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 تنوّع نحوی در عربي مکتوب مدرن
 إذا   بررسي تغییراتِ درزمانيِ رفتار نحوی فعل التَقي و ادوات شرطیّه

 های عربي و لَو در روزنامه
 نوع مقاله: پژوهشي 

 *مهدی زماني
 انشگاه آزاد اسالمی، ایذه، ایران گروه زبان و ادبیات عربی، واحد ایذه، د اری استاد

 08/1400/ 01: پذيرشتاريخ  06/11/1399 : دريافتتاريخ 

 
 چکیده 

« در  لَو « و » إذا« و ادوات شرطیّة »لْتَقَیادر مقالة پیش رو، تغییرات درزمانیِ رفتار نحوی فعل » 

روزنامه روزنامه منظور  این  برای  است.  شده  بررسی  عربی  األهرام،  های  پُرشمارگان  های 

  1998ها از سال  السّابع به علّت دیرینگی و نثر استوار انتخاب شدند. دادهالیوم الیوم و  المصری 

بررسی شدند. تحلیل    بنیادتحلیلیِ پیکره_ با رویکرد توصیفیمیالدی به روش میدانی    2020تا  

ازجمله  داده است.  نحویِ چشمگیری شده  تغییراتِ  دچار  امروزی  مکتوب  عربی  داد  نشان  ها 

دیگر مانند گذشته همیشه همراه حرف جرّ /بِـ/ یا ظرف   لتَقَیمده اینکه؛ فعل انتایج به دست آ

رود و اخیراً استفاده از این گونه ملحقات همراه فعل، نادر شده است. إذا و لَو کار نمیمَعَ/ به  /

شوند. حروف فَـ یا لَـ بر سر جواب شرط إذا و لَو بدون  کار برده می  جای یکدیگر به شرطیّه به

شوند در حالی که وقوع حرف فَـ یا لَـ، بر سر کار گرفته می  توجّه به شرایط و قواعد نحوی به

عربی   در  نحوی  صرفی  تغییرات  بررسی  است.  مشخّص  شرایط  تابع  لَو،  و  إذا  شرط  جواب 

بر اساس زبان معیار و همچنین ترجمه صحیح  مکتوب مدرن می  به آموزش زبان عربی  تواند 

 سی کمک کند. متون عربی به فار
 تغییر نحوی، تنوّع نحوی، التَقی، إذا، لَو، عربی معیار. ها: کلیدواژه

 
Mehdizamani3236@gmail.com                                                              نویسنده مسئول* 
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 .مقدّمه 1
اند. کرده  بزرگی  کمک  هاآن  تفکر  سطح  و  خوانندگان  دانش  پیشرفت   به  عربی  هایروزنامه

  گیرندمی   نظر  در  زبان  مهارت  توسعة  در  مفید  بسیار  ایرسانه  عنوانبه  را  هاروزنامه  شناسانزبان

 زبان  های سبک زبان معیار هستند و مشخّصاتدهندة ویژگینشان  هاروزنامه.  (125:  2011شمیم،  )

معتقد    ابراهیم  زینب   (.137-122:  2007ژرمن،  )گذارند  می  به نمایش  را  زبان  تغییرات  و  جاری رایج

مکتوبِ معیار  عربی    طبقه  هنجار  دهندهنشان  جامعه  هر   هایروزنامه  در  موجود  است 

از(.  51:  2009)جامعه است    آن  کردهتحصیل چگونگی    ها،روزنامه  هایمشخّصه  ترینمهم  یکی 

زبان    از  عربی  هایروزنامه  . تأثیر بسزایی دارد  خوانندگان  در فهم  که  است   کلمات  کارگیریبه

  زبان  استاندارد  شکل  عنوانبهمعیار مدرن    کنند. عربیمی  استفاده  خود  نوشتار  در   معیار  عربی

 متّحدالشّکل کردن  برای  زیادی  تالش  لکن گرچه.  شودمی  گرفته  نظر  در  عرب  جهان  در  عربی

انجام  معیار   عربی  طریق  از  عربی   زبان است،مدرن  هنوز  هایروزنامه  در   اما  شده    هم  عربی 

دهندة این که نشان  (23:  2004عبدالعلی،  )  دارد  معیار وجود  زبان  کاربرد   در  هاییتفاوت  و  تغییرات

  کامل  طوربه  عربی  زبان  سازیاستاندارد   روند   مدرن در  معیار  عربی  از  استفاده  هدف  که  است 

می.  است   نشده  محقق کمک  ما  به  تغییرات  و  مطالعة  پیگیری  را  زبان  پیشرفت  مسیر  تا  کند 

 تغییرات زبانی را ثبت کنیم.  

 

 .اهداف و اهمّیت پژوهش1-1
زبانی  آنجاکهاز  طوربه   تواندمی  رسانه  زبان  است   اجتماعی  شناسیزبان  از  بخشی  تنوّع 

موضوع    .باشد  سهیم  آن  هاینظریه  در  توجّهیقابل دو  طرح  از  هدف  پژوهش  این  رفتار در 

ای دو نوع تغییر ، بررسی پیکرههای عربی« در روزنامه لَو« و » إذا« و ادوات شرطیّة » لْتَقَیانحوی فعل » 

تغییرات  دارد  سعی  مطالعه  این  نحوی.  صرفی  دیگری  و  نحوی  یکی  است؛  عربی  زبان  در 

توان در رفتار زبانی دارند و می نوظهوری را معرّفی کند که نشان از یک روند تقریباً تثبیت شده

بهآن  تغییر در عربی مکتوب مدرن توصیف کرد. دادهها را  این مقاله هاعنوان  ارائه شده در  ی 

 ها مفید است. های برجستة عربی مکتوب امروزی در رسانهبرای ردیابی ویژگی
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 های پژوهش .پرسش 1-2
 های زیر پاسخ دهد: پژوهش پیش رو، درصدد است به پرسش

 های عربی امروزی دچار چه تغییراتی شده است؟رفتار نحوی فعل التَقَی در روزنامه -

 گیرند؟های مکتوب امروزی مورداستفاده قرار میلَو شرطیّه چگونه در رسانهإذا و  -

 ها چیست؟ترین علّل وجود تنوّع و تغییرات نحوی در روزنامهمهم -

 های وارد شده به زبان معیار در نتیجة این تغییرات کدامند؟تأثیرات منفی و آسیب  -

 

 .مباني نظری و پیشینه پژوهش 1-3
ای از تغییراتِ درون زبانیِ ناشی از عوامل کالن اجتماعی، تنّوع  طبق تعریف اشنایدر مجموعه

دارد   تنّو  (.425:  2009)نام  مطالعة  با  نظر  این  تأثیراز  به  زبانی  در  متغیّرهای  ع    اجتماعی 

شود.  میگزینند پرداخته  مختلف اجتماعی برمی  هایموقعیت   در   زبانی که متکلّمان  هایانتخاب

توان نوعی تغییر دانست که توسط اعضای یک جامعة خاص، به وجود آمده، تنوّع زبانی را می

می گذاشته  اشتراك  به  و  ورشوئرن،  شود  پذیرفته  و  اوستمان  نظر  (.  202-171:  2010)فرید،  از 

ویژگیجامعه از  زبانی  تنوّع  زبان،  زبانشناسانِ  ذاتی  میهای  شمار  به  آن ها  معترود،  قدند  ها 

عوامل اجتماعی نظیر جنسیّت، تحصیالت، سنّ، طبقه اجتماعی، و قومیّت در وقوع تنّوع زبانی  

رضاپور،  نقش بسیار مهمّی دارند   از  نقل  تغییر در زبان    (.79:  1396)به  تنوّع و  مطالعات در زمینه 

آن بارزترین  دارد،  کمبودی وجود  برای چنین  اندك است، دالیل مختلفی  بسیار  نوع    هاعربی 

به درِك  و  بهنگاه  عربی  زبان  در  است.  عربی  زبان  از  بومی  متکلّمان  قرآنِ  ویژه،  زبان  عنوان 

امر   این  زیرا  داشته است،  مقاومت وجود  در عربی فصیح  تغییر  تفکّرِ  برابر  در  مقدّس همیشه 

مشروعیت  به  منجر  است  سبکممکن  به  محسوب  بخشی  هنجار  از  انحراف  که  گردد  هایی 

و  می نمیشوند  فصیح  درحدّ  که  شود  عربی  از  شکلی  شدن  نهادینه  دالیل باعث  البته  باشد. 

های الکترونیکی و تعداد اندك افرادی  تر نیز وجود دارد؛ کمبود دادهضعیف و نه چندان دقیق

 باشند بارزترین آنهاست. که راغب به انجام چنین تحقیقاتی می

مول    -  ون  عنوان  (2003)مارك  با  که  پژوهشی  بخش  ":  در  در  مدرن  معیار  عربی  تنوّع 

  اثر   دلیل   به  است  ممکن  زبانی  گوید تغییراتانجام داد می"  خبرهای رادیویی کشورهای عربی

 عمدتاً  استعماری  مختلف  هایسلطة حکومت   عرب،  جهان   از  بخش  هر   زیرا  دهد،  رخ  استعمار
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تجربه  ایتالیا  و  فرانسه  انگلیس، توجّهی    .است   کرده  را  جالب  نکات  به  پژوهش  این  در  وی 

دست یافت ازجمله اینکه استفاده از الفاظ شرط در گفتار رادیویی به شدّت از هنجار و معیاری  

گونه به  گشته  خارج  بود  شده  تجویز  عربی  دستورنویسان  توسط  قابل  که  تغییرات  که  ای 

 قابل مالحظه است.    ای در نقش الفاظ شرط در مقایسه با قواعد عربی کالسیکمالحظه

، نتیجه گرفت یکی از "سازی در عربی معیار مدرن محلّی" در پژوهش:    (2004)  عبدالعلی  - 

است. وی در بررسی    عربی  به   خارجی  هایزبان  از  کلمات قرضی   اصلی تغییر، وجود  عوامل 

برخی  مثال،عنوانبه.  است   کرده  شناسایی  را  هاروزنامه  در  کلمات  کاربرد   هایتفاوت  از  خود 

  "التربّص"  از  ،(آموزش)  "training"  جای کلمهالجزایر به  الخبرِ  روزنامه  در  کندمی  اشاره  وی

  و روزنامه  شناسیم،که ما آن را به معنای انتظار و چشم داشت میاست در حالی  شده  استفاده

 کند.می استفاده "التّدریب " کلمه از الجزیرة سعودی،

  آیا   که  کندمی  سؤال  "است؟  استاندارد  زبان  یک،  فُصحیآیا  " قالة  م  در  (2008)مِجدل    - 

معیار   زبان  یک   الزامات  تمام  "فُصحی" و  می  کند؟می  برآورده  را  استاندارد  به او   نظر  گوید 

برای  جهان  در  رسدمی مدرن،  عربی   زبان  نوشتن  عرب  .  دارد  وجود  پیوستار  یک  معیار 

  نیز  و  غیره  و  سیاسی  نگاری،  روزنامه  ژانرهایی مانند ادبی،  تأثیر  تحت   پیوستار  این  در  اختالفات

: دهدمی  قرار  بررسی  را مورد  واژگانی  تفاوت  بالقّوة  علت   وی پنج.  است   ایمنطقه   هایتفاوت

است   وجود  اسالم  از  پیش  دوران  از  که  تنوّعی(  الف گونگی  دوزبان  وضعیت (  ب  داشته 

(diglossia)  کند می  بازی  مختلف  مناطق  در  کردهطبقة تحصیل  عربیِ  زبان  که  ایویژه  نقش(  ج  

 زبان. عرب هاینقش فرهنگستان( ه) هارسانه نقش( د)

عنوان:    (2009)  ابراهیم  زینب   - با  که  تحقیقی  معیار   عربی  در  واژگانی  تنوع  از  فراتر"در 

  به درستی   توانندنمی  مصر  هایروزنامه  خوانندگان  کرد که  ثابت   علمی  نظر  از  انجام داد"  مدرن

  زبانی   منطقه  دهندهنشان  لبنان  جغرافیایی،  نظر  از  زیرا  بفهمند،  را  مراکش  و  لبنان  هایروزنامه

 زند کهرا  مثال می  "طَحُْْتَش"  کلمه  مثالعنوانبه.  آفریقا  شمال  نماینده  مراکش  و  است   شرق

معنی    مراکش  در توسط  شودمی  استفاده(  رقصدمی)در    زیرا   نیست   درك   قابل  هامصری  و 

است    مصر  زبانی  منطقه   گونه تنّوعات به خاطرکنند و اینمی  استفاده  "تَرقُصُ"  کلمه  از  مصریان

مناطق  که کشورهای  عربی  کشورهای  میانی  نمایندة   از  است   ممکن  عربی  مختلف  است. 

 . کنند استفاده های مشابهمتن در اخبار توصیف برای زبان، مختلف هایسبک
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خوانشی تازه در تقابل زبان رسانه و معیار و تأثیر آن  "در مقالة    (1395)ناظمیان و قربانی    -

های عربی  های ساختاری و اسلوب در روزنامهمورد از سهولت   27وار به  ، فهرست "بر ترجمه

که   "لَو جای کاربرد إذا به" ها با عنوان: اند، در صفحه هشتم مقاله به یکی از سهولت اشاره نموده

یکی از موضوعات مورد بررسی مقالة پیش رو نیز است اشاره شده است ولی در توضیحِ ذیل  

در زبان  "عنوان، اصالً به این ضعف پرداخته نشده! و تنها یک جمله از قول عبدالعزیز آمده که:  

می قرار  لَو  جواب  در  الم  روزنامهمعیار،  در  ولی  میگیرد  آورده  إذا  جواب  در  که    "شودها 

در زبان  "ارتباطی با عنوان مذکور ندارد و در بخشی دیگر در یک جمله عنوان شده است که:  

. در حالی که "آیدها، إالّ در جواب إذا می گیرد امّا در روزنامهفصیح، فاء در جواب إذا قرار می

می إذا  جواب  در  فاء  شرایطی،  تحت  و  نیست  اینطور  بررسیهمیشه  با  و  همیشه  نه  ها  آید 

ها از بسامد کافی برخوردار نیست و به ندرت اتفاق افتاده شخص شد این خطا نیز در روزنامهم

عنوان یک روند در تغییرات نحوی ثبت شود. همانطور  تواند بهکه إالّ در جواب إذا بیاید و نمی

 شود. که در مطبوعات همیشه در جواب إذا، الم استفاده نمی

 

 .روش انجام پژوهش 2
پژوهش،  توصیفی  روش  رویکرد  با  پیکره-میدانی  پژوهش،  تحلیلی  اوّل  بخش  در  است.  بنیاد 

طریق حرف جرّ بِـ یا    از  غیرمستقیم  یا  مستقیم  تعدّی  با  رابطه  تغییر رفتار نحوی فعل التَقی در

های مهمّ و پُرشمارگان مصری؛ ظرف مَعَ بررسیِ درزمانی شده است. برای این منظور روزنامه

سال    الیومالمصری   األهرام از  استوار  نثر  و  دیرینگی  علّت  انتخاب   2020تا    1998به  میالدی 

جمله بود به این صورت که    10,800شدند. تعداد جمالت مورد بررسی در بخش اوّل پژوهش  

از هر روزنامه به ازای هر ماه میالدی، از اولین روز ماه سال، بدون گزینش و دخالت انسانی،  

م  15 فعل  دارای  اول  بخش جملة  از  نظر  یادداشت ورد  روزنامه  مختلف  که  های  شد  برداری 

جمله برای هر روزنامه جداسازی و    3,600جمله و در پایان تعداد    180مجموعاً در طول سال  

 تیراژ  اساس  بر  هااین روزنامه  گذاری شد انتخاببه روشی که توضیح داده خواهد شد برچسب 

 با   االهرام  روزنامه  مثال،عنوانبه.  بود  دیجیتالی  نسخه  در  هاآن  بودن  دسترس  در  و  روزانه

  شصت  عنوانبه  همچنین  .دارد  عرب  در جهان  را  تیراژ  بیشترین  روزانه،  فروش  نسخه  900000

  (.2005ها،    روزنامه  جهانی  انجمن)   است   شده  گذاریبرچسب   جهان   بزرگ  روزنامه  چهارمین  و
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کلمه و    173,600,000با سرمایة لغوی    عربی؛ پارکینسونهای زبانیِ  ها از بزرگترین پیکرهداده

های األهرام و  و همچنین تارنمای روزنامهکلمه    100,000,000با    المدوّنة اللغویّة العربیّة الدولیة

« لَو « و »إذاالیوم استخراج شدند. در بخش دوّم پژوهش، رفتار نحوی ادوات شرطیّة »المصری

قر بررسی  مورد  بندهای شرطی  دادهدر  موضوع،  کیفیّت  به  توجّه  با  که  گرفت  به روش  ار  ها 

داده منظور  این  برای  و  شد  محتوا  تحلیل  الیومتوصیفی،  و  االهرام  روزنامه  دو  از  السّابع ها 

 1080استخراج شدند. به علّت کثرت جمالتِ دارای دو کلمة مورد نظر، از هر روزنامه تعداد  

جمله    180جمله و هر سال    15ت که به ازای هر ماه  به این صور  2020تا    2015جمله از سال  

کلمه برچسب   "إذا"و    "لَو "های  شامل  و  دادهیادداشت  شدند.  متون  گذاری  به  مربوط  های 

های  الدّین درویش آورده شد. دادهکالسیک مستقیماً از قرآن کریم و کتاب اعراب القرآن محی

افز نرم  با  سپس  ذخیره  متنی،  پوشة  دو  در   طوربه  که  Wordsmith5.0و    Excelار  مستخرَج، 

  از   قبل.  تحلیل شدند  است   شده  ساخته   های زبانیپیکره  آماری در  تحلیل  و  تجزیه  برای   خاص

 تا (  شدند  گذاریبرچسب   دستوری  صورت  به)  شدند  سازینمایه  هاداده  تحلیل،  و  تجزیه

  که   کلماتی  منظور،   این  برای  .است   داده  ارائه   را  دقیقی  نتایج   افزار   نرم  که  اطمینان حاصل شود

  گذاریبرچسب   متفاوت،  تفسیر  اما  مشابه  هجّی  با  کلماتی  مانند  شوندمی  ابهام  باعث   احتماالً

التَّقِیّ    هایکلمه  از   از نظر شکلی شبیه یکی  است   ممکن(  il-ta-qa)  التَقی  فعل  مثال،عنوانبه  .شد

گرفت، به  ) تَلَقَّی    ، (اء بی مالک در راه افتادهگنج درون زمین، و اشی )اللَّقِیّ    ،(پرهیزگار، با تقوا )

کرد استقبال  رسانید،  الفاظ   باشد  (پایان  حوزة  در  بیرونی  عوامل  دخالت  از  روش  این  با  که 

 پیشگیری شد. 
 

 .عربي معیار مدرن  3

معیار العصر(  عربی  )فصحی  قرار   مدرن  التّراث(  )فصحی  کالسیک  معیار  عربی  مقابل  در 

)می سوریه  و  مصر  به  ناپلئون  کشی  لشگر  زبان 1798-1801گیرد.  مدرن  دوره  آغاز  نقطه  م( 

تلقّی می کالسیک  (.  23:  2003)مول،  شود  عربی  عربی  با  زمینه  در سه  معیار مدرن اصوالً  عربی 

شناسان و نویسندگان  ی که توسط زبانهایو برخی نوآوری  متفاوت است: فرهنگ لغت، سبک

تنظیم دقیقاًًْ  از عربی کالسیک  نشدهکالسیک  فرم اصالح شده و ساده  معیار مدرن  اند. عربی 

می هولز  زباناست.  معیار،  عربی  زبان  است   و  واحد  گوید    همة  برای  تقریباً  که  مدوّنی 
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رسمی نگارش به  جهان  در  های  یکسانعرب  معتقد   بدوی  .(137:  2004)شود  می  استفاده  طور 

  زبان عربی  آن  در   و  مرتبط است   ما  زندگی  با  که  موضوعاتی  تمام  در  مدرن  عربی معیار  است 

اجتماعی    ادبی،  علمی،  مکتوب  ها و مقاالترادیو، سخنرانی  دهد ازجملهشود رخ میمی  استفاده

نوع  .(121:  2013) چهار  معیار    ادبی  عربی(  1  :کندمی  متمایز  هم  از  را  "معاصر  عربی"  میسلز 

حدپایین  عربی(  2  ()استاندارد از  تحصیل  گفتاری  عربی(  3استاندارد    تر  عربی  (  4کرده  قشر 

است، او    بدوی   تعریف  شبیه  هم کامالً  پارکینسون  تعریف.  (118 :1980)ساده    یا   عمومی   عامیانه

  مجالت،   ها،روزنامه   در  که  شودمی   گفته  از عربی  به نوعی  معموالً  معیار مدرن  عربی  نویسدمی

  رسمی و گزارش اخبار  هایکوتاه، سخنرانی  هایداستان  ها،رمان  درسی و دانشگاهی،  هایکتاب

  پارکینسون   حال،  این  با.  گیردمی  قرار  مورداستفاده  شفاهی  صورت  به  تلویزیون  و  رادیو   طریق  از

در    اگر "  آن اینکه  اختالف نظر وجود دارد، و  آن  درباره  هنوز  که  داد   ارائه  ای ایده  مقاله  این  در

شود  نمی  معیار تلقّی  عربی  پایانیِ کلمات طبق قواعد نحوی تلفظ نشود،  گفتار، حرکت حرف 
(1996 :91-101) . 
 

 .تغییر صرفي 4
معتقد است زمانی که یک اصطالح از معنای لغوی به    "سازی اصول گرامر "نامة زبانِی  در دست هوپر  

طبقه    های اصلی کند ممکن است عناصر صرفی نحوی اولّیه خود که از مشخصه معنای نحوی تغییر می 

انگلیسی   زبان  در  مثاًل  بدهد.  از دست  را  بودند  اشاره و در دستة    ”That“ابتدایی و نخستینش  اسم 

ولی در  ،  "آن کتاب " ”That book" گیرد مانند قرار می (  ها جمع برابر آن عدد )آن، مفرد در    دستوری 

 " The things that Iیا در جمله    ،"شناسمکتابی که من می"   " know IThe book  that"جمله 

"know"در واقع لفظ   ،  "دانمچیزهایی که من می”That“   دسته و طبقه دستوری خود که عدد

در زبان عربی نیز این گونه تغییرات وجود   (.17-36: 1991)بود را به نفع حرف ربط از دست داد 

باشند مانند عنوان نمونه؛ »إلی« از ابتدا در طبقة حروف جارّ و »ك« در زمرة ضمایر میبه  دارند

إلیکَ اسم فعل و به معنای   لة »إلَیکَ عَنِّی«»جاءَ زیدٌ إلَیکَ. زید به سوی تو آمد«، لکن در جم

 »دور شو« است. در واقع إلیک از طبقة ابتدایی خود به نفع طبقه دیگر خارج شده است. 

  

 .تغییر نحوی 5
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پدیده از  زبان  چون  است  تحّول  حال  در  همواره  دیگر  نحو  مانند  و  است  سیّال  بسیار  های 

دچار فساد ش پدیده  اینکه  بدون  اجتماعی  است  های  دائمی  تحّول  تغییر و  )هالّ،  ود دستخوش 

می   (.9تا:  بی را  نحوی  طبیعی  تغییر  زبان  در  جدید  نحوی  ساختارهای  توسعة  و  تکامل  توان 

ساده    ساختارهای  ها ازتر اندیشهبرای بیان و فهم راحت   دارد  دانست. زبان عربی امروزی تمایل 

استفاده و  در جمالت  کهپیچیده  ساختارهای  کند  مورداستفاده    کالسیک  عربی  در  معموالً  ای 

را رهاقرار می ازجملهبه  کند  گرفتند  استفاده  نمونه؛  بهعنوان  فعلیّه  اسمیّه و  های  عبارات  جای 

کارگیری ادوات شرطیّه و اعداد کارگیری جمالت معترضه، تساهل در به به  از  احتراز  شبه جمله،

کتاب  در  حسین  طه   . مصرمستقبل  "  و...  فی  ساده  "الثّقافة  و  اختزال  از  دفاع  سازی  در 

گوید: »اگر زبان عربی و علوم آن را  ها میاصطالحات و عبارات برای بیان و درك بهتر اندیشه

ای نیندیشیم، خطر جدّی زبان عربی را تهدید  در نیابیم و برای اصالح و ساده کردن آن چاره

   (.131: 1382)به نقل از میرزایی، خواهد کرد.« 

 

   کارگیری فعل التَقي در رابطه با استفاده يا عدم استفاده از  »بـِ« و »َمعَ« تنّوع در به  .6
رو شدن« و »یافتن« است.  های عربی، التَقَی یَلتَقِی التِقاء به معنای »دیدار کردن، روبهنامهدر لغت 

گرفته    ایهای زبانیالعرب تألیف قرن هفتم هجری که بیشترِ واژگانش را از رسالهنامة لسانلغت 

ثمرة حرکت جمع دوّمکه  قرن  پایان  تا  اوّل  قرن  اواخر  از  در صحرا  لغت  )فهمی است    آوری 

اند مانند:  عنوان فعل الزم دانستهنامة الوسیط؛ التَقَی را هم بهو همچنین لغت (  302:  1973حجازی،  

التَقَیْتُهُ   مانند:  واسطه(  )بدون  مستقیم  متعدّی  فعل  یک  هم  و  الرَّجُالنِ،  ج2004)التَقَی   ،2  :836 .) 

»پیدا   معنای  در  که  صورتی  در  را  التَقَی  بَدَوی،  متعدّی  السعید  فعل  یک  رود،  کار  به  کردن« 

های لغت عربی  امّا فرهنگ  (. 437:  1986)کند  مستقیم بدون واسطة حرف جرّ یا ظرف معرفی می 

، الحاق ظرف /مَع/ یا حرف جرّ  (688:  2، ج1995)  و المورد  (763:  1979)وِر  معیار معاصرِ، هانس

 دانند. کردن« باشد الزم می بِـ/ را با فعل التَقَی هنگامی که فعل به معنای »دیدار/ 

به جستجو  معنای  نتیجة  به  التقی  فعل  که  است  این  مدّت  طوالنی  مشاهده  دیدار  "عنوان 

ـِ یا مَعَ می "کردن مرورزمان در دو دهة اخیر، از همیشه  آمد بهکه همواره همراه یکی از کلمات ب

کرده   تغییر  کردن  استفاده  بندرت  به  مَعَ  یا  بِـ  از  کردن  گونهاستفاده  به  همین است  در  که  ای 

 اواخر ذکر چنین ملحقاتی ناپدید شده است. 
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دهند ( که نشان می1998-2005هایی از عناوین مربوط به روزنامه األهرام ). نمونه1جدول

/بِـ/ یا ظرف /مَعَ/ آمده و در هیچ یک از موارد   در همه موارد بعد از فعل / التَقَی/ حرف جرّ 

       اند.       حذف نشده

 تاریخ                                                      األهرام                      

(1998, September14)  حممد علي یلتقي مع كاسرتو يف محلة لصاحل األطفال املرضى 
(1999, May9) هیكل یلتقي ابلكتاب العرب يف لندن 
(2000, July24)   بقافلة األطباء املصریی ملك سوزایلند یلتقي 

(2001, July23) 
العاملي الكبری   التقى منذ أایم األمری خالد الفیصل رئیس منتدى الفكر العريب أبدیبنا

 رة ھ جنیب حمفوظ مبناسبة بلوغه التسعی يف منزله ابلقا
(2002, August18) املغريب الیوم يل یواجه الرجاء  ھ الزمالك التقى ابلرتجي التونسي أمس واأل 

(2003, July24)  العه على التطورات ط  رامسفیلد التقى ببوش مرتی ل   
(2004,March30) می انفع یلتقي مع أعضاء مجعیة الصحفیی يف تونسھإبرا 

(2005, December29) 
 وفد املصریی ابلوالیات املتحدة یلتقي مع أسامة سراای رئیس حتریر األهرام 

دهند از روزنامه األهرام می باشند نشان می  / لتَقَیاعناوین خبرهایی که شامل فعل / .  2جدول

   اند. در هیچکدام از سرخط خبرها همراه فعل التَقی نیامده / مَعَحرف جرّ /بِـ/ یا ظرف / 

 تاریخ                                                      األهرام                  
(2011, November26)  املشری طنطاوي یلتقي الربادعي وموسى 
(2012, November3) و أبوالفتوح   الرئیس مرسي یلتقي عمرو موسى ومحدین صباحي 

(2013, March27)   الوزراء مرسي یلتقي أمری قطر ورئیس 
(2014, November27) رئیسة جلنة العالقات اخلارجیة ابلنواب الفرنسي   الرئیس الس یسي یلتقي 
(2015, February12)  رئیس األركان یلتقي وفدا عسكرای إیطالیا رفیع املستوى 

نمونه 3جدول داده.  از  المصری هایی  و  األهرام  روزنامة  دو  می های  نشان  که  دهند الیوم 

از  بالفاصله پس  بیشتر عبارات  در  نادر شده است و  /مَعَ/  یا ظرف  /بِـ/  از حرف جرّ  استفاده 

 التَقَی/ اسم آمده است. / 
 اليوم                                                       األهرام المصری                       

(2012, September11) 

وفداً من عوائلهم التقى  وكشف مصدر من قبائل سیناء أن  
 املهندس خریت الشاطر 

 
(2013, July16) 

التقى الرئیس املؤقت املستشار عديل منصور خنبة من  
 املثقفی واألدابء والشخصیات العامة  

(2013, November19) (2014, July5) 
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 تدرک مدی خطورة املنافس الذی التقی ثالثة منتخبات   ويل عهد البحرین   عديل منصور یلتقي رئیس اجلابون و
(2014, March20) 

 الر ئیس )عدلی منصور( یلتقی رؤساء حتریر صحف کویتیة 
(2015, February28) 

 التقی الفریق األول صدقی صبحی القائد العام للقوات
(2015, February23) 

 التقی الرئیس عبدالفتاح السیسی وفداً من رجال األعمال  
(2016, June15) 

 التقى وفد من رابطة وأهاىل ماسبریو، الدكتور أمحد درویش
(2016, January4) 

 الس یسی یَلَتِقی رئیَس منظ مة التعاون اإلسالمی
(2017, July 12) 

 التعاونستثمار و  التقت الدکتوره سحر نصر وزیر اإل 
(2017, November 16) 

   الصحفیی  حتادلَتقی السفری أمحد حجاج، مستشار اإل ا

(2018, May8) 

 کماء املسلمی  ح جملس  التقی شیخ األزهر رئیس

(2018, January10) 

 الس یسی یَلَتِقی أفورتی فی القاهرة
(2019April4) 

 التقی اعضاء الوفد الذی ضم النواب علی عبد الونیس  
(2019, June30) 

 الر ئیَس الر وسی فالدمیری بوتی   لَتقی الر ئیس الس یسی أمسا
(2020, February23) 

 شكري یلتقي وفدا من اللجنة الیهودیة األمریكیة 

(2020, February3) 

روی تفاصیل  لَتَقت ابجلد ، علی أمی، ال ذی  ا  املصری الیوم
 الواقعة 

(2020April27) 

رئیس الوزراء یلتقی وزیرة التعاون الدولی ملتابعة جهود الوزارة  
 فی مواجهة تداعیات فریوس "کوروان" 

(2020, August10) 

 یَلَتِقی صاحل، خالل الز ایرة عدداً من املسؤولی املصریی  
(2020, August25) 

 انئب وزیر اخلارجیة یلتقي سفراء الدول اإلفریقیة

(2020, September9) 

 لَتقی الفریق أو ل حمم د زکی، القائد العام للقوات املسل حة ا
(2020, October21) 

 القربصى الرئیس السیسي یلتقى نظریه  
 

 

 های شرطیّه .تنوّع در ساختار جمله 7

قواعد عملکردی خاصّ خود   دارای  ادوات غیرجازم و  از  »لَو«  و  »إذا«  ادوات شرط،  میان  در 

ها ترین آن اند که دو مورد از مهمهای مکتوب دچار تغییراتی شدههستند لکن اخیراً در رسانه

 اند از: عبارت

کارگیری »فَـ« یا »لَـ« بر سر جواب شرطِ إذا و  . به2جای یکدیگر  کارگیری إذا و لَو به. به1

جای لَـ در حالی که وقوع  دلیل از فَـ بهلَو بدون توجّه به شرایط و قواعد نحوی، و یا استفاده بی

 حرف فَـ یا لَـ، بر سر جواب شرط إذا و لَو، باید تابع شرایط خاصّ باشد.

شود سپس تغییرات نحوی با  د نحوی إذا و لَو پرداخته میابتدا در بیانی مختصر به ذکر قواع 

 گردند. ذکر شواهد معرّفی می
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 .إذا 7-1

ظرفیّة   و  فجائیه  إذا،  گاه  ادوات شرط  هر  از  باشد  مستقبل  زمان  بلکه ظرف  نباشد  غیرشرطیّه 

نام دارد. این نوع إذا مختصّ جملة فعلیّه است و   شرطیّهی ظرفیّة إذا آید وغیرجازم به شمار می

آید. در این حال فعل پس از إذا غالباً ماضی است گاهی هم برای برانگیختن تعجّب نیز نمی

 . تَقنعُ قَلیلٍ إلى تُرَدُّ وإذا رغَّبتَها إذا راغبةٌ والنّفسُمضارع مانند سخن ابوذؤیب:  

»سیوطی   کتاب  الهوامع فی شرح  در  الجوامعهمع  که هرگاه جمله جواب جمع  « آورده است 

بر سر جمله جواب شرط،   باشد  نداشته  را  شرط  در جایگاه  گرفتن  قرار  إذا صالحیّت  شرطِ 

.فعلی باشد که با قَد 1اند از زمانی که جواب شرط:  آید، این موارد عبارتحرف فای رابطه می

داش2بیاید.   در خود  را  قَد  معنای  که  باشد  فعل ماضی  باشد.  .  باشد.  3ته  فعل  4. فعل طلبی   .

. فعل مقرون به )لَن، لَمّا،  6. فعل مقرون به حروف استقبال )س و سوف( باشد.  5جامد باشد.  

باشد.   ال(  و  )لَم  از  غیر  به  ما(  باشد  7إن،  اسمیه  فرید،  . جمله  و  جیگاره  از  نقل  (.  129:  1393)به 

دهد و همواره رود که بسیار رخ میار میبراساس قوانین نحوی کالسیک، إذا در مواردی به ک 

فعل ماضی می کثیرالوقوع بودن دارد  بر سر  یا  بر حتمی  )هاشمی، آید چون فعل ماضی داللت 

1391 :296-297 .) 
 

 .لَو7-2

یکى از کلماتى که در زبان عرب استعمال بسیار دارد و از حیث نحوى داراى مطالب علمى و  

است  فنّ بسیار  ادبى  آن  طوریبهى  براى  را  خاصى  باب  مالک  ابن  مانند  نحویان  از  بعضى  که 

کرده کلمتدوین  لَو  اند،  ج1387)صفایی،    باشد مىة  پنج    ، (160:  3،  داراى  و  کلمه حرف    نوع این 

ماضویّه    -1:  است  مستقبله    -2شرطیّه  هشام،  عرضیّه    -5تمنّییّه    -4مصدریّه    -3شرطیّه  )ابن 

های  . در زبان عربی جملهرد بحث در این پژوهش، لَو شرطیّه است موضوع مو   .(337:  1، ج1368

شوند. لَو حرف شرط غیر عامل است و  شرطیّة تحقّق ناپذیرِ زمان گذشته، با حرف لَو بیان می

آید و چنانچه لَو بر فعل مضارع وارد شود معنی آن را به ماضی  غالباً پس از آن فعل ماضی می

و علمای نحو در این حالت لَو حرف امتناع برای امتناع است و در  کند. نزد اهل لغت  تبدیل می

به کار می انتفاء شرط مستلزم  مواردی  بنابراین  باشد  انتفاء شرط وجود داشته  به  رود که یقین 

ابن هشام معتقد است خاصّیت معنوی لَو شرطیّة ماضویّه این  (.  3تا:  )طنطاوی، بیانتفاء جزاست  
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گذ زمان  در  آنچه  که  میاست  فرض  نشده  واقع  جملة  شته  در  لذا  است  شده  واقع  که  شود 

جهت واقعی نبودن جمله  -گردد، و از همین جهت است شرطیه به صورت خالف واقع بیان می

اگر زمان آن ماضی یا حال باشد مضمون شرط آن در خارج منتفی    "لَو "که جمله شرطِ  -شرط

یّت، عکس آن است و لذا لَو داللت بر امتناع  و معدوم است، واقعیّت خارجی ندارد بلکه واقع

دارد   شرط  مضمون  ج1387)صفایی،  تحقق  ما    (176:  3،  با  اگر  لَسَررتُ.  مَعَنا  ذهبَت  لَو  مانند: 

شدم. خوشحال شدن منتفی و غیر واقعی است به علت امتناع از رفتن؛  آمدی خوشحال میمی

تن( است. لَو همیشه امتناع شرط  زیرا جواب شرط )خوشحال شدن( وابسته به فعل شرط )رف

رساند نه امتناع جواب را، ولی اگر جواب شرط تنها نتیجه و مسبَّب فعل شرط باشد با  را می

لَرَفغناهُ بها ... اگر می  شودامتناع شرط، جواب نیز ممتنع و منتفی می خواستیم مانند: »وَلَو شِئنا 

افتد.  رصورت اراده کردن خداوند، باال بردن اتفاق می تنها د  (.175)األعراف:  بردیم...«  آن را باال می 

لَتََولّوا و هُم مُعرِضون"لو غیر امتناعیه مانند   . در این آیة کریمه امتناع  (23)األنفال:    "لَو أسمَعَهم 

)ابن هشام،  کنندتولّی به خاطر امتناع سمع نیست بلکه کافران چه بشنوند چه نشنوند پشت می

1368 :352) . 

، 1412)درویش،  لَو شرطیّه بیشتر از دیگر انواع لَو در قرآن کریم مورداستفاده قرارگرفته است  

فعل مهم(.  80:  2ج همراهِ  الم،  لَو،  جواب  در  که  است  اسلوبی  کریم  قرآن  در  لَو  اسلوب  ترین 

نافیه    مثبت به کار رفته باشد تا تأکید بر مفهوم کند. در نحو قدیم، هرگاه جواب لَو منفی به مای

می بیان  الم  بدون  است  باشد  قلیل  بسیار  الم  استعمال  و  ج1387)صفایی،  شود  هرگاه     (.92:  3، 

با الم می باشد همراه  لَو مثبت  نیاز به جوابِ  آید، زیرا جمالت مثبت برخالف جمالت منفی 

 (. 80: 2،  ج1412)درویش،  تأکید و تثبیت دارند

   وردی در کتاب إعراب القرآن و بیانُه:. انواع لَو با توجه به مطالعة م4جدول
 معانی لَو  نوع لَو تعداد در قرآن کریم  اسلوب و ساختارهای لَو 

 شرطیّه  83 لَو+ فعل شرط+ لَ+ فعل مثبت 
اگر ... قطعاً، یقیناً،  

 مسلّماً+)جواب شرط( 

 اگر ... بدون قید تأکید  شرطیّه  5 لَو+ شرط+ فعل مثبت)جواب( 

 اگر+... فعل منفی شرطیّه  24 منفی لَو+ شرط+ فعل 

 شرطیّه  12 لَو+ شرط+ بدون جواب 
های  اگر+فعل شرط+داللت

 کالم 
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 مصدریّه  12 وَدَّ)یَوَدُّ(+ لَو+ فعل 
کند، ای کاش،  آرزو می

 دوست دارد 

 گرچه،ولو این شرطیّه وصلیّه  28 وَ+ لَو+ فعل 

أَوَلَّو+ فعل شرط+ جواب  

 محذوف
 آیا هرچند آیا اگر،  شرطیّه  7

 شرطیّه  24 لَو+ أنَّ+ جواب شرط 
مورد(  4مورد( اگر، )20)

 ای کاش 

 ای کاش  شرطیّه تمنّییه  3 لَو+ أنَّ+ فاء+ فعل منصوب 

 کاش، اگر  شرطیّه  8 وَ+ لَو+ تَری)یَری(+ إذ 

با توجه به توضیحاتی که داده شد ضوابط و قواعد مترتّب بر إذا و لَو در عربی کالسیک  

روزنامه در  لکن  گردید،  کلمه  مشخص  دو  این  کاربرد  در  محسوسی  تغییرات  امروزی  های 

ایجادشده است. نقش إذا بر نقش شرطیِ دیگر ادوات شرط، حتّی حرف إن هم پیشی گرفته در  

رود. نکته مهمتر  جای إذا به کار میا مقدّم شده و در بسیاری از موارد بهحالی که نقش لَو بر إذ 

اینکه در تحقیقی که وان مک مول در بخش خبرهای رادیویی کشورهای عربی در زمینه تنوّع  

زبانی انجام داد دریافت که حرف لَو عالوه بر حفظ نقش معروف خود مبنی بر معرّفی شرط  

انتقال حسّ متکلّم درباره عدم احتمال  امتناعی، یک نقش جدید برای   خود ایجاد کرده و آن، 

این حرف  از  بیان عدم وقوع یک رخداد  برای  متکلّم  باعث شده  که  وقوع یک رویداد است 

 (.  245: 2003)استفاده کند 

های جواب شرط »إذا« در دو روزنامه الیوم السّابع و األهرام که هایی ازجمله. نمونه 5جدول    

 اند.حرف جواب آمده همه بدون
 األهرام                                              اليوم السّابع                       

 نوع املقالة: التحقيقات 
 انك القوات املسلحةھ وإذا كان الرئیس مبارك غری موجود ستكون 

حقیقة ما مبارك نفسه يف املرة املقبلة سینجح ابلتأكید    وإذا رشح
    ایمذه األ ھ حیدث يف مصر

 نوع املقالة:القصص 
ریجى املراسلة عرب  سإذا كان لدیك أي سؤال اواستفسار  

 لكرتوينالربید اإل 

 نوع املقالة: النظرات و العقائد
 أوًل على إذا أردان القضاء على تلك األعمال اإلرهابیة جيب القضاء  

 أسباهبا احلقیقیة 

 نوع املقالة: الثقافة 
إذا أخذت شرحیة من عشاق صوته ستجد أن أهم ما 

 الرجولة و    مییزهم الطیبة
 نوع املقالة: النظرات و العقائد نوع املقالة: الصحة و الطب 

 عن السبب حبثي  ابنك  اإذا كذب  
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  إذا كنت أتكل اجلزر واخلوخ كل یوم سوف تبدو أكثر جاذبیة وأكثر
 نوع املقالة: النظرات و العقائد

 إذا غاب احلق قل على الدنیا السالم 
 نوع املقالة: النظرات و العقائد

اشعر   اخلطأ  فعلت  وإذا  ابلراحة  أشعر  الصواب  فعلت  وإذا 
وتثمر   تزدهر  وحمبة  ارتوت خری وصدق  إذا  الضمری  بتأنیب 

 صدق وتطابق بی األقوال و األفعال
 املقالة: النظرات و العقائدنوع 

ولكنهم اتفقوا مجیعا على حب  عادل إمام لدرجة أنك إذا  
عن   یسألونك  جتدهم  سوف  عرىب  بلد  أي  سافرت 

 األهرامات والنیل وعادل إمام 

 نوع املقالة: احلوادث 
 فإذا مت اكتشافه لیقع حتت املسائلة القانونیة  

 

 نوع املقالة: النظرات فی الّسياسة 

إذا أخذك احلنی إىل األجواء الرمضانیة املبهجة والصالة يف  
  ”عبده محدان“مسجد سیدان احلسی ابلتأكید سیقابلك  

 ابئع العصافری  

 
 نوع املقالة: النظرات و العقائد

وكانت األمة يف فرتات كثریة من حیاهتا إذا تكلم فیها علماء  
 م ھأبعینهم مل یكن جيرأ أحد أن یتكلم بعد

 املقالة: القراءنوع 
 سواها   أنت امرأة إذا دخلت حیاة رجل یصبح أعمى لیرى

 نوع املقالة: لنظرات و العقائد
إذا نظران إىل ما جيري منذ الذكرى األوىل لثورة اخلامس  

 والعشرین من ینایر جند أن األمر خمتلف ابلنسبة  
 جای إذا . به کار بردن لَو به6جدول 

 يوم السّابع                                             األهرام ال                       

 نوع املقالة: النظرات فی الّسياسة 
 مصطفى بكرى: لو سقط األسد ستدفع سورای مثناً كبریاً 

   نوع املقالة: النظرات و العقائد
ولو قدر إلنسان أن یعیش علي وجه البسیطة أانس ولو لیوم 

یشعر ابلفقدان والفراق املر فهي  واحد بعد رحیل أمه سوف  
 الغالیة واحلبیبة 

 نوع املقالة: اجلريدة 
لو والدتك، أو أختك، أو قریبتك، أو جارتك، أو أى 

سیدة تراها تستحق التكرمی، لتبخل علیها بتقدیر  
 مشوارها وإرسال قصتها إلینا

 نوع املقالة: اجلامعة
ة خری على فلو مت تطهری هذه املنطقة من األلغام ستكون فاحت 

 مصر كلها 

نمونه7جدول    ازجمله.  و  هایی  السّابع  الیوم  روزنامة  دو  در  »لَو«  شرط  جواب  های 

ـَ( همراه شده  .انداألهرام که بر خالف قواعد نحوی با )ف

 اليوم السّابع                                                      األهرام                     

 نوع املقالة: الّرایضة فتتاحية نوع املقالة: اال
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فلو توافرت اللحوم ابلكمیة اليت حتتاجها السوق، فلن ترتفع  
 األسعار 

م القادمة فإهنا سی   ستمر معلو مل یتلق عرضا مناسبا خالل األای 
 حتاد السكندري ال 

   نوع املقالة: النظرات و العقائد
 فلو كان قوای فلن یفلحوا وإذا كان ضعیفا فسوف لن ینالوا  

   نوع املقالة: النظرات و العقائد
واستمر يف    ”ركب دماغه”لو أن مبارك ذهب إىل السجن و

 ومل یرد األموال، فماذا سنستفید؟   عناده
 نوع املقالة: األهرام 

فَلو فرض أن عدد اإلیصالت ابحملافظة ملیون إیصال، فإن  
 3500مالیی جنیة بدًل من فرض    10حصیلة املرة الواحدة  

 جنیة علی کل فرد 

 ستعراضنوع املقالة: اال
إسالمی: َلو أخرجنا الزکاة فی موعدها فلن    داعیة

 و ل عراین یوجد جائع  

   نوع املقالة: النظرات و العقائد
فَلو کنت قریب أو نسیب أو حتی جار أحد القیادات فی وزارة  
 الرتبیة و التعلیم، فقد فتحت لک أبواب السماء علی مصرعیها 

 نوع املقالة: الفنون 
فسیفعلون   الشوارع  ألطفال  الفرصة  أتیحت  َلو  إن ه 

 .. الکثری 

 

 های زبانيتنوّع و آسیب .علل وجود تغییر و 8

می رخ  نحوی  تغییرات  چرا  اینکه  نظریهدر خصوص  ازجمله:  دهند  دارد  وجود  مختلفی  های 

همکاران،   و  هولز،  2013بَدَوی  پارکینسون،  2004؛  ابراهیم،  1996؛  در 2009؛  تنوّع  و  تغییر   ،

این دلیل، در  دهند لکن عالوه بر  های محلّی نسبت میعربی مکتوب را به تأثیر گویش و زبان

وتحلیل قرارگرفته  هایی که در این مقاله مورد تجزیهشود که با دادهاینجا به مواردی اشاره می

 بیشتر مرتبط هستند.  

 های خارجی تماس زبانی: وام گرفتن کلمات و ساختارها از زبان •

برهمان شد  داده  توضیح  که  فرهنگ  گونه  عربی   اساس  المورد  مکتوب  لغت  و    مدرنِ 

ـِ حرف دیدار کردن، همراه با رو شدن وروبه معنای به / /التقی  "iltaqā"ورهانس  یا /مَعَ/ /  جرّ/ب

ها نیز مالحظه شد فعل التقی در دو دهه  که در مثال  طوررود امّا همانبه کار می  "با"  در معنای

بدون اغلب  مهم  حرف  اخیر  از  رفته است. یکی  کار  به  یا ظرف  این  جرّ  رویداد،  ترین دالیل 

است. در زبان انگلیسی بعد از فعل   عربی به  عبارات و متون روزنامه از انگلیسی  مستقیم ترجمه

 ""meet آید مانند ترجمه مستقیم از انگلیسی به عربی در خبر زیر: حرف اضافه نمی 
The Arab League delegate in Baghdad met Kuwaiti prisoners of war. 

 أسری کویتییین.  التقيموفد الجامعة فی بغداد 
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 نماینده اتحادیه عرب در بغداد با اسرای جنگی کویتی دیدار کرد. 

نشان  و  کورتس تحقیق خود  در  ابزارهای  همکاران  روزافزون  رشد   مانند   جمعیارتباط  دادند 

  موقعیت   دیگر،  عوامل  از  بسیاری  میان  کشورهای عربی در  شدنو تمایل زیاد به جهانی  اینترنت 

انگلیسی پژوهش    ابراهیم  (.82:  2005)  است   کرده  تقویت   جهانی  زبان  یک  عنوانبه  را  زبان  در 

 که  به این نتیجه رسید  عربی انجام داد  قرضیِ موجود در زبان  کلمات  خصوص  در  جامعی که

  مِجدل   (.235:  2006)  است   انگلیسی  زبان  از  فنّاوری،  زمینة  شده درگرفته  وام  کلمات  تمام  تقریباً

  باال   اجتماعی  نردبان  از  را  هاآن  فرزندان  انگلیسی  زبان  یادگیری  که  معتقدند  هاعرب  گویدمی

است    شمولجهان  زبان  انگلیسی  کند زیرامی  ایجاد  هاآن  برای  آینده  در  بیشتری   شانس  و  بردمی

زبان تهاجم  عوامل  از  یکی  مسأله  این  زو  به  انگلیسی  بخصوص  خارجی  و های  مردم  ندگی 

تواند بگذارد  می  دیگر  زبان  بر  زبان  یک  که  تأثیری  نوع  راحتترین  .(23:  2006)مطبوعات است  

  مرتبط   کلمات  که  دارد  وجود احتمال  طبیعتاً این  دارد  وجود  فرهنگی  وام  وقتی  است   کلمات  وام

 شوند.   گرفته قرض نیز

  جویی و اختصار صرفه •

تا کنون باعث کوتاه کردن کلمات و عبارات شده است. اصل  انگیزه از دیرباز  های گوناگونی 

های طبیعی زبان گیری از ظرفیت کمکوشی و دوری از تکلّف و تسریع در امر انتقال و نیز بهره

تواند در های شعری و کالمی میسازی و هرگونه تمهیدات ایقاعی و ضرورتبه منظور قرینه

موج گیرد  زمرة  قرار  امر  این  بیبات  و صرفه(.  55تا:  )شکیب،  کمکوشی  گفتار،  گاهی  در  جویی 

شود  میهای مختلف گفتار سازد و باعث ناهنجاری در شکلآسیب جدّی به زبان معیار وارد می

و این نوع تغییر ممکن است بعد از مدتی به شکل گسترده مورد پذیرش افراد جامعه قرار گیرد  

تغییر یک  به  »اللّغة   و  عَلِش«،  »ما  به  شیءٌ«  علیه  »ما  نمونه:  برای  شود  تبدیل  منظّم  صوت 

 اند.الجدیدة« به »لُغ أَجدیدة«، »طَیّب« به »طَّب« تبدیل شده

 های خارجی و تولید کلمات جدیدرسانه •

  بسیاری  نحویِ  حتی  و  سبک نگارش  لغوی،  تأثیرات خارجیِ  اخیر  هایسال  گوید درهولز می

بیشتر  شدهاعمال  معیارعربی    بر سریع،    ترجمة  عربی  هایرسانه  در  شدهگزارش  اخبار  است. 

  سلطة  است که نتیجة  زبانفرانسوی  یا  انگلیسی  هایخبرگزاری  هایگزارش  از  غالباً  زده وشتاب

هجمه   المللی  بین  هایرسانه  در  فرانسه  حدودی  تا  و  انگلیس گونه  این  اثر  در  ی هااست. 
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  تأیید،  و روزانه برای  ساخته   نگارانروزنامه  توسط  جدید  اصطالحات  از  ادیزی  وارداتی، تعداد

  سرچشمه   منبع  سه  از  سازی کلماتمحلی  یا  گسترش  (.256:  1995)شوند  ها میراهیِ فرهنگستان

منشأ:  گیردمی ترجیحات  خبر  خود  الف(  ابداعات   نگارانروزنامه  ب(    زبان   فرهنگستان  ج( 

اول،  (.156:  2009)ابراهیم،  ای    منطقه منبع   سالما،  احمد  سالم  توسط  مهم  اینکته  در خصوص 

بنابراینمی  تلگراف  از  را  اخبار  ما"که:    شد  بیان  األهرام  روزنامه  اسبق  سردبیر   منبع   از  گیریم 

سخن  اگر  .(157)همان:    "پذیریممی  تأثیر  اخبار  که  شد  خواهیم  متوجه  کنیم  دقّت   سالما  به 

  گرفتنِ  قرار  ْْمعرض  هستند ولی در  کالمی آگاه   تنّوعات  وجود تغییر و  نگاران، خود ازروزنامه

 از  زمان، تغییرات جدید بخشی  گذشت   با  و  کنند  عادت  تغییرات  باعث شده تا به وجود  هاآن 

 .گیرند  قرار استفاده و مورد پذیرش کامالً ها شده،آن و دستورزبان فعّالِ لغت  فرهنگ
نمونه تنها  ارائه و تحلیل شدند  تنوّع صرفی نحوی است که  تغییراتی که  تغییر و  از صدها  ای 

منفی، همه   یا  مثبت  معنایی،  یا  نحوی  لغوی،  از  اعمّ  تنوّع  دارد.  معیار وجود  در عربی  امروزه 

 نمایانگر واقعیت زبان عربی معیار امروزی هستند. 
 

 .نتیجه9

گرفتند دیگر  مَعَ/ که معموالً همراه فعل التَقی مورداستفاده قرار می/ حرف جرّ /بِـ/ و ظرف    -1

های مکتوب نادر شوند و اخیراً استفاده از چنین ملحقاتی در رسانه کاربرده نمیطور مداوم به به

مهم از  یکی  است.  ترجمهشده  تغییر،  این  دالیل  به   مستقیم  ترین  انگلیسی  از    عربی   عبارات 

 آید.حرف اضافه نمی meet""سی بعد از فعل است، در زبان انگلی

تر شده است و در بیشتر مواقع  در مطبوعات امروزی نقش إذا از دیگر ادواتِ شرط پررنگ  -2

جای إذا روزافزون شده  رود و این در حالی است که کاربرد  لَو نیز بهجای إن هم به کار میبه

دهد و طبق قواعد عربی  کار رود که بسیار رخ میکه إذا در مواردی باید به  است با توجه به این

کالسیک این انتظار از لَو به دور است. دیگر اینکه در مطبوعات امروزی حروف »فاء« و »الم«  

های جواب إذا و لَو شرطیّه بدون توجّه به شرایط و قواعد صحیح کالسیک نحوی  بر سر جمله

گیرد در حالی که وقوع حرف  داستفاده قرار میجای الم مورشوند، و یا فاء بهبه کار گرفته می

آن به  بحث  در  که  باشد  تابع شرایط خاصّ  باید  لَو،  و  إذا  بر سر جواب شرط  الم،  یا  ها فاء 

 پرداخته شد.
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می  -3 معیار  عربی  زبان  در  تغییر  باعث  مختلفی  مهمعلل  از  آن شوند،  رشد ترین  الف(  ها: 

جهانی ملّت روزافزون  وجودشدن  و  عرب  ارتباط  های  وجود  ابزارهای  اینترنت ب(  و  جمعی 

های خارجی که ورود  ها، تعابیر و عبارات قرضی از زبان و فرهنگها، اصطالحات، مَثَلواژهوام

حضور   و  استعمار  ج(  دارد  همراه  به  نیز  را  بیگانه  زبان  نحوی  صرفی  قواعد  تحمیل  و 

بههای سلطهحکومت  در کشورهای  جو  فرانسه  انگلیس و  اعتقاد عربویژه  د(  به عربی  زبانان 

به زبان خارجی  آیندهیادگیری  تضمین  و  پیشرفت  برای  انگلیسی  آن  ویژه  تبع  به  و  روشن  ای 

 ها.تأثیر زبان خارجی بر زبان بومی آن

گفتار    -4 در  از خطاهای عملکردی  ناشی  هم حتّی  گاهی  که  زبانی  الگوهای  به  دقّت  با  اگر 

های دستوری  توانیم سه کار عمده انجام دهیم؛ اول، جنبهنیم میطبیعی و روزمرّه هستند توجّه ک

مثال در پژوهش حاضر، استفاده از »إِذا« عنواناند را تشخیص دهیم به شدهزبان که نادیده گرفته

به »لَو«  ایجادشدهو  زبان  تکامل  و  توسعه  فرآیند  در  که  را  تغییراتی  دوم،  یکدیگر.  اند  جای 

بین رفتن حروف جرّ و ظرف همراه فعل. سومّ، به تکامل نحو رسمی  شناسایی کنیم مانند از  

  به   بخشیدن  سرعت   قصد  به  کوتاه  نوشتنکمک کنیم مانند گسترش معنایی و کاهش لفظی و  

به  در  جوییصرفه  و  نگارش لغوی  از مهمطوالنی.    عبارات   از  استفاده  جایوقت  ترین ظواهر 

معنایی   گسترش  باعث  جمله  در  که  عبارتمینحوی  صیغهشوند  لفظی،  اشتراك  از:  های  اند 

دیگر، حذف، تضمین،   لفظ  به  لفظی  از  تغییر  با یک ریشه،  متفاوت  الفاظ  بین  مشترك، جمع 

 تقدیم و تأخیر. 
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 املکتوبة احلديثة ة  حوي يف العربيّ نوّع النّ تّ ال
 العربی ة  فی الص حفالز من  عربَ ة لتقی« وأدوات »إذا« و»َلو« الشرطی  احوی لفعل »الن   كدراسة الس لو 

 نوع املقالة: أصيلة 
   *مهدي زماين

 ، ایران.  أستاذ مساعد قسم اللغة العربیة وآداهبا، فرع ایذه، جامعة آزاد اإلسالمیة، ایذه 
  امللّخص 

املقالة    مت   هذه  الس  الز منی ة    الت غیریات  دراسةفی  »الن    كلو يف  لفعل  و»َلو« احوي  »إذا«  وأدوات  لتقی« 
الص   يف  الالشرطی ة  مت    عربی ة.حف  الغرض  نظراً   ابعالس  الیوم و  الیوماملصريو  األهرامجریدة    اختیار  هلذا 

القو ل للص    ي  نتشارها علی نطاق واسع وطول عمرها ونثرها  تعترب مناذج يف الکتابة والبنیة  حف وحیث 
 الت حلیلي إعتماداً علی املدو نة الل غوی ة -ي هذا البحث دراسة میدانی ة وفقاً للمنهج الوصف  العربیة األخری.

خضعت لتغیریات  العربیة املكتوبة احلدیثة قد  . أظهر حتلیل البیاانت أن  م2020إىل عام    1998من عام  
النتائج اليت مت العثور علیها هحنویة كبریة. م « أو بِـلتقی« مع حرف اجلر»ایستعمل فعل »   یعد  ي: ملن 

ومؤخ  »َمَع«   املاضي،  اندراً كما يف  الفعل  مع  امللحقات  هذه  مثل  استخدام  أصبح  أدوات .  راً  یستعمل 
ظر  الن    بغض  رط »إذا« و»َلو«  ب الش  گ « أو »لَــ« علی جوا فَـیستعمل ».  بادلة ابلت  »إذا« و»َلو« الشرطی  

  لشروط  خيضع  إذاً   الش رط  علی جواب   لَــ  أو  احلرف فــَـ   وقوع  أن    حی  ، يفةروط والقواعد النحوی  عن الش  
الصرفی    .معی نة التغیریات  فحص  یساعد  أن  النحوی  میكن  العربی  ة  يف  الل  ة  تعلیم  إلی  احلدیثة  املكتوبة  غة  ة 
 ة أیضاً. ة إىل الفارسی  حیحة من العربی  والرتمجة الص   الفصحیغة ة بناًء على الل  العربی  

 
 .ة احلدیثةالعربی  العربی ة املکتوبة، لتقی، إذا، َلو، ا، ي، التنو ع النحو يالن حو  التغیری  : الرئيسةالکلمات 
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Abstract 
The present article examines diachronically the syntactic behavior of 

the verb " iltaqā " and the conditional terms "ʔiðā " and "' law " in 

Arabic newspapers. For this purpose, newspapers with mass 

circulation including Al-Ahram, Al-Masry Al-yawm, and Al-Youm7 

were selected due to their longevity and strong prose, which is a 

model for the writing and structure of other Arab newspapers. Data 

were analyzed from 1998 to 2020 using field research, a corpus-

based study with a descriptive-analytic approach. Data analysis 

showed that modern written Arabic has undergone significant 

syntactic changes. Among the results obtained are; The verb ' iltaqā ' 

is no longer used with a ' preposition ' letter or container 'maʕa' as in 

the past, and recently the use of such attachments with the verb has 

become rare. 'ʔiðā ' and ' law ' are conditional terms which are used 

interchangeably, while ' law ' is a condition of unrealistic refusal. 

The letters 'fa' or 'la' are used as the condition result of ' law ' and 

'ʔiðā ' regardless of syntactic conditions and rules. Examining the 

morpho-syntactic changes in modern written Arabic can help with 

teaching Arabic based on the target language as well as the correct 

translation of Arabic texts into Persian. 

Keywords: change, variety, syntax,  iltaqā, ʔiðā, law, written Arabic,  

modern Arabic. 
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