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Abstract 
The aim of this paper is to study the verb borrowing of Persian based on matrix 
language frame model. Myers-scotton (1993-2006) proposed matrix language 
frame model due to eminent role of one language in the bilinguals’ speech. Only 
one language as matrix language determine morpho-syntactic patterns of sentences 
containing the elements of two languages according to uniform structure principle 
of matrix language frame model. The data is corpus-based and they have been 
collected from Persian speakers’ speech in different contexts. The research method 
is descriptive-analytic. At first, Persian verb and its inflectional morphemes were 
classified into: content morphemes (non-verbal elements in compound verbs and 
bare form of the verb in simple verbs) and late outside system morpheme 
(inflectional morphemes of the verb and light verbs) according to differential 
access hypothesis or 4-M model. Then the data were analyzed based on the 
principles and hypothesis of matrix language frame model. Persian is matrix 
language in all data due to uniform structure principle of matrix language frame 
model. Persian acting as matrix language has caused the inflectional morphemes of 
its verb have been added to non-Persian verbs entered Persian verb construction 
through light verb construction and indirect insertion process. Matrix language has 
caused inflectional morphemes of Persian verb activated and selected at 
formulation level to assign Persian morpho-syntactic frame on the sentences. So 
non-Persian verbs have been activated and selected at conceptual level as content 
morphemes. These content morphemes are realized as infinite verbs in Persian 
speakers’ speech to carry meaning. It seems there is a relation between different 
morpheme nature (their selection at different abstract level) and their transferring 
to other languages. Myers-scotton (1993-2006) emphasizes this relationship. As he 
has predicted matrix language frame model is efficient in explaining language 
contact phenomenon so more expansive studies can be based on it. 
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The Use of Words Dictated by the Academy of Persian Language and Literature: a Quantitative../90 

1. Introduction 
The aim of this paper is to study the verb borrowing of Persian based on matrix 
language frame model. Myers-scotton (1993-2006) proposed matrix language 
frame model due to eminent role of one language in the bilinguals’ speech. 
Only one language as matrix language determine morpho-syntactic patterns of 
sentences containing the elements of two languages according to uniform 
structure principle of matrix language frame model. The data is corpus-based 
and they have been collected from Persian speakers’ speech in different 
contexts. The research method is descriptive-analytic. At first, Persian verb and 
its inflectional morphemes were classified into: content morphemes (non-
verbal elements in compound verbs and bare form of the verb in simple verbs) 
and late outside system morpheme (inflectional morphemes of the verb and 
light verbs) according to differential access hypothesis or 4-M model. Then the 
data were analyzed based on the principles and hypothesis of matrix language 
frame model. Persian is matrix language in all data due to uniform structure 
principle of matrix language frame model. Persian acting as matrix language 
has caused the inflectional morphemes of its verb have been added to non-
Persian verbs entered Persian verb construction through light verb construction 
and indirect insertion process. Matrix language has caused inflectional 
morphemes of Persian verb activated and selected at formulation level to 
assign Persian morpho-syntactic frame on the sentences. So non-Persian verbs 
have been activated and selected at conceptual level as content morphemes. 
These content morphemes are realized as infinite verbs in Persian speakers’ 
speech to carry meaning. It seems there is a relation between different 
morpheme nature (their selection at different abstract level) and their 
transferring to other languages. Myers-scotton (1993-2006) emphasizes this 
relationship. As he has predicted matrix language frame model is efficient in 
explaining language contact phenomenon so more expansive studies can be 
based on it. 

The aim of this paper is to study the verb borrowing of Persian based on 
matrix language frame model. Myers-scotton (1993-2006) proposed matrix 
language frame model due to eminent role of one language in the bilinguals’ 
speech. Only one language as matrix language determine morpho-syntactic 
patterns of sentences containing the elements of two languages according to 
uniform structure principle of matrix language frame model. The data is 
corpus-based and they have been collected from Persian speakers’ speech in 
different contexts. The research method is descriptive-analytic. At first, Persian 
verb and its inflectional morphemes were classified into: content morphemes 
(non-verbal elements in compound verbs and bare form of the verb in simple 



91/ Journal of Language Researches Vol.13, No.1, Spring & Summer 2022- Serial No. 24 

verbs) and late outside system morpheme (inflectional morphemes of the verb 
and light verbs) according to differential access hypothesis or 4-M model. 
Then the data were analyzed based on the principles and hypothesis of matrix 
language frame model. Persian is matrix language in all data due to uniform 
structure principle of matrix language frame model. Persian acting as matrix 
language has caused the inflectional morphemes of its verb have been added to 
non-Persian verbs entered Persian verb construction through light verb 
construction and indirect insertion process. Matrix language has caused 
inflectional morphemes of Persian verb activated and selected at formulation 
level to assign Persian morpho-syntactic frame on the sentences. So non-
Persian verbs have been activated and selected at conceptual level as content 
morphemes. These content morphemes are realized as infinite verbs in Persian 
speakers’ speech to carry meaning. It seems there is a relation between 
different morpheme nature (their selection at different abstract level) and their 
transferring to other languages. Myers-scotton (1993-2006) emphasizes this 
relationship. As he has predicted matrix language frame model is efficient in 
explaining language contact phenomenon so more expansive studies can be 
based on it. 
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 گیري فعلی در زبان فارسی از منظر انگارة زبان ماتریس    بررسی وام
 1عبدالحسین حیدري

 استادیار گروه زبان و ادبیات، دانشگاه فرهنگیان
 30/06/1401 :مقاله؛ تاریخ پذیرش 04/11/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی 

  چکیده
. مطالعه شده است مبناي انگارة زبان ماتریس بر علی در زبان فارسیف گیري     وام در پژوهش حاضر،

ها بر زبان  ) انگارة زبان ماتریس را با توجه به برجستگی و غالب بودن یکی از زبان2006-1993میرزاسکاتن (
عنوان زبان   ها به ها، پیشنهاد داد. طبق اصل ساخت واحد این انگاره، فقط یکی از زبان  دیگر در گفتار دوزبانه

هاي پژوهش  دادهکند.    هاي دو زبان را تعیین می   ساختواژي جملۀ حاوي داده -چارچوب نحويماتریس، 
 این .هاي مختلف محاوره گردآوري شده است در بافت ها    زبان از گفتگوي فارسی واست  پیکره بنیادحاضر 

 فرضیۀارچوب فارسی در چفعل نخست اجزاء مختلف  .تحلیلی انجام یافته است-پژوهش به روش توصیفی
در افعال مرکب و ماده  یرفعلیجزء غ(هاي محتوایی به تکواژ ،چهار تکواژفرعی  یا انگارة دسترسی متفاوت

بندي    طبقه )افعال سبکو  (تکواژهاي تصریفی فعلخر متأ  بیرونی مند ) و تکواژهاي نظاملی در افعال سادهفع
طبق اصل ساخت واحد، زبان  .ان ماتریس تحلیل گردیدزب انگارة هاي    ول و فرضیهها طبق اص داده سپس. شد

ها را تعیین کرده است. افزوده شدن تکواژهاي    ساختواژي داده-چارچوب نحوي ،عنوان زبان ماتریس  فارسی به
سبک و درج غیرمستقیم به ساخت فعل   در قالب ساخت فعلکه تصریفی فعل فارسی به افعال غیرفارسی 

در  فعال شدنماتریس بودن زبان فارسی اتفاق افتاده است تا این تکواژها با  به دلیل اند،   فارسی راه یافته
باعث فارسی) زبان (زبان ماتریس  بندي، چارچوب نحوي زبان فارسی را بر جمالت حاکم سازند. سطح صورت

صورت    و به    شده انتخابواژگانی  -عنوان تکواژهاي محتوایی در سطح مفهومی افعال غیرفارسی به که شده است
در انتقال معنا و مفهوم نقش داشته فقط تا  شوندظاهر  ها   زبان فارسیگفتارهاي  افعال ناخودایستا در پاره

هاي مختلف انتزاعی تولید گفتار و انتقال یا عدم انتقال آنها به  الیه تکواژها دربنابراین بین انتخاب  باشند.
طوري که وي    بر آن تأکید دارد و همان )1993-2006میرزاسکاتن (که ارتباطی  .زبان دیگر ارتباط وجود دارد

ها  برخورد زبان در تبیین پدیدة هایی   طرح اصول و فرضیهبا انگارة زبان ماتریس  ،بینی کرده است پیش
 .تري در این حوزه باشد تواند مبناي مطالعات گسترده و میکارآمدتر است 

 

 .، زبان ماتریس، برخورد زبانیگیري فعلی، انگارة زبان ماتریس    مزبان فارسی، وا :کلیدي هايواژه
  

 مقدمه .1
هاي مختلف بوده ها و زبانشاهد برخورد جوامع بشري با فرهنگجهان از ادوار گذشته 

هایی نظیر  یدهپدها به بروز و ظهور ه برخورد یا تماس زبانبدیهی است ک است.
تواند می گیريقرضگیري یا وام .شودیري منجر میگ و وام یزبان یرمزگردان ،دوزبانگی
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 .ثیر بگذارندتأساختواژه و نحو  ،واژگان ،نظام واجیازجمله زبانی  هاي    همۀ مقولهبر 
بر این  )1993( 1میرزاسکاتن  .هاستگیريترین نوع وامگیري واژگانی رایج هرحال وام     به

 شوند که از آنها به نمایان می ها دوزبانهار ابتدا در گفت یربومیغهاي که واژهباور است 
 ها با گذشت زمان و بههمین واژه ،در ادامه ؛شود یاد می شده یرمزگردانهاي عنوان واژه

هاي قرضی تبدیل یابند و به واژهها نیز راه میزبانه تار تکـدلیل کاربرد فراوان به گف
عنوان عناصر قرضی در زبان ست که بهها ... مدتپست و  ،هایی مانند تلفن واژه .شوندمی

... هنوز در دیلیت و  ،هایی همچون تایمواژه؛ درصورتی که کنند آفرینی میفارسی نقش
 به خاطرکنند و ممکن است در آینده گروه خاصی نمود آوایی پیدا میها و گفتار دوزبانه
از سایر ها بیشتر اسم .در فهرست واژگان قرضی زبان فارسی قرار گیرند ،کاربرد فراگیر

 ترکملی فعگیري واماحتمال رخداد  اما ،شوندمی ردوبدلها مقوالت واژگانی بین زبان
گرفته  وامداشتن نظام تصریفی پیچیده  لیبه دلها فعل) 2003( 2هسپلمثاز نظر  .است
ناشی از ویژگی  ،گیري اندك افعال را   ) احتمال وام2002میرزاسکاتن ( .شوند نمی

زیرا افعال بر سایر اجزاء جمله حاکم هستند و به آنها حالت  ؛داند آنها می دهی   حالت
فعل با مقولۀ  کند که   اظهار می )1975( 3موراوزچیک دهند.می ...) مفعولی و ،لیاعف(

عنوان مقولۀ غیرفعلی همچون اسم به   شود، بلکه فعل به   گیرنده نمی  اصلی وارد زبان وام
سازي، در نظام فعلی آن زبان قرار   کند و پس از انجام فرایند فعل  ا میزبان دیگر ورود پید

 گیرد.    می
 5ولگموتو  )2008( 4لیوانوس)؛ 1976( موراوزچیکپژوهشگران متعددي همچون    
هاي مختلف را توصیف و تحلیل هاي فعلی در زبانواژهراهکارهاي انطباق وام )2009(

راهکارهاي انطباق فعل در زبان فارسی را ) 1393(ملکی و عبدال کهن یینغزگو .اند کرده
 ساخت فعل راهکار عمدةمطالعه کرده و به تشریح دو ) 2009ولگموت (دیدگاه  بر اساس

عل در راه کار ساخت ف .ندا    هدر این زمینه پرداخت 1و درج غیرمستقیم )یا همکرد( 6سبک

                                                           
1. Myers-Scotton 
2. Haspelmath 
3. Moravcsik 
4. Sullivan 
5. Wohlgemuth 
6. Light verb construction 



 سیزبان ماتر ةاز منظر انگار یدر زبان فارس یفعل يریگ    وام یبررس /94

 جزء غیرفعلیتصریفی یا همان  غیر دهنده به صورت جزءیا همکرد، فعل زبان وام سبک
افعال مرکب فراوانی  .دهدشود و فعل مرکب را تشکیل می ارسی ترکیب میفهمکرد  با

وارد زبان فارسی شده  کردراهکار همهمین طریق ... از استارت زدن و  ،مانند تلفن کردن
 ،شخص ،زمان(نقش تصریف  ،در این افعال مرکب فارسیفعل سبک یا همکرد  .است
  .استفعل مرکب حامل معنا و مفهوم  جزء غیرفعلیدارد و  بر عهدهرا  )نمود

و ... که  ، بلع، طلب رقص،فهم، غیرفارسی مانند  هاي  سازه ،در راهکار درج غیرمستقیم   
شوند و افعال ترکیب می فارسی با وندهاي تصریفی فعل ،دان شدهوارد زبان فارسی به 

در زبان فارسی تعدادي  .شود طلبد و ... ساخته مییرقصد، مهمچون می )1(خود ایستایی
صفت و  اسم، )تبدیل( اشتقاق صفراز و شوند ود دارد که افعال جعلی نامیده میوج فعل
 مانند جنگیدن، صفت و قید ،صفر به اسمتکواژ یعنی اضافه شدن (ند ا    هساخته شد قید

انطباق تعدادي از  و درشود  عل جدید به عناصر بومی محدود نمیساخت فو ...). لمیدن 
 ،فهمیدن، مانند افتد شود نیز اتفاق می افعال قرضی که به صورت اسم وارد فارسی می

 .)105: 1393و عبدالملکی،  نغزگوي کهن(  طلبیدن و رقصیدن
) نیز 1395و گلفام ( کربالیی صادق)، 1393و عبدالملکی ( نغزگوي کهن افزون بر   

فارسی معاصر را عربی در آن از هاي    مصادر قرضی و اشتقاق هاي فعل مرکب با   ویژگی
گیري افعال مرکب فارسی برگرفته  در شکل ،هاي پژوهش آنها یافتهطبق  .اند   بررسی کرده

نشینی همکرد فارسی با مصادري بر    به هم بیبه ترت ياهاز مصادر عربی، بیشتر گرایش
در ساخت  جزء غیرفعلیعنوان  ست که بهوزن تفعیل، افعال، افتعال و مفاعلۀ عربی ا

تالش در پژوهش حاضر نیز در راستاي همین مطالعات،  .کنند افعال مرکب شرکت می
 طبق ،به زبان فارسی (عربی، انگلیسی) هاي دیگر    یابی افعال از زبان     راهتا  خواهد شد

چرا پاسخ داده شود:  اصلی زیر       تا به پرسش شودتحلیل بررسی و  2زبان ماتریسانگارة 
شوند و این    طور مستقیم وارد زبان فارسی نمی  دهنده به هاي وام   زبان يستایخود اافعال 

میرزاسکاتن  یابد؟    انتقال در قالب ساخت فعل سبک و درج غیرمستقیم انجام می
زبان  ها بر با توجه به برجستگی و غالب بودن یکی از زبانانگارة زبان ماتریس را ) 1993(

 هاي    داراي اصول و فرضیهانگارة زبان ماتریس . پیشنهاد داد ،ها  دیگر در گفتار دوزبانه

                                                                                                                                        
1. indirect insertion 
2. Matrix language Frame Model 
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عنوان زبان   ها به زبان کی ازفقط ی، این انگاره 1اصل ساخت واحدطبق است.  متعددي
کند و    را تعیین میهاي دو زبان    جملۀ حاوي دادهساختواژي -چارچوب نحوي ماتریس،

 2زبان درونه ،نماید  گیري این جمله ایفا می   رنگی در شکل   نقش کم که يگرزبان دیبه 
) انگارة زبان ماتریس را بسط داد و با استناد 2006 ،2002میرزاسکاتن ( شود.  گفته می

بندي   هبه فعال شدن و انتخاب متفاوت انواع مختلف تکواژها در واژگان ذهنی افراد، طبق
 4انگارة چهار تکواژ یا  3فرضیۀ دسترسی متفاوت عنوان تحتجدیدي از تکواژها را 

 ناسکاتمیرزطور مفصل تشریح خواهد شد.    که در بخش مبانی نظري بهپیشنهاد داد 
توان  می ،هاي دو زبان گفتارهاي متشکل از داده    پاره مطالعۀ که بامعتقد است ) 2002(

 انگارة . ويآورد دسته ب  در ذهن تولیدات زبانی  یده سازمان دربارةاطالعات جدیدي را 
تبیین جمله  از ،هاي زبانی   بسیاري از پدیده توضیحاسبی براي تریس را بستر منازبان م
 .ها معرفی کرده است   برخورد زبان هاي مختلف پدیدة     جنبه

 پیشینۀ پژوهش .2 
یۀ عناصر شوند و بق ها محسوب می ترین عنصر جمله در همۀ زبان ها معموالً اصلی فعل

کنند.  جمله بر مبناي نوع ارتباطی که با فعل دارند هویت نقشی و دستوري پیدا می
به مقولۀ فعل پرداخته شده است که در دستور  ،تقریباً در همۀ منابع دستور زبان فارسی

هاي دستوري فعل (گذشته،  ها (ساده، پیشوندي و مرکب)، زمان زبان سنتی، بر انواع فعل
هاي آن (اخباري، التزامی و امري) تأکید شده است. کلباسی  و وجهحال و آینده) 

اي است که از دیدگاه ساختواژي  کند: فعل کلمه ) فعل را چنین تعریف می1371(
(صرفی) از نظر زمان، نمود، جهت (معلوم و مجهول)، وجه، شخص و شمار صرف 

 ) بر1375( شناس حقدهد.  شود و از نظر نحوي، هستۀ مرکزي گزاره را تشکیل می می
الگوهاي  از و استاین باور است که ساخت تصریفی فعل در زبان فارسی بسیار پیچیده 

)، جهتی (دو صیغۀ معلوم و مجهول)، مصدري (یک ۀ وصفیساختاري وصفی (یک صیغ
)، زمانی (سه صیغۀ گذشته، حال و آینده)، وجهی (سه صیغۀ اخباري، صیغۀ مصدري

                                                           
1. uniform structure principle 
2. embedded language 
3. differential access hypothesis 
4. 4 morphemes 
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چهار صیغۀ ساده یا استمراري، ناقص یا کامل)، شخص و شمار التزامی و امري)، نمودي (
آنجایی  شش صیغۀ مرکب از سه شخص و هر یک مفرد یا جمع) صورت بسته است. از(

کنند، بنابراین جدا کردن آنها از یکدیگر  با هم عمل می اساساًکه این الگوهاي ساختاري 
وهشگران دیگري نظیر مشکل است و همگی نمود صوري ندارند. دستورنویسان و پژ

ویژگی تصریفی فعل (زمان،  5)، و ... بر 1383)، مظاهري و همکاران (1997ماهوتیان (
یافته در باب  شخص و شمار، وجه، نمود و جهت) تأکید دارند. همۀ مطالعات انجام

هاي زمان و شخص و شمار فعل یکسان      تصریف فعل فارسی، تقریباً در توصیف ویژگی
هاي دیگر فعل با هم اختالف نظرهایی  د؛ درصورتی که در تشریح ویژگیان عمل کرده

هاي زبانی مورد مناقشه در زبان  دارند. مقولۀ جهت (معلوم و مجهول فعل) ازجمله مقوله
) ساخت مجهول در زبان فارسی را منکر شده است؛ 1374فارسی است. معین (
مجهول در زبان فارسی را ) ساخت 1364) و دبیر مقدم (1364درصورتی که باطنی (

فعل با  اسم مفعولاند که فعل مجهول از   اند و هر دو اشاره کرده   یک امر بدیهی پنداشته
 شوند.  هاي شدن، گشتن و ... ساخته می هاي فعل یکی از صیغه

اند که وجه بر مسلم یا نامسلم بودن فعل و    ) اظهار کرده1383مظاهري و همکاران ( 
واسطۀ عواملی است که در فعل و  و نبودن آن داللت دارد، این داللت به یا بر امري بودن

جمله قرار دارد، بعضی از این عوامل، صوري و بعضی دیگر معنایی است. براي مثال در 
موجب شده است که فعل، وجه التزامی شمرده  »شاید«، واژة »شاید رفته است«جملۀ 

تقسیم  ياخبار ریغدا به دو نوع اخباري و ) وجه فعل فارسی را ابت1378شود. رحیمیان (
هر کند. به  بندي می کند و سپس وجه التزامی را نیز به دو نوع التزامی و امري طبقه می

اکثر دستورنویسان بر سه نوع وجه اخباري، التزامی و امري در زبان فارسی تأکید  حال
نمود چنان  هاي فعل فارسی مانند زمان و برخی از ویژگی اوقات یگاهدارند. 

شود. دستالن و  شوند که تعیین مرز بین تکواژهاي تصریفی مشکل می آمیخته می درهم
دانند که بازتاب  ) نمود را الگوي تقسیم رخداد فعل در واحد زمان می1395همکاران (

وضعیت ایستا، تداوم یا تغییر اتمام عمل از منظر گوینده است. نمود مستمر در زبان 
رفتم) و یا از طریق    عنوان پیشوند (براي مثال در می به »می«از تکواژ  فارسی با استفاده

کند. از  تظاهر پیدا می ها    زبان    رفتم) در گفتار فارسی   (داشتم می »داشتن«فعل معین 
براي نمایش نمود کامل در زبان فارسی استفاده   نیز »است«و  »بود«هاي معین     فعل
، رفته است). افزون بر پنج ویژگی تصریفی مذکور، تکواژهاي شود (مانند رفته بودم می
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ساز در فعل  شود مانند تکواژ منفی   تصریفی دیگري نیز به فعل زبان فارسی اضافه می
شود  که به تعدادي از افعال زبان فارسی افزوده می -ان –ساز   و یا تکواژ سبب »نرفتم«

 .ساندن، خنداندن و...)تا رابطۀ علت و معلوم را نشان دهد (مانند تر
هاي ساده در زبان فارسی اندك   ) بر این باور است که تعداد فعل1374دبیرمقدم (   

است و زبان فارسی به گسترش دامنۀ افعال مرکب تمایل دارد. ساخت افعال مرکب در 
آید و از ترکیب یک عنصر یا سازة غیرفعلی   زبان فارسی، فرایندي زایا به حساب می

شود.      اي) با یک فعل سبک ساخته می اضافه فت، اسم مفعول، قید و گروه حرف (اسم، ص
(تهدید کردن، تلفن  هایی مانند کردن، زدن و ...      فعل باجزءهاي غیرفعلی در ترکیب 

از و در واقع  شده »1یشدگ يدستور«دستخوش  ها  فعلاین زدن، طالق دادن و غیره)، 
در این گروه از افعال، سازة غیرفعلی حامل محتواي معنایی  .اند    لحاظ معنایی تهی گشته

فعل مرکب است درحالی که فعل سبک با دریافت پسوندها، اطالعات دستوري (زمان،  
از ترکیبات اسم و  یتوجه قابلپذیرش بخش دارد.  به همراهنمود،  شخص و شمار) را 

عنوان افعال مرکب، جاي   ) بهفعل در زبان فارسی (مانند غذا خوردن، فیلم ساختن و ...
) از 1374دبیرمقدم (بحث دارد؛ زیرا اسم در این ترکیبات نقش مفعوِل فعل را دارد. 

کند؛     عنوان افعال مرکب انضمامی یاد می   فیلم ساختن و ... بهغذا دادن، افعالی مانند 
دست داده و  هاي دستوري وابسته به خود را از  مفعول صریح در چنین ترکیباتی، نشانه

ه فعل، شود. در افعال مرکب انضمامی، پس از ضمیمه شدن مفعول ب   به فعل ضمیمه می
) 1374دبیرمقدم (. کند    ت معنائی خود را همچنان حفظ میفعل هویت واژگانی و شفافی

) انگیزة 2005( دوستان یمیکرداند؛ اما   ختواژي میفرایند ساخت فعل مرکب را، سا
و تشکیل یک محمول مرکب را اطالق حالت  جزء غیرفعلیسبک و اصلی ادغام فعل 

، از دیدگاه او حالت ساختاري که فعل سبک کند    تصور میساختاري توسط فعل سبک 
این از نظر  بنا بردر درك نحوي آنها تأثیر بسزایی دارد.  ،دهد  فعل می  به موضوعات اسم 

    این فرایند، یک فرایند نحوي است.او 
 
 

                                                           
1  . grammaticalization 
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 بانی نظري م .3
ها طراحی  گفتار دو زبانه بر اساساتریس را نگاره زبان ما )1993-2006سکاتن (میرزا

 ،اصل ساخت واحد آن را گسترش داد.هایی    با افزودن اصول و فرضیهکرد و در ادامه 
) از همان اوایل طرح انگارة زبان ماتریس بر آن 1993که میرزاسکاتن (  است یاصل
کننده  هاي شرکت بارز انگارة زبان ماتریس، نخست تمایز زبان . خصیصهکید داشتتأ

سپس تمایز بین و  هاگفتار پارهدر تولید جمالت یا (زبان ماتریس و زبان درونه) 
ر د دومبنابراین گام  .دهند  ها را شکل میگفتار  این جمالت یا پارهاست که  تکواژهاي

 .است 2مند و نظام 1به دو نوع محتواییتکواژها بندي  ، تقسیمزبان ماتریس انگارةارائۀ 
تکواژهاي محتوایی داراي محتواي معنایی هستند و مقوالتی مانند اسم، فعل و صفت را 

و ... بر مقوالت دستوري داللت  فیحروف تعرمند مانند    در بردارند؛ اما تکواژهاي نظام
نسخۀ  شوند.   ده میبر به کارگفتار   دارند و براي ارتباط تکواژهاي محتوایی در پاره

یا فرضیۀ    چهار تکواژانگارة فرعی  عنوان  بهیافتۀ انگارة زبان ماتریس که از آن  گسترش
، این انگارة فرعیطبق است.  انیبن دیتول انگارةشود، یک      دسترسی متفاوت یاد می

ی تولید هاي گوناگون انتزاع ها و سطح  شان در الیه  تکواژها بر پایۀ فعال شدن و انتخاب
مند    مند (تکواژ نظام   یک نوع تکواژ محتوایی و سه نوع تکواژ نظام -گفتار، به چهار نوع

بندي    ) دسته5مند بیرونی متأخر   و تکواژ نظام 4مند پیونددهندة متأخر   ، تکواژ نظام3متقدم
پیشنهاد  )1989( 6بر مبناي انگارة لولترا  چهار تکواژمیرزاسکاتن انگارة چون  شوند.   می

بندي    تا طبقهگردد  تشریح میطور مختصر  به )1989لولت ( ةانگار ،در ادامه ؛داده است
 مشخص شود.  ژها در سطوح انتزاعی تولید گفتارتکوا

خواهد به مخاطب یا مخاطبان خود    تولیدات زبانی با انتخاب پیام مفهومی که فرد می
) سطح مفهومی، نخستین سطح در 1989لت (شود. طبق انگارة لو   انتقال دهد، شروع می

انگارة تولید انتزاعی گفتار است. ساختار نظام مفهومی، همچنین سایر اطالعات این نظام 
کالمی تأثیر دارد.    (مانند اطالعات دربارة شرایط یا موقعیت گفتمان) بر شکل پیام پیش

                                                           
1. content morpheme 
2. system morpheme 
3. early system morpheme 
4. late bridge system morpheme  
5. late outside system morpheme 
6. Levelt 
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نی تبدیل نماید که با منظور هر حال، الزم است که فرد بازنمایی مفهومی را به واژگا    به
یا نیت اصلی وي مطابقت دارند (انتخاب واژگانی). منظور یا نیت فرد یک رشته 

- هاي معنایی سازد که این مجموعه ویژگی را فعال می 1کاربردي - هاي معنایی ویژگی
 اطالعات واژگانی یواج ریغواژه بخش       است. بن 2واژه    شان به سوي بن کاربردي، جهت

یک مدخل انتزاعی در واژگان ذهنی است که همان اطالعات معنایی، نحوي و 
ساختار واژگانی را  نظام ریزواژه اطالعات سه       بن شود. ساختواژي واژگان را شامل می

موضوع (مشخص  -کاربردي. دوم، ساختار گزاره-دربردارد. نخست، اطالعات معنایی
 چند تااي آن، مثالً یک فعل   چوب زیرمقولههاي فعل با توجه به چار  نمودن ویژگی

کند؟) و سوم، ساختار   تواند بگیرد؟ و هر موضوع چه نقش تتایی دریافت می  موضوع می
الگوهاي تجلی ساختواژي (بازنمون اطالعات ساختواژي همچون زمان، نمود، مطابقت و 

واژة       ی گفتار است. بنواژه، دومین سطح در تولید انتزاع      موارد مشابه). بنابراین بن
ساختواژي -ارچوب نحويدارد که در آنجا، چ فعالیت وا میشده، سطح سوم را به  فعال

شوند و    شود. در سطح پایانی، بازنمایی واحدهاي واجی فعال می تولیدات زبانی تعیین می
بانی ز 3بندي   صورتگیرد. دو سطح سوم و چهارم را سطح  گفتار شکل می   روساخت پاره

رسد که از طریق  گویند. پس از این چهار سطح، نوبت به تولید فیزیکی گفتار می می
هاي مختلف تکواژهاي  یابد. تمایز تکواژهاي محتوایی از گونه   هاي گفتاري تحقق می   اندام
 :است رفتهیپذسطوح انتزاعی تولید گفتار انجام  انگارةگیري از همین    مند، با بهره  نظام

اي محتوایی و تکواژهاي شوند: تکواژه   واژهایی که در سطح مفهومی فعال میتک-الف
شوند. تکواژهاي محتوایی مستقیماً به    متقدم هر دو، در سطح مفهومی فعال می مند  نظام

مند   شوند اما انتخاب تکواژهاي نظام   کاربردي انتخاب می-هاي معنایی  وسیلۀ رشته ویژگی
پذیرد. زیرا انتخاب آنها به تکواژهاي محتوایی   قیم انجام میصورت غیرمست  متقدم به

متقدم با فراخوان تکواژهاي محتوایی در سطح  مند  است. انتخاب تکواژهاي نظام وابسته
انتقال طور کامل به مخاطب یا مخاطبان  شود تا منظور یا نیت فرد به   واژه، انجام می      بن

اي محتوایی قرار دارند و داخل فرافکنی بیشینۀ تکواژه متقدم، مند  یابد. تکواژهاي نظام
                                                           

1. semantic/pragmatic feature bundles 
2. lemma 
3. formulation 
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تعریف   هاي تکواژهاي محتوایی است. نشانۀ جمع و حروف   واژه      ا، بسط معناي بننقش آنه
 متقدم هستند.  مند  ژهاي نظامهاي بارزي از تکوا  نمونه
ف برخالخر متأ مند   تکواژهاي نظامکنند:     تکواژهایی که نقش ساختاري ایفا می-ب

شوند. بلکه آنها فقط    متقدم، به لحاظ مفهومی فعال نمی مند  تکواژهاي محتوایی و نظام
هاي   گیري سازه   نقش ساختاري دارند و بازیابی آنها در واژگان ذهنی، به بعد از شکل

ند. شو   واژه فعال نمی      متأخر در سطح بن مند   شود. تکواژهاي نظام   ر میواگذا تر بزرگ
این تکواژها در سطوح انتزاعی متأخر تولید  فعال شدنگونه که از نامشان پیداست،  همان

متأخر، براي ایجاد ارتباط در  مند   افتد. تکواژهاي نظام  ق می) اتفابندي   صورتگفتار (
بر شوند. این تکواژها، نقش رابط را در درون جمله    فعال می تر بزرگهاي    داخل سازه

کنند  به ساختار مفهومی کمک نمی ،متقدم مند      و برخالف تکواژهاي نظامرند دا عهده
دهنده و بیرونی تقسیم  متأخر به دو نوع پیوند مند   ). تکواژهاي نظام2006اتن، (میرزاسک

متأخر مانند نشانۀ مالکیت، مثل یک پل عمل      دهندة  پیوند مند      شوند. تکواژهاي نظام   می
 مند      دهند. تکواژهاي نظام یپیوند م تر بزرگهاي  و تکواژهاي محتوایی را به سازهکنند   می

شوند،  در آن ظاهر میاي که  متأخر به اطالعات داخل فرافکنی بیشینه  دهندة  یوندپ
متأخر به اطالعات دستوري بیرون   بیرونی مند      که تکواژهاي نظام کی هستند. درحالیمت

ۀ خود وابسته هستند و از جنبۀ ساختار، در سطح روساخت ظاهر از فرافکنی بیشین
متأخر است و نقش   بیرونی مند      نمونۀ بارز تکواژ نظام سوم شخص مفرد sشوند.  می

ها  واژه      ساختاري را در دستور زبان انگلیسی بر عهده دارند. اطالعات تمام تکواژها در بن
متقدم در سطح مفهومی  مند  یی و تکواژهاي نظاماي محتوانهفته است. اطالعات تکواژه

بازنمایی  بندي     صورتمتأخر در سطح  مند   اما اطالعات تکواژهاي نظامبرجسته است، 
بین دو ابتدا  گفتار، طبق انگارة چهار تکواژ،سطوح انتزاعی تولید  دربندي   طبقه شود.   می

 سطح نیت یا منظور سخنگو در واسطۀ ؛ تکواژهایی که بهشود  انجام میتکواژ نوع 
از طریق دستور و ساز هستند     هایی که ساختو تکواژشوند  واژگانی فعال می-مفهومی

  ).2006(میرزاسکاتن،  شوند   مییک زبان خاص اعمال 
 چهار تکواژ انگارةارچوب چهاي تصریفی فعل فارسی را در ) تکواژ1398(حیدري    
 هاي نفی،    : نشانهمتقدم مند نظام تکواژهاي -الف :کرده استبندي  صورت زیر طبقه به

 ،شمارو هاي شخص  نشانه :خرمتأ  بیرونی مند نظام تکواژهاي -ب .مجهول و سببی ،امري
فعل فارسی را به دلیل برخورداري از معنا و  ریشۀ . وينمود و وجه التزامی ،زمان
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در گروه  هاي تصریفی فعل راتکواژاما  ؛کند  محتوایی محسوب میتکواژ  ،مفهومی مستقل
 یسبب نفی،اژهاي تکودهد که    او در ادامه توضیح می .دهد مند قرار می تکواژهاي نظام

زیرا این   ؛متقدم تعلق دارند مند مجهول و وجه امري به گروه تکواژهاي نظام ،ساز
شوند.  واژه انتخاب می   بنخود در سطح  صورت غیرمستقیم توسط هستۀ  ها به سازه
 مند نظام و وجه التزامی نیز در گروه تکواژهاينمود  ،زمان ،هاي شخص و شمارتکواژ

ه اطالعات ب ها براي تجلی در روساخت گیرند؛ چون که این سازه      متأخر جاي می  بیرونی
اند. براي  نمایه هاي دیگر جمله هم   و با سازهخود وابسته هستند  خارج از فرافکنی بیشینۀ

 ریضمبا  »من دیروز کمی دیر رفتم« جملۀدر  م - شخص و شمار ا تکواژمثال شناسه ی
دلیل بیرونی بودن تکواژ مذکور  نمایگی کند و این هم مطابقت پیدا می »من« یفاعل

دلیل اصلی نمایگی      هم که اگرآن است  ،شود اینجا مطرح می شی کهپرسال حااست. 
 ،ساز یسبب تکواژهايرابطه با  شود در محسوب می متأخر تکواژهايبیرونی بودن 

 . براي مثال در جملۀدهد یداد رخ میفعل فارسی نیز همین رووجه امري مجهول و 
) مادر و بچه(هاي دیگر جمله  با سازه -ان– ساز یسببتکواژ  »دمادر به بچه غذا خوران«

 است؛ حتی در یک جملۀ نمایه ، همآن تکواژ قرار دارند که خارج از فرافکنی بیشینۀ
تکواژ امري  ،تواند به صورت مستتر یا بارز به کار برده شود شخص می     امري که ضمیر دوم

سایر  ،تر توضیح داده شد پیشطوري که  نهما اند.    نمایه  جمله همفاعلی  با ضمیر
 همۀ بنابراینکنند  هاي جمله در ارتباط با فعل هویت نقشی و دستوري پیدا می سازه

در گروه  توانند   میشوند و    مایه مین    هاي جمله هم   با سایر سازه لتصریفی فع تکواژهاي
 فعله به آغاز کساز       منفیتکواژ جز  به ؛قرار گیرند متأخر  بیرونی مند نظام تکواژهاي

تکواژهاي بندي  بنابراین طبقه .دهد    میشود و معنا و مفهوم آن را تغییر  افزوده می
صورت ذیل بازنویسی  توان به   می ،را چهار تکواژ ارچوب انگارةتصریفی فعل فارسی در چ

  .ساز منفی : تکواژمتقدم مند هاي نظامتکواژ -الف :کرد
 ،نمود ،شخص و شمار ،زمان ،سببیتکواژهاي  متأخر:  بیرونی مند نظام تکواژهاي -ب

  امري و التزامی. ،مجهول
در  یزبان یرمزگردانمتعددي از  هاي نمونه ارائۀبا  ) 2013میرزاسکاتن و جیک (   

صفت در قالب ساخت  و صورت اسم کنند که به اشاره می به افعالی ،مناطق مختلف جهان
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 درونه که در  افعال ناخودایستاي زبان .شوند ها ظاهر می زبانه فعل سبک در گفتار دو
قیق بیان طور د به هزبان دونیت یا منظور فرد  ند تاا هانتخاب شد یواژگان-مفهومی سطح
شوند، در    متأخر شمرده می  بیرونی مند نظام که تکواژهاي  فعل تصریفیتکواژهاي  شود.

داشتند  تعلقهاي ماتریس  به زبان )2013سکاتن و جیک (میرزا هاي مطالعۀ همۀ نمونه
 این باورند بر آنها .جمالت را شکل داده بودند روساخت ساختواژي-که چارچوب نحوي

و  ها نهزبا دو شناختیبه تبیین بهتر ماهیت کنترل  رمزگردانیهاي  داده مطالعۀکه 
مند  ) که انتقال تکواژهاي نظام2000( 1فولر .کند هاي تولیدات زبانی کمک می انگاره

کند که فقط تکواژ  گیري می انگلیسی به آلمانی پنسیلوانیاي را بررسی کرده است، نتیجه
است در آلمانی پنسیلوانیاي تثبیت شده متقدم  مند که یک تکواژ نظام s جمع ساز

و  sمتأخر مانند تکواژ مالکیت  مند است؛ درحالی که این روند هنوز براي تکواژهاي نظام
  در انگلیسی اتفاق نیفتاده است. s سوم شخص مفردتکواژ 

 و روش تحقیق ها  داده .4 
هاي  در بافت ها   زبان  که از گفتگوي فارسی بنیاد است  ههاي پژوهش حاضر پیکر داده

؛ افرادي که شهر تهران گردآوري شده است(رسمی، نیمه رسمی و غیررسمی) مختلف 
 از. بودند متفاوتو جنسیت  ، شغلمیزان تحصیالت ،هایی همچون سنبه لحاظ متغیر

هاي یک تا ده قابل  هایی از آنها در مثال که نمونه شده     گفتارها و جمالت گردآوري   پاره
عناصر زبانی مانند پست، ایمیل، قسم، استخراج شد. واژة فعلی    وام 650 ،تمشاهده اس

د، نشو     برده می به کارصورت فعل نیز      و ...) به انگلیسی ،عربی( مبدأ.. که در زبان نظم و .
د تر ذکر ش    طوري که پیش  همانشده قرار گرفتند.      آوري    هاي فعلی جمع   واژه    وام گروهدر 

با همکردها ترکیب شده و افعال  پذیرا (فارسی)این عناصر قرضی در زبان صورت اسمی 
 »زکات«یا  »فیلم ساختن«در  »فیلم«هایی همچون      اما سازهسازند.     مرکب ترکیبی را می

محسوب ها     دادهجزو صورت فعل کاربرد ندارند،   به مبدأو ... که در زبان  »زکات دادن«در 
اتی زکات و ... هستند، ، make filmکه ماحصل ترجمۀ  هایی    چنین ترکیبنشدند. 

 و ... فعالی مانند فیلم ساختنااز  )1374( دبیرمقدمشوند.      گیري معنایی خوانده می   وام
هویت واژگانی و همچنان فعل  که در آنها، کند   یاد می افعال مرکب انضمامی عنوان    به

ترکیبی (مانند مرکب در افعال فعل درحالی که  ؛کند    حفظ می ت معنائی خود راشفافی

                                                           
1. Fuller 
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ی معناي خود را از شدگ     )، طی فرایند دستوريتلفن زدن، طالق دادن، قسم خوردن و ...
حاصل از  هاي فعلی واژه  وام ،در دو گروهشده    گردآوري ي فعلیها   واژه     وام .دهد   میدست 

 ،ي حاصل از انطباق راهکار درج غیرمستقیمها واژه  و وام سبک انطباق راهکار ساخت فعل
به گروه اول تعلق داشت و تنها تعداد  ي فعلیها   واژه    بیشتر وام .ندي شدب دسته

با فراوانی در انطباق  همکردهاي ها در گروه دوم قرار گرفت.   واژه شماري از وام   انگشت
کردن  :دنشو ، همراه با مثال ارائه میادامه برده شده است که در به کار غیرفارسی عناصر

گرفتن  )،دادن شوك(دادن  )،شدن واکسینه(شدن  )،تلفن زدن(زدن  )،پست کردن(
 کامنت(گذاشتن خوردن (قسم خوردن)، نمودن (ثبت نمودن)،  )،گرفتن پرینت(

، دیدن )اجر بردن(بردن  )،یافتن ارتقاء(یافتن  )،بخشیدن نظم(بخشیدن  )،گذاشتن
 ،)بخل ورزیدن( ورزیدن)، بریدن حکم( بریدنساختن)، مدرن دیدن)، ساختن (ارت خس(

 و ... . ، افترا بستنماندن (متحیر ماندن)داشتن)، تنفر کشیدن)، داشتن ( حبس کشیدن (
از  ،درصد کاربرد 38با  هاي پژوهش حاضر در داده »کردن«سبک یا همکرد    فعل

نتایج با  مذکور فتۀیا .برخوردار است قرضی بیشترین فراوانی در ساخت افعال مرکب
همسو  ) 1395و گلفام ( کربالیی صادق)، 1393و عبدالملکی ( نغزگوي کهنمطالعات 

غیرفارسی  هاي   سازهدر ترکیب با  زایاترین همکردعنوان  به »کردن«همکرد از ه ک است
ل فعاجزاء مختلف  .تحلیلی انجام یافته است-پژوهش حاضر به روش توصیفی .ندا هنام برد

در بندي شد و  انواع مختلف تکواژها تقسیمبه  چهار تکواژفرعی  انگارةطبق  ،اول وهلۀدر 
 انگارة هاي   ی در چارچوب اصول و فرضیهبه زبان فارس آنهایابی  یابی یا عدم راه راه ،ادامه

 .زبان ماتریس مورد تحلیل قرار گرفت
 ها  تحلیل داده .5 

 خود ایستاییفعل دهد که هیچ  وهش حاضر نشان میپژ شدة آوريهاي گرد بررسی داده
که  يطور همان .به زبان فارسی وارد نشده است...) و  انگلیسی ،عربی(هاي دیگر  از زبان

و تعدادي نیز فعل سبک ساخت بومی در قالب هاي غیر فعل بیشتر ،تر نیز اشاره شد پیش
از  هایی نمونه ،در ادامه کهافته است مستقیم به فارسی راه یاز طریق راهکار درج غیر

گفتارهاي گویشوران فارسی با ارائه جزئیات بیشتري تشریح  کاربرد همین افعال در پاره
 :گردد   می
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   .کردند کنسلآنها پروازشان را دو روز قبل  -1
  .بزند تلفنشاید قبل از همه به مادرش  -2
      .   دهد می ماساژپاهایش را با آب ولرم  -3
 .کرد دیلیتها را  پسرم همۀ پیامک -4
 .  طلبد میآن میدان تو را  -5
 .و به سرفه کردن افتاد بلعیدغذا را  -6
 ،ماساژ، تلفن(کنسل،  از زبان انگلیسی عناصر زبانی غیربومی ،4تا  1هاي  در مثال      

 ن)سبک فارسی (کردن، زدن، داد عنوان جزءهاي غیرفعلی با افعال به) ، بالكدیلیت
 .کنند جمالت زبان فارسی نقش آفرینی می مرکب درصورت افعال    اند و به  ترکیب شده

هاي دیگر در جامعۀ  بدیهی است که میزان کاربرد اجزاء غیرفعلی انتقالی از زبان
 ،هاي زبانی نظیر تلفن سازه همۀ گویشوران زبان فارسی از. زبانان یکسان نیست   فارسی
همۀ  و دلیت در گفتار هایی مانند بالك واژهکنند اما     یاستفاده مو ماساژ پست 
کرده است عناصر  اذعان )1993میرزاسکاتن (چنانکه  .شود   مینمشاهده  ها   زبان   فارسی

اصطالح اجتماعی  یی در جامعه برخوردار هستند و بهقرضی از بسامد یا فراوانی باال
ها و یا در گفتار اعضاي  هزبان فتار دودر گ شده یرمزگردان، درحالی که عناصر ندا هشد

در  )شده یرمزگردانرضی و قزبانی ( صر هر دو عن .شوند  شغلی ظاهر می خاصگروه 
یکسانی که همان انتقال عناصر زبانی  تار یا طیف قرار دارند و به پدیدةامتداد یک پیوس

واژگانی از عناصر  گیري     قرضاین پژوهش به دنبال تمایز  ،حالهر . بهداللت دارند ،است
، هاي دیگر شده از زبان هاي ناخودایستاي گردآوري . همۀ فعلنیست شده یرمزگردان

از اند و فارغ    راه یافتهسبک به زبان و گفتار گویشوران فارسی   در قالب ساخت فعلاغلب 
زبان فارسی به  هاي    هعملکرد زبانی یکسانی را در جملبیشتر یا کمتر، د کاربرد بسام

 جزء غیرفعلی ةبر عهد ،این نوع افعال مرکب همۀبار معنایی فعل در  .گذارند نمایش می
و  نمود ،زمان ،هاي تصریفی مانند مطابقت امل مشخصهح سبک    فعلدرصورتی که  ،است

فقط ایفاگر نقش و ...  زدن ،شدن ،همچون کردنسبکی افعالی  ،دیگر  عبارت به .است ...
 ةبر عهد فعل مرکبمعنایی بار  و زبان فارسی هستند هاي    جملهساختی و دستوري در 

مانند تکواژ ( 4تا  1هاي  ي تصریفی در مثالتکواژها همۀ .است یلفعغیر ءجز
 ،2در جملۀ  -بالتزامی  تکواژ ،1د در جملۀ  –ساز  گذشتهو تکواژ  ند- شمار و شخص

اجزاء ؛ درحالی که ندا هسبک فارسی ملحق شد  به افعال )3 جملۀ در -تکواژ نمود می
کشند و نقشی   میمرکب را بر دوش   و ...) فقط بار معنایی فعلتلفن  (کنسل، یرفعلیغ
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از طریق که فعلی  نیز مادة 6و  5در جمالت  .ندارند جمله ساختواژي -در ساخت نحوي
 ، افعالاند راه یافتهبه زبان فارسی از عربی عنوان افعال قرضی  ) بهتبدیل(فر اشتقاق ص

و  گذشته سازو تکواژ  -تکواژ نمود میمانند (تصریفی  تکواژهاي .شوند ساده محسوب می 
افعال ) 6ید در جملۀ –شمار  و و شخص گذشته سازتکواژ  ،5ید در جملۀ –شمار  و شخص

این هاي فعلی    ؛ درحالی که مادهندا هاز زبان فارسی انتخاب شد ،6و  5هاي   قرضی مثال
 .نقش معنایی هستند حاملفقط  4تا  1هاي   در مثال یرفعلیغ يجزءهامانند  ،افعال

جزء (انطباق فعلی  قرضی را با استفاده از هر دو شیوةتعدادي از افعال  ها   زبان فارسی   
 ،برند می به کار) در زبان خود درج غیرمستقیمسبک فارسی و    + فعلغیربومی  غیرفعلی

 :مانند
            .         کنم ب میطلزش تان آمراز خداوند برای -7
 .کرد   و دعا می طلبید یخداوند متعال صبر ماز   -8
   .  کردند   رقص میجمعی  مردم در طبیعت کردستان دسته -9

 .رقصید یمثل پروانه دور خودش م -10
صورتی اند، در   رفته به کارسبک    ساخت فعلدر قالب  9و  7در جمالت  قرضیافعال    

 اند  ساخته شدهصفر (تبدیل) ال طی فرایند اشتق 10و  8در جمالت فعال که همان ا
در هایی از آنها    که نمونههاي دو زبان  جمالت متشکل از داده همۀ در .)میرمستقیغ(درج 
 ؛کند عمل می ماتریسعنوان زبان  زبان فارسی به ،شود می مشاهده 10تا  1هاي  مثال

 .جمالت مذکور حاکم است همۀساخت فارسی بر زبان  واژيساخت -نحويزیرا چارچوب 
صورت  هاي دیگر را به  افعالی از زبان ،به هنگام صحبت کردن ها   زبان فارسی ،دیگر عبارت به
جمالت با افعال ناخودایستاي  همۀدر  .اند گفتار و زبان خود وارد کرده بهایستا خودنا

هرچند اجزاء  .شده استزبان ماتریس رعایت  انگارة ساخت واحداصل  ،غیرفارسی
اما افزوده شدن  ،اند هاي دیگر به عاریت گرفته شده  زبان ازفعلی  مادةغیرفعلی و یا 

 نحوي هاي غیربومی باعث شده است تا ساخت  ین سازها تکواژهاي تصریفی فارسی به
 .زبان فارسی بر جمالت اعمال شود

    نتیجه .6
که  فارسیعناصر زبان فارسی و افعال غیراز تشکل اخت جمالت مسها در رو توزیع داده

در بخش ، کنند    آفرینی می         در ساخت فعل فارسی نقش )ناخودایستا( صورت اسم   به
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براي  اما .ردیدگتشریح  انگارة زبان ماتریس اصل ساخت واحد قطبها    تحلیل داده
به گفتار  یابی تکواژهاي تصریفی افعال غیرفارسی توضیح بیشتر چرایی عدم راه

مراتب برجستگی  سلسلهاست که  چهار تکواژ اي مانند انگارة ز به انگارهنیا ،ها   زبان فارسی
طبق  .هاي مختلف انتزاعی تولیدات زبانی را ترسیم کرده است در الیه ،و انتخاب تکواژها

-مفهومی تکواژهاي محتوایی در سطح ،چهار تکواژدسترسی متفاوت یا انگارة  فرضیۀ
صورتی که  ؛ درشوند ، فعال شده و انتخاب میتر است ی که یک الیۀ خیلی انتزاعیواژگان

افتد که یک  بندي اتفاق می صورت در سطح متأخر    بیرونی مند خاب تکواژهاي نظامانت
جمالت تولیدي  واژيساخت-نحويارچوب چاست و در آنجا  ساختنزدیک به رو الیۀ

 تکواژهاي اما ،امل بار معنایی عناصر زبانی هستندهاي محتوایی حتکواژ .گیرد      شکل می
ها را در جمالت    سازه نحويسازند و آرایش  ساختتکواژهاي  متأخر،   یرونیب مند نظام

در قالب ساخت  یرفعلیغ يجزءهاصورت  افعال غیرفارسی که به .کنند تعیین می
راه  فعل فارسیساخت به (درج غیرمستقیم) فر صو یا طی فرایند اشتقاق سبک    فعل
یان دقیق معنا و براي ب ها  زبان شوند که فارسی   وایی محسوب میتکواژهاي محت ،اند   یافته

افعال این که به  که تکواژهاي تصریفی حالیاند. در   بسته به کارنیت اصلی خود 
هستند که از زبان فارسی  متأخري  بیرونی مند تکواژهاي نظام ،اند غیرفارسی افزوده شده

در که فارسی به افعال غیرفارسی فعل تصریفی تکواژهاي  افزوده شدن اند.  شدهنتخاب ا
 به دلیل اند،   راه یافته ساخت فعل فارسیبه  درج غیرمستقیمسبک و   قالب ساخت فعل

در سطح  فعال شدن بااتفاق افتاده است تا این تکواژها ماتریس بودن زبان فارسی 
اصل ساخت طبق  .فارسی را بر جمالت حاکم سازند زبان نحويچارچوب  ،بندي صورت
جمالت را تعیین  واژيساخت -نحويچارچوب  ماتریسعنوان زبان  زبان فارسی به ،واحد

عنوان تکواژهاي محتوایی در سطح  به افعال غیرفارسی به همین دلیل .کرده است
ست دادن تکواژهاي با از د(ایستا ناخودافعال صورت    بهو     واژگانی انتخاب شده-مفهومی

در انتقال معنا و فقط اند تا  ظاهر شده ها   زبان  فارسیگفتارهاي  پاره ) درتصریفی خود
هاي پژوهش       داده در ماتریس بودن زبان فارسیبنابراین  .مفهوم نقش داشته باشند

انتخاب بندي،      در سطح صورت این زبانتکواژهاي تصریفی افعال تا موجب شده است 
 ساختواژي فارسی-شوند تا چارچوب نحوي ترکیب ستایناخوداافعال غیرفارسی  ه و باشد

یا  چهار تکواژ انگارةبندي تکواژها در چارچوب  قهطب بر اساس. شودبر جمالت حاکم 
در سطوح  هاژو انتخاب تکوا فعال شدنبین توان گفت که   ، میدسترسی متفاوت ۀفرضی
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ها از زبانی به زبان دیگر ارتباط  قال یا عدم انتقال سازهانتو مختلف انتزاعی تولید گفتار 
 شدن عناصر زبانی در پدیدة ردوبدلارتباطی که به ارائه تبیینی بهتر از  .وجود دارد

در انطباق با نتایج مطالعات  ،هاي پژوهش حاضر . یافتهکند کمک می ها   برخورد زبان
واري دش ،چهار تکواژطبق انگارة  کهاست   )2000( رفول و )2013(جیک و  میرزاسکاتن

ید قرار یتأبه زبان پذیرا مورد  مبدأاز زبان را  متأخر    یرونیب مند انتقال تکواژهاي نظام
ۀ دسترسی متفاوت و فرضیز طبق اصل ساخت واحد چنانچه پژوهش حاضر نی اند.   داده

 تحلیلو متفاوت  فعلی در زبان فارسی را از منظري نو گیري   وام ،زبان ماتریس انگارة
، فقط به توزیع گیري فعلی فارسی وام تبیینن در یلی که مطالعات پیشحا؛ دراست کرده
. در پایان اند اهکارهاي انطباق فعلی بسنده کردهساخت جمالت و ارائه رها در رو داده

 بینی کرده است انگارة ) پیش2002میرزاسکاتن (که ي طور همان ،بایستی اشاره کرد
، ازجمله هاي زبانی در تبیین بسیاري از پدیده هایی   رضیهس با طرح اصول و فزبان ماتری

تري در این  تواند مبناي مطالعات گسترده و میها کارآمدتر است  برخورد زبان پدیدة
 .حوزه باشد

 هاپی نوشت
 همچون زمان، شخص و شمار هستند. یاطالعات يو حاو شوند     یکه صرف م یافعال .1
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