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 هاي سببي در زبان فارسي شناختي ساخت بررسي رده

  چكيده

ي دنيا، نقـش    ها   زبان ةهاي سببي درنظام ذهني بشر و در نتيجه درنظام زباني هم            ساخت

ي سـببي  هـا  در اين تحقيق سعي شده است، پس از بررسي انواع ساخت . بسيار اساسي دارد  

چنـين انگـاره پيـشنهادي     بنيـاد و هم   -ا استفاده از انگاره سـاختواژه     شناختي، ب   از ديدگاه رده  

يشتري شود؛ همچنين بـر اسـاس   ، تأكيد ب2پذير  و سببي1ساز روي گروه اسمي سببي  سونگ،  

عالوه بـر   . ساز ترسيم مي شود     روه اسمي سببي  مراتب جانداري، نقشه معنايي براي گ     سلسله

ي سببي ساختواژي   ها  پذير در ساخت    ه اسمي سببي  مراتب حالت، جايگاه گرو    در سلسله  ،آن

اسـمي  گـروه   بين فاصـله زبـاني و فاصـله مفهـومي           گونگي  و ميزان تصوير  شود   بررسي مي 

ايـن پـژوهش نـشان      . پذير نيز مورد بررسي قـرار مـي گيـرد           ساز و گروه اسمي سببي      سببي

الـت  مراتـب ح ي سببي سـاختواژي در سلـسله  ها دهد گروه اسمي سببي پذير در ساخت   مي

 فاصـله   همچنـين . پـذيري برخـوردار اسـت     از جايگاه انعطاف  هميشه جايگاه ثابتي ندارد و      

هاي سببي واژگاني معمـوالً بيـانگر        پذير در ساخت  ساز و سببي  زباني بين گروه اسمي سببي    

هاي  گونه است؛ با اين حال در برخي ساخت ست و در نتيجه تصوير    فاصله مفهومي بين آنها   

  .  اين فاصله زباني همواره تصويرگونه نيستسببي نحوي

هاي سببي، گروه اسمي سـببي سـاز، گـروه اسـمي سـببي                شناسي، ساخت   رده: ها  واژهكليد

  .پذير، سلسله مراتب جانداري، تصوير گونگي 

                                                 
1. causer NP 

2. causee NP 
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  مقدمه  -1

ي گونـاگون از جملـه فلـسفه، روان         هـا   سازي همواره مورد توجه محققان رشته       فرايند سببي 

در حـوزه زبـان   . شناسي اجتماعي و شناختي و زبـان شناسـي قـرار گرفتـه اسـت         شناسي، مردم 

بـه اعتقـاد كمـر و       . مطالعات زيادي صـورت گرفتـه اسـت       1هاي سببي   شناسي در مورد ساخت   

ي سببي يكي از مباحثي است كه در زبـان شناسـي جديـد              ها  ساخت) 15-16: 1994( 2ورهگن

هـا   ي سببي در ذهن تمام انـسان   ها   آنجا كه ساخت   از. برخوردار است اي    ازپيشينه خيلي گسترده  

توان گفت ايـن   و در شكل دهي تجربيات آنها نقش مهمي دارد پس با رويكردي نسبيت گرا مي     

ي دنيـا تبـديل     هـا   ي مختلف بازتاب پيدا كرده و به مفهومي جهاني در زبان          ها  تجربيات در زبان  

  . شده است

هـاي  اسي است كه بر تمـايالت غالـب در زبـان          هاي زبان شن    شناسي زبان يكي از شاخه      رده

تـوان آنهـا را از    مي،  وجود داردها ي سببي در اكثر زبانها  از آنجا كه ساخت   . مختلف تاكيد دارد  

ي سـببي بـه   هـا  در زبـان فارسـي نيـز، سـاخت    . ديدگاه رده شناسي زبان، مورد بررسي قرار داد  

ي مختلفي نيز مـورد بررسـي قـرار        نظري  ها  ي گوناگوني وجود دارد كه در چارچوب      ها  صورت

  . هي صورت نگرفته است مطالعات قابل توج، اما از ديدگاه رده شناسي،گرفته

ي سـببي در زبـان   هـا   پيشينه مطالعات انجام شده در زمينه ساخت،در بخش دوم اين تحقيق   

 چـارچوب  ،در بخش سـوم   . شودفارسي و همچنين ارتباط آن با موضوع اين تحقيق بررسي مي          

. ري تحقيق بيان مي شود كه در برگيرنده رويـداد سـببي و مـشاركين در ايـن رويـداد اسـت         نظ

ساخت سببي زبان فارسي با رويكرد ساختواژه بنياد در بخش چهارم بحـث خواهـد شـد و در                   

بخش چهار  .  ساخت سببي زبان فارسي بر اساس انگاره سونگ بررسي خواهد شد           ،بخش پنجم 

 امـا در بخـش شـشم مالحظـات نحـوي و معنـايي       ، تمركـز دارد  و پنج بيشتر بر رويداد سـببي      

 هـم   ، در بخـش   . يعني سببي ساز و سببي پذير بررسي خواهـد شـد           ،مشاركين در رويداد سببي   

 .  شده استگيري مطالب بيان خالصه و نتيجه
                                                 
١.Causative constructions   
٢. Kemmer & Verhagen  
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  پيشينه تحقيق-2

هاي سببي زبـان فارسـي صـورت          در حوزه زبان شناسي، مطالعات مختلفي در مورد ساخت        

هـاي    بر ساخت ) 1373(، انوري و گيوي   )1364(تي مانند شريعت    دستورنويسان سّن . گرفته است 

و آهنگـر   ) 1384(، منـصوري    ) 1367(دبيـر مقـدم     . انـد   سببي ساختواژي تأكيد بيشتري داشـته     

  . اند مورد بررسي قرار داده بيشتر از نظر مالحظات نحوي،ي سببي را ها نيز ساخت) 1387(

ايـن  اي    تحليـل پوسـته   . گروه فعلي سببي پرداخته اسـت     اي     تحليل پوسته  به) 1387(آهنگر  

ي نحوي، ضمن   ها  دسته از افعال برپايه برنامه كمينه گرا نشان مي دهد اشتقاق اين گونه ساخت             

 ، تحت تاثير ديگر اصول و عمليات نحوي مطـرح  1تبعيت از فرضيه اعطاي نقش معنايي يكسان 

 نيـز قـرار دارد    5 و اصل تركيب دوتايي    4، اصل هسته  3، ادغام 2گزينشگرا از قبيل     در برنامه كمينه  

 متـشكل از گـروه فعلـي      6ي دو جزئـي   هـا   ي نحوي مي تواند به عنوان فرافكني      ها  و اين ساخت  

بيروني توجيه و بر اسـاس مبـاني كمينـه گرايـي مـشتق       اي    دروني و گروه فعلي پوسته    اي    هسته

  . شوند

. ي را بر اساس طرح پوسته فعلي بررسي كـرده اسـت           ي سبب ها  نيز ساخت ) 1384(منصوري  

ي مقاله وي نشان مي دهد گروه فعـل سـببي از دو فـرافكن فعلـي فعـل سـبك و فعـل                        ها  داده

 به  ، كه به عنوان هسته پوسته فعلي بااليي قرار مي گيرد          ،فعل سبكي . واژگاني تشكيل شده است   

در سـاخت سـببي     » ان«و يـا    » دنكـر «دو صورت بدون نمود آوايي و با نمود آوايي به صورت            

ي صـرفاً صـوري كـه مالحظـات      ها  وي همچنين استدالل مي كند نظريه     . فارسي تظاهر مي يابد   

ي زبان از جملـه     ها  معنايي را ناديده مي انگارند، نمي توانند به نحوي مطلوب به تحليل ساخت            

  .ي سببي بپردازندها ساخت

                                                 
١. Uniform Theta Assignment Hypothesis 
٢. Selection 
٣. Merge(r) 
٤. Head principle 
٥. Binary orinciple 
٦. Split projections  
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) 2001 (1 از رويكـرد شـناختي ديويـد لـي         نيز بـا اسـتفاده    ) 1386(گلفام و بهرامي خورشيد   

همان طور كـه ديويـد   ـ ؛ به اعتقاد آنها  اند مفهوم سببي در زبان فارسي را مورد بررسي قرار داده

 فرآيند سببي وابسته به فرآيند انطباق در زبان است و نكته ديگر اين است كه ـلي ادعا مي كند  

هـاي سـببي مكمـل تبيـين صـورتگرايان          اصوال تحليل زبان شناسان شناختي در بررسي ساخت       

  .  حاصل عوامل معنايي و شناختي استها است و نيز درك و تحليل سببي

 از  . صـورت نگرفتـه اسـت      هـا   در زمينـه سـببي    اي     در حوزه رده شناسي مطالعات گـسترده      

ي سببي را در زبان فارسـي  ها است؛ وي ساخت) 2008(مطالعات معدودي كه انجام شده لطفي      

و همچنــين ) 1985 و 1988و2000 (2شــناختي از ديــدگاه تــالمي-دي رده شناســي بــا رويكــر

/ ي واقعـي  هـا   ي شـناختي سـببي    هـا   وي پايـه  . مورد بررسـي قـرار داده اسـت       ) 1996 (3سونگ

به اعتقاد لطفي اين گونـه مطالعـات        . غيرواقعي را نيز در دستور زبان فارسي بررسي كرده است         

ري، معنايي و كاربردشناختي در ذهن و شناخت انـسان         چند بعدي و مخلوطي از متغيرهاي صو      

  .است و بهتر است رويكردهاي نقش گرا براي اين گونه مطالعات به كار گرفته شود

 مطالعه سـاختارهاي سـببي بـدون    ،طور كه در اكثر تحقيقات پيشين نيز ذكر شده است         همان

 بـر مالحظـات معنـايي       در تحقيقـات گذشـته    . در نظر گرفتن مالحظات معنايي كامل نمي شود       

در اين تحقيق اين كمبود برطرف      . گروه اسمي سببي ساز و سببي پذير تأكيد زيادي نشده است          

خواهد شد و براي نخستين بار، بر اساس سلسله مراتب جانداري، نقـشه معنـايي بـراي گـروه                   

ي هـا  عاله بر آن، جايگاه گروه اسمي سببي پذير در سـاخت          . اسمي سببي ساز ترسيم مي گردد     

گونگي بـين فاصـله     حالت بررسي مي شود؛ همچنين تصوير     سببي ساختواژي در سلسله مراتب      

ساز و سببي پـذير نيـز مـورد بررسـي قـرار خواهـد                 زباني و فاصله مفهومي گروه اسمي سببي        

  . گرفت

                                                 
١.  David Lee    
٢. Talmy  
٣. Song  
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  چارچوب نظري تحقيق -3

ي بـين   هـا   ررسيآل براي ب    ي سببي را يك زمينه ايده     ها  مطالعه ساخت ) 17 :2002 (1شيباتاني

بـراي مطالعـه   . شـود  هاي زبان و تنوعات بين زباني منتهي مي         داند كه به مطالعه جهاني      زباني مي 

اين دو جنبـه    ) 256-296: 2001( سونگ    كه ي سببي، دو جنبه در نظر گرفته مي شود        ها  ساخت

  :را به صورت زير خالصه مي كند

  

  

  

  

   
 و مـشاركين در ايـن رويـداد، بـا اسـتفاده از              در اين مقاله هر دو جنبه، يعني رويداد سـببي         

. مـورد بررسـي قـرار مـي گيـرد         ) 2001(و  ) 1996(و همچنين سونگ    ) 1989(رويكرد كامري   

پـذير نيـز در سلـسله مراتـب حالـت             همچنين سعي بر آن است كه موقعيت گروه اسمي سببي           

گردد؛ همچنـين   بررسي شود و در صورت تخطي، دليل تخطي از اين سلسله مراتب نيز تحليل               

انجـام  اي    پـذير نيـز مطالعـه       سـاز و سـببي        ي معنايي گروه اسمي سببي      ها  تا حدودي بر ويژگي   

 .پذيرد

   بنياد - ساخت سببي در زبان فارسي با رويكرد سنتي ساختواژه-4

هر جمله سـببي را يـك موقعيـت كـالن مـي دانـد كـه متـشكل از دو             ) 165:1989(كامري  

.  يكي سبب و ديگري نتيجه و تـأثير حاصـل از آن اسـت              ،وقعيتاين دو م  . موقعيت خرد است  

ايـن تعريـف بيـشتر بـر        . توان گفت هر جمله سببي برآيند وقوع سبب و تأثير آن است             پس مي 

 سـببي،  عالوه بر رويدادشد ـ  گونه كه در بخش پيشين ذكر   همان ـ رويداد سببي تأكيد دارد؛ اما

دارند كه در تعريـف النگـاكر   اي  نيز سهم عمده  ) پذيرساز و سببي      سببي(مشاركين در اين عمل     

                                                 
١. Shibatani 

انواع سببي               

 ويداد سببيربر اساس 

 )پذير ساز و سبب سبب(مشاركين بر اساس 

 مستقيم

 غيرمستقيم

 )manipulative (تأثيري

 )directive (امري



 سال سوم، شمارة اول                                             مشهددانشگاه فردوسي هاي خراسان  شناسي و گويشزبانمجلة       34 

ـ  بيشتر نمايان است؛ وي اصطالح سببي را به ساختاري اطالق مي      ) 408: 1991( د كـه جهـت   كن

ايـن رويـدادهاي    . رود كه سبب بروز رويدادي مي شـود         رمزگذاري انرژي يا نيرويي به كار مي      

ـ    -سببي معموالً در سنت رده شناسي ساختواژه       اختواژي، واژگـاني و    ه سـه صـورت سـ       بنيـاد ب

 . گرددنحوي بيان مي

  هاي ساختواژي سببي :4-1

 كه معموالً در دستور سنتي زبان فارسي نيز تأكيد بيـشتري بـر آن            ،در اين نوع ساخت سببي    

ي هـا  بيشتر از جفت غير سـببي خـود دارد؛ مانندنمونـه         /  ân/ شده است، فعل سببي يك تكواژ     

  : زير

  بيسب   غيرسببي     

  پراندن، پرانيدن    پريدن

  دواندن، دوانيدن    دويدن

  خوراندن، خورانيدن    خوردن

 چراندن، چرانيدن    چريدن

  

خوابيـدن، خنديـدن، رسـيدن و       "هـاي الزم ماننـد       سـاز هـم بـه فعـل         اين پسوندهاي سببي  

نجـالكوو و   .  مـي پيونـدد    " خـوردن و نوشـيدن     "ي متعـدي ماننـد    هـا    و هم به فعـل     "گريستن

ي ها  ساز را بيشتر به فعل       پسوندهاي سببي    معموالً ها  بر اين باوراند كه زبان    )1973 (1سيلنتيسكي

ي دو هـا   دهند تا به فعـل     ميهاي متعدي     به فعل بيشتر   را   ها  هند تا متعدي يا اين پسوند     د  ميالزم  

هـاي دو   شـوند و فعـل   بي مـي  تر سب ي متعدي از نظر ساختواژي سخت     ها   فعل ، بنابراين .مفعولي

در زبان فارسي نيـز ايـن      . شوند  نيز ديرتر از افعال يك مفعولي با اين پسوندها سببي مي           مفعولي

دليل كه چـون فرآينـد سـببي      به اين   موضوع مخصوصاً در مورد افعال دو مفعولي صادق است؛          

ي هـا    بنابراين براي افـزايش ظرفيـت فعـل        ،سازي از فرآيندهايي است كه افزاينده ظرفيت است       

                                                 
١. Nedjalkov & Silnitsky  
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از آنجا كه افعال متعدي و يا دو مفعولي خودشان از ظرفيـت بـااليي     . ار مي رود  الزم بيشتر به ك   

  . برخوردارند پس سخت تر تن به فرآيند سببي ساختواژي مي دهند

  هاي واژگاني   سببي:4-2

   :هاي واژگاني در سه نوع دسته بندي مي شود سببي

رسـببي آن يكـسان اسـت؛       نوع اول، سببي واژگاني يكسان كه در آن فعل سببي با همتاي غي            

عنـوان  بـا   را هـا  اين نـوع فعـل  ) 114: 1383(فرشيدورد . مانند افعال شكستن، پختن، و ريختن

ي دوگانه بررسي كرده است كه مي تواند هم به صورت الزم و هم به صورت متعدي به                  ها  فعل

  . كار رود

ي سببي آن هـيچ      بين فعل اصلي و همتا     ،نوع دوم، سببي واژگاني غيريكسان است كه در آن        

در آن   هستند؛ مثل زبـان روسـي كـه          1"ي مكمل ها  صورت"شباهتي وجود ندارد و در حقيقت       

؛  وجـود دارد ubit و umeretدو واژه جداي ) سببي(و كشتن  ) غيرسببي(ي مردن   ها  براي واژه 

 ي كـامالً هـا   افعالي مانند افعـال زيـر از واژه       هاي غيرسببي و سببي     فعل زبان فارسي نيز براي      در

  . شود متفاوت استفاده مي

  سببي                   غيرسببي

  كشتن     مردن

  بردن     رفتن

  انداختن    افتادن
  

. اسـت كه شامل افعال مركب با فعل كمكي بـودن و شـدن    نوع سوم، سببي واژگاني ناقص،      

تشكيل شده است براي سببي شدن به       » بودن«يا  » شدن« +دراين نوع، افعال مركبي كه از صفت        

  :تبديل مي شود؛ مانند» كردن«+ افعال مركب با ساخت صفت 

  

                                                 
١. suppletion 
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 سببي                             غيرسببي

  ردنــك م ـ     گ      گم شدن               

  راب كردنـخراب شدن                      خ

  رده كردنـ    پژم پژمرده شدن                 

  ران كردنــ نگ    نگران بودن                  

  شرمسار بودن                    شرمسار كردن     

اين نوع سببي را تحت عنوان سـببي سـاختواژي مركـب بررسـي       ) 2009(گلفام و خورشيد    

اي نـابرابر بررسـي       ي سببي بـا سـاخت ريـشه       ها  تحت عنوان فعل  ) 1384( اما منصوري  ،اند  كرده

بـه اعتقـاد   . سببي واژگاني ناقص آورده اسـت آن را تحت عنوان ساخت ) 1387(كرده و آهنگر  

 چون فعل سبك يا كمكي تغيير واژگاني دارد، بهتـر اسـت آن را يكـي از انـواع                    ،نگارندگان نيز 

  . ي سببي واژگاني محسوب كردها ساخت

  ي نحويها سببي: 4-3

، »باعث شـدن  «،  »وادار كردن «،  »مجبور كردن « در ساخت سببي نحوي با كمك افعالي مانند         

ايـن سـاخت    ) 1384(بندي منـصوري      بر طبق دسته  . رويداد سببي بيان مي شود    » شويق كردن ت«

  :خود به دو صورت كاربرد دارد

  : مانند؛صورت مستقيمه ب) الف

  . او مرا به خريد خانه تشويق كرد -1

  :؛ مانندبا بند متمم فعلي) ب

  .او مرا وادار كرد كه خانه ام را بفروشم -2

ي توان جزء واژگاني فعل را از جزء فعلي در فعل مركب جدا كـرد؛          در اين ساخت سببي م    

  :ي زيرها مانند نمونه

  . قتل علي شدمسبباحمد  -3

  .  نابودي تخت جمشيد بودعامل اسكندر -4
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  .  سكته قلبي مي شودباعثكلسترول باال  -5

) 275: 2001سـونگ،   ( ي سببي بـه مـستقيم و غيرمـستقيم        ها  بندي ساخت   با توجه به تقسيم   

هـاي   جـزء سـببي  ايـن نمونـه هـا    پذير تأثير نگذاشته،      ساز به طور مستقيم بر سببي         چون سببي   

  .شوند غيرمستقيم محسوب مي

عالوه بر ساخت سببي نحوي فوق با افعال ذكر شده، يك سـاخت سـببي نحـوي ديگـر وجـود             

ببي زبـان فارسـي ايـن       ي سـ  ها   اما در ساخت   ،شود  ، زياد از آن استفاده مي     اي  محاورهدارد كه در زبان     

  . ساخته مي شود» دادن«اين ساخت سببي نحوي با استفاده از فعل . كنون ذكر نشده استصورت تا

  :مانند

  . دادم خياط، لباسمو بدوزه-6

  . دادم خشكشويي، لباسا رو اتو كنه-7

  . علي داد رضا ماشينشو بشوره-8

  . دادم بنا خونه رو بسازه-9

ـ            احتماالً اين ساختار در اث     وجـود  ه  ر تماس زباني فارسي با زبان انگليسي و يا زبان فرانسه ب

در زبان انگليسي اين نوع ساخت      . آمده است كه خود اين موضوع نيازمند تحقيق بيشتري است         

  :  ساخته مي شود، مانند"get" و "have"سببي نحوي معموالً با افعال 

 the housebuild the bricklayers hadI  -10  

زمـان اسـت، در      ه در زبان انگليسي فعل دوم، فعلي تمام عيار نيست، يعنـي بـي             همان طورك 

 از نظر شمار با گـروه اسـمي سـببي پـذير مطابقـت          ها  زبان فارسي هم فعل دوم در اين ساخت       

  . كاربرد دارد) حال التزامي( اما از نظر زمان، معموال  با زمان ثابتي ،دارد

 سـببي ديگـر نيـز     يك نـوع سـاخت  ) 2009(رشيد  عالوه برسه دسته كلي فوق، گلفام و خو       

هاي  ؛ مانند ساخت  اند   برشمرده 1»ساخت سببي كالمي  «ي سببي زبان فارسي با نام     ها  براي ساخت 

  :زير

  . من خنديدم، او ناراحت شد-11

                                                 
١. discoursal causatives 
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  . به محض اينكه خنديدم، او ناراحت شد-12

  . تا خنديدم، ناراحت شد-13

  . به خاطر خنديدن من، ناراحت شد-14

محسوب كرد كه   ) 1996،  2001( بندي سونگ    در تقسيم  1»نوع عطفي «را مي توان    ) 11(ثالم

 . بيشتر توضيح داده خواهد شد) 5(در بخش 

  ساخت سببي زبان فارسي بر اساس انگاره پيشنهادي سونگ  -5

 زبان دنيا، يك انگـاره رده       613هاي سببي در      با بررسي رده شناختي ساخت    ) 1996(سونگ  

ي مختلف ارائه داده است كه به اختصار        ها  ي تجربي از زبان   ها  شنهادي بر اساس يافته   شناختي پي 

   .2شود توضيح داده مي

هاي سببي بدين شكل است كه سه نوع سببي           براي ساخت ) 1996(انگاره پيشنهادي سونگ    

  .ي سببي در نظر مي گيردها  را براي ساخت4، نوع عطفي و نوع هدفدار3ي نوع فشردهها با نام

شود كـه بـه تعبيـر         هاي واژگاني و ساختواژي مي      اين نوع سببي شامل سببي    : نوع فشرده  -1

اي درهـم تنيـده        به گونه  [Veffect]و  عامل فعلي نتيجه    ] Vcause[سونگ  عامل فعلي سبب    

و سونگ  ) 1989(اين نوع سببي توسط كامري      . شود   كه هيچ عنصري بين آنها ديده نمي       اند  شده

هـاي   به عنوان  مثال مي تـوان بـه نمونـه         .  سببي مستقيم بررسي شده است     تحت عنوان ) 2001(

   5:كردزير اشاره 

  )غير سببي(علي اومد خونه . 15

  )سببي(معلم علي رو فرستاد خونه . 16

                                                 
١. And-type 
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 ،هـاي واژگـاني غيريكـسان     بنياد در بخش سببي  -اين نوع سببي در رويكرد سنتي ساختواژه      

  . شود رسي ميكه در صفحات پيش توضيح داده شد، بر

شود، جاي مـي   ساخته مي» فعل كردن+ صفت «كه از نيز ي واژگاني   ها  در نوع فشرده، سببي   

هاي ساختواژي كه با اضافه شدن ونـد، فعـل غيرسـببي بـه سـببي تبـديل                    گيرد؛ همچنين سببي  

  . شود، جزء نوع فشرده محسوب مي شود مي

يكي از جملـه    . مله واره است  هاي سببي نوع عطفي متشكل از دو ج         ساخت:  نوع عطفي  -2

در اين نـوع سـببي،      .  بيانگر علت عمل و جمله واره ديگر در برگيرنده نتيجه عمل است            ها  واره

  . به صورت آشكار يا به صورت پنهان به كار مي رود) »و«مانند( عالمت عطف

ن عالمـت پرانتـز نـشا     ) 17-20(ي  ها  در مثال . در زبان فارسي اين نوع سببي نيز وجود دارد        

نوع عطفي آشكار اسـت و در       » و«در صورت استفاده از     . دهنده اختياري بودن آن قسمت است     

  :نوع عطفي پنهان است؛ مانند» و«صورت عدم استفاده از 

  . گارسون آورد) و( من غذا سفارش دادم -17

  .علي ترسيد) و( من فرياد كشيدم -18

  . علي از خواب پريد) و( من فرياد كشيدم -19

  . او ناراحت شد) و(نديدم  من خ-20

واره نتيجه شده است؛ اما       آگاهانه و عمداً سبب بروز عمل در جمله       » من«ساز    سببي  )17(در  

-20(ي هـا  ساز ارادي نباشد؛ به طور مثال ممكن اسـت درجملـه      ممكن است هميشه عمل سببي      

ـ . عمل سببي ساز ناآگاهانه و غيرعمد باشد       ) 18  بـاره ر ايـن    د) 1996(سـونگ   ه ديگـري كـه      نكت

بـه محـض   «واره را بـه صـورت     بالفاصله بين دو جملهد اين است كه شنونده تواليكن مطرح مي 

اين است كه به ) 20(درك مي كند؛ به طور مثال، برداشت شنونده از جمله »  S1  ←  S2اينكه 

پس مي توان نتيجه گرفت نوع چهارم سببي كـه گلفـام و            . محض اينكه خنديدم او ناراحت شد     

انـد، در رويكـرد رده شـناختي          مطـرح كـرده   » هاي كالمي   سببي«تحت عنوان   ) 2009(ورشيد  خ

  . شود بررسي مي» نوع عطفي«جهاني سونگ، تحت عنوان 
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در اين نوع سببي يك موقعيـت       ) 294:2001 و 142:1996( به تعبير سونگ    :  نوع هدفدار  -3

 و انجـام آن آرزو و يـا عمـل     يعني وجود آرزو و يـا تمـايلي را پررنـگ        ؛غيرواقعي وجود دارد  

ي زمـان   هـا   ي مختلف بـا سـاخت     ها  معموالً اين نوع سببي در زبان     . كمرنگ جلوه داده مي شود    

در زبان فارسي نيز اين نوع سـببي  . شود آينده و يا نمودهاي ناقص يا به صورت شرطي بيان مي          

  . دواره نتيجه، از لحاظ زمان مطابقه ندار وجود دارد كه معموالً فعل جمله

  . من گفتم آنها بروند-21

  . آموزان بترسند  معلم فرياد كشيد كه دانش-22

 فعل جمله واره نتيجه در وجه التزامي به كار رفته است و نتيجـه عمـل نيـز                   ها   در اين مثال  

ي سـببي از لحـاظ رويـداد    هـا  پـس از بررسـي انـواع سـاخت    . كامال واضح و مشخص نيـست     

پـذير    ساز و سـببي        يعني سببي    ، مشاركين در اين رويدادها     بر اساس  ها  سببي،اكنون اين ساخت  

  . گيرد مورد بررسي قرار مي

  پذير  ساز و سببي   معنايي گروه اسمي سببي - مالحظات نحوي-6

ساز از نظر سلسله مراتب جانداري و گـروه اسـمي سـببي       در اين بخش، گروه اسمي سببي       

ير گونگي در فاصله زباني و فاصـله مفهـومي          پذير از نظر سلسله مراتب حالت و همچنين تصو          

  .پذير مورد بررسي قرار مي گيرد ساز و سببي  بين سببي 

  ساز در سلسله مراتب جانداري نقشه معنايي گروه اسمي سببي : 6-1

ي خـاص نيـز توجـه       هـا   ي زبان بر دانش دستوري زبان     ها  شناسان عالوه بر جهاني     اخيراً رده 

فـضاي  «هـاي خـاص را بـه عنـوان            هاي زباني جهاني در مقوله      رفيتآنها امكانات و ظ   . اند  كرده

در نظر گرفته و بسته به اينكه هر زباني چه مقـدار از آن فـضاي مفهـومي را پوشـش         » 1مفهومي

شناسـي بـه    از مبـاحثي كـه در رده  . كننـد   ترسيم مي » 2نقشه معنايي «ي خاص،   ها  دهد، براي زبان  

توان بر طبـق آن، نقـشه معنـايي ترسـيم كـرد، سلـسله                 صورت سلسله مراتب مطرح شده و مي      

                                                 
١. mconceptual space  
٢. semantic map  
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. سلسله مراتبي براي جانداري در نظر گرفتـه اسـت         ) 130:2003(كرفت  . مراتب جانداري است  

 "1 سلسله مراتب جانـداري گـسترده      "از آنجا كه جانداري معنايي را نيز لحاظ كرده است آن را           

  : ير استناميده كه به شكل ز
  

  :سلسله مراتب جانداري گسترده
  

 اسـامي   > ضمير شخـصي سـوم شـخص         > اول شخص و دوم شخص       يضميرهاي شخص 

  هاي عام غيرجاندار  اسم> اسمهايعام جاندار غيرانسان> اسامي عام انسان >خاص
  

 حـوزه  :گيـرد   اما مربوط به هم را در بر مـي ،اين سلسله مراتب معموالً سه حوزه نقشي جدا      

سازهاي زبان فارسـي    در اين مقاله ميزان استفاده سببي       . ، حوزه ارجاع و حوزه جانداري     شخص

  .از اين سلسله مراتب از نظر جانداري موردنظر است

سـاز از   هاي مستقيم معمـوالً سـببي    بندي انواع مختلف سببي، مخصوصاً در سببي      در تقسيم 

) و- الـف  23(يهـا   ي آن در جملـه    ها  نمونهتمام امكانات اين سلسله مراتب استفاده مي كند؛ كه          

  .آمده است

  .من شيشه را شكستم) الف -23

  . تو شيشه را شكستي)   ب   

  .او شيشه را شكست)    ج  

  . علي شيشه را شكست)    د  

  . گربه شيشه را شكست)   هـ   

  . توپ شيشه را شكست)    و  

، از تمـام امكانـات جانـداري        هاي واژگـاني هـستند       كه جزء سببي   ،ي سببي فوق  ها   ساخت

توانند استفاده كنند؛ پس نقـشه معنـايي آنهـا در سلـسله مراتـب جانـداري كامـل               ساز مي   سببي  

  : نقشه معنايي آن بدين صورت است.خواهد بود و همه امكانات فضاي مفهومي را در بر مي گيرد

                                                 
١. extended animacy hierarchy 
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 اسـامي  > ضمير شخـصي سـوم شـخص    > اول شخص و دوم شخص  يضميرهاي شخص 

  هاي رايج غيرجاندار  اسم> اسمهاي رايج جاندار غيرانسان> اسامي رايج انسان >خاص

  

هـاي    سـببي «ي سـببي را بـه       هـا    ساخت ،بندي معنايي   در يك تقسيم  ) 171: 1989(كامري  

سـاز در   هـاي واقعـي حتمـاً سـببي      در سببي. كند  تقسيم مي2»اي هاي اجازه   سبببي« و   1»واقعي

سـاز بـر    اي، نيروي كمتري از طرف سـببي   هاي اجازه  ا در سببي  وقوع عمل تأثير مي گذارد ام     

توانـد از تمـام امكانـات سلـسله      هاي واقعي، سببي ساز مي    در سببي . شود  پذير وارد مي    سببي  

جاندار باشد، مي تواند در جايگـاه      در صورتي كه سببي ساز غير     . ه كند مراتب جانداري استفاد  

ي هـا  جـزء مولفـه  ] حركت[+يا ] پويايي[+كه مشخصه  اما به شرط اين ،سببي ساز ظاهر شود  

 : يعني ايستا نباشد؛ مانند،معنايي آن باشد

  . سيل باعث نابودي هزاران خانه شد-24

  . هاي منطقه را از ريشه كند  طوفان جنگل-25

  . شود  گردش زمين به دور خورشيد باعث آمدن شب و روز مي-26

ي معنـايي سـيل و طوفـان و    هـا  جزء مشخصه] تحرك[+يا ] پويايي[+در اين موارد ويژگي  

.  در جايگاه گروه اسمي سببي ساز تظاهر يابنـد     اند  گردش زمين است؛ بنابراين به خوبي توانسته      

  :پس نقشه معنايي آن به شكل زير خواهد بود

 اسـامي  > ضمير شخصي سـوم شـخص   > اول شخص و دوم شخص يضميرهاي شخص 

  هاي عام غيرجاندار  اسم> جاندار غيرانسان اسمهاي عام> اسامي عام انسان >خاص
  

به معني  (» گذاشتن«،  »اجازه دادن «هايي از قبيل     اي كه با فعل     ي اجازه ها  با اين حال، در سببي    

سـاز انـسان      شود اگر عمل ارادي باشد بايد حتماً سببي           ساخته مي » كمك كردن «و  ) اجازه دادن 

  : باشد؛ مانند

                                                 
١.   true causatives 
٢. permissive causatives 
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  يا.  مهماني برود پدر اجازه داد كه دختر به-27

  .  پدر گذاشت كه دختر به مهماني برود-28

  :ساز حيوان باشد نيز وجود دارد؛ مانند اما اگر عمل غيرارادي باشد، امكان اينكه سببي 

  . گربه گذاشت كه موش فرار كند -29

اي غيـر     هـاي اجـازه     پرسشي كه اكنون ممكن است مطرح شود اين است كـه آيـا در سـببي               

ساز باشند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفـت            توانند سببي      عام غيرجاندار نيز مي    ارادي، اسامي 

توانند به معناي واقعـي كلمـه در    معتقدند اسامي بي جان نمي ) 14: 2008(كه برخي مانند لطفي     

ساز نقش آفريني كنند، اما به نظر نگارنـدگان شـايد ايـن گـروه از اسـامي نتواننـد                   مفهوم سببي   

در جمـالت سـببي منفـي،       ، ولي   ساز را به خوبي بازي كنند       ي مثبت نقش سببي     درجمالت سبب 

  :كنند؛ مانند اين نقش را به خوبي ايفا مي

  . باد گذاشت كه بچه بخوابد-30

  .   باد نگذاشت كه بچه بخوابد-31

) 31(يعني جملـه    ) 30(در همتاي منفي جمله     » باد«سببي ساز   ] پويايي[+ با حفظ خاصيت    

نيـز  اي  ي اجـازه هـا  آفريني كند؛ پس نقشه معنايي جانداري بـراي سـببي        تواند نقش   به خوبي مي  

پس از بررسي سلسله مراتـب جانـداري گـروه اسـمي            . نقشه كاملي مانند مورد قبل خواهد بود      

  .سببي ساز، در ادامه جايگاه گروه اسمي سببي پذير در سلسله مراتب حالت بررسي مي گردد

   1پذير در سلسله مراتب حالت ببي  جايگاه گروه اسمي س:6-2

نحو گروه اسمي يكي از مباحث اصلي در تحقيقات رده شناسي است كه مطالعـات زيـادي                 

الگوهـاي  ) 1976 و 1975(كامري در دو مقاله تـأثير گـذار خـود    . روي آن صورت گرفته است  

ي سـببي،   هـا   او سعي كـرد بـراي سـاخت       . بين زباني براي رفتار دستوري گروه اسمي ارائه داد        

بـراي موصـولي    ) 1979 و   1977،  1972(كـه كينـان و كـامري      را  همان الگوي روابط دسـتوري      

                                                 
١. case hierarchy 
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به نظر وي گـروه اسـمي سـببي         . ي سببي نيز تطبيق دهد    ها   براي ساخت  كرده بودند سازي ارائه   

  :ي سببي ساختواژي از الگوي زير تبعيت مي كندها پذير در ساخت

  سلسله مراتب حالت 

   1هاي بواسطه  مفعول> مفعول غيرمستقيم >قيم  مفعول مست>فاعل 
 

بر اساس نظريات كامري، اگر فعل اصلي الزم باشد و يك گروه اسمي هسته داشـته باشـد،                   

 زيرا در سلـسله مراتـب حالـت    ؛كند پذير جايگاه مفعول مستقيم را اشغال مي    گروه اسمي سببي    

جايگـاه خـالي بعـدي مفعـول     ساز پر شده اسـت، پـس         جايگاه فاعل توسط گروه اسمي سببي       

اگر فعل اصلي متعدي باشـد گـروه        . شود  پذير پر مي    مستقيم است كه توسط گروه اسمي سببي        

اگر فعل اصلي دو مفعـولي باشـد در         . پذير جايگاه مفعول غيرمستقيم را پر مي كند         اسمي سببي   

 يعنـي  ،ن جايگاهتري پذير در پائين  روابط دستوري و در سلسله مراتب حالت، گروه اسمي سببي           

  . گيرد  به واسطه قرار مي مفعول

بر اين عقيده است كه گروه اسمي سببي پـذير معمـوالً در سلـسله               ) 1976 و   1975(كامري  

مراتب حالت باالترين محل خالي را به خود اختصاص مي دهد و اين موضوع در زبـان تركـي                   

 بدين شـكل و مطـابق نظريـه         ها  نهمه زبا ) 265: 2001(كند؛ اما به گفته سونگ        كامالً صدق مي  

سلسله مراتب حالت عمل نمي كنند و رفتارهاي متفاوتي دارند؛ به طور مثال در زبان فنالنـدي،              

 توسط سلـسله مراتـب حالـت پـيش بينـي       را كهتر از آنچه پذير موضع پايين گروه اسمي سببي  

از آنجـا  . رفي كرده اسـت  مع2»تنزل رتبه گسترده«شود اشغال مي كند؛ كامري اين انحراف را    مي

سـونگ،  (كه كامري اين سلسله مراتب را براي ساخت هاي سببي سـاختواژي ارائـه داده اسـت                

 زبان فارسـي از ايـن     ي سببي ساختواژي  ها  ؛ در اين بخش چگونگي پيروي ساخت      )261: 2001

  . سلسله مراتب بررسي مي شود

                                                 
١. oblique 
٢. extended demotion 
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ي سببي ساختواژي   ها  د، در ساخت  بر اساس دسته بندي انواع سببي با رويكرد ساختواژه بنيا         

در جمالت معلوم و در جمالتي كه جاي فاعل با مفعول مستقيم يـا جـاي مفعـول مـستقيم بـا                      

پـذير در     مفعول غير مستقيم به داليل كاربرد شناختي عوض نشود، جايگاه گروه اسـمي سـببي                

 اسـمي سـببي     گـروه ) 32(به عنوان نمونه در جمله      . سلسله مراتب حالت قابل پيش بيني است      

پذير نقش مفعول مستقيم دارد كه در سلسله مراتب حالت اولين جايگاه خـالي پـس از اشـغال                     

بـه خـاطر اينكـه تاكيـد بـر سـببي            ) 33(اما درجمله   . ساز است   فاعل توسط گروه اسمي سببي      

مطـرح شـده،   ) 1976( كه توسط كـامري  ،»تنزل رتبه گسترده«است، عمل برعكس  ) كودك(پذير

رخ داده است؛ زيرا گروه اسمي سببي پذير از جايگاه خود           » صعود رتبه «ه است و    صورت گرفت 

  . به داليل كاربرد شناختي صعود كرده است

  . مادر كودك را خواباند-32

  . كودك را مادر خواباند-33

در ساخت سببي افعال متعـدي      . ي الزم بود  ها  ي سببي فعل  ها  مربوط به ساخت  باال  ي  ها  مثال

  :ين منوال استنيز وضع بر هم

  . مريم لباس را به كودك پوشاند-34

 زيـرا در  ،در جايگاه مفعـول غيـر مـستقيم اسـت    ) كودك(گروه اسمي سببي پذير) 34(  در  

پـر شـده   » لباس«و » مريم«سلسله مراتب حالت جايگاه فاعل و مفعول مستقيم به ترتيب توسط          

را مي توان به     ) 34(اما جمله   . شوداست؛ بنابراين جايگاه خالي بعدي توسط سببي پذير پر مي           

  :نيز بيان كرد) 35-38(يها صورت

  . به كودك مريم لباس را پوشاند-35

  . مريم به كودك لباس را پوشاند-36

  . لباس را مريم به كودك پوشاند-37

  . لباس را به كودك مريم پوشاند-38

ي هـا  م يـك از گـروه  طور كه مالحظه مي شود بر اساس اين كه تأكيد گوينده بـر كـدا             همان

اسمي است، جايگاه گروه اسمي سببي پذير انعطاف پذير است و نمي توان گفت كـه در همـه                   
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مـي تـوان گفـت ايـن جايگـاه منعطـف در             . موارد در سلسله مراتب حالت جايگاه ثـابتي دارد        

  .   خود نتيجه انعطاف پذيري آرايش واژگاني زبان فارسي است،هاي سببي ساختواژي ساخت

  پذير  ساز و گروه اسمي سببي  تصوير گونگي در رابطه بين گروه اسمي سببي  :3 -6

ها بر اساس مشاركين در رويـداد سـببي           ، انواع سببي  اشاره شد ) 3(همان گونه كه در بخش      

نـوع تـأثيري، سـببي     در. شوند  تقسيم مي2 وامري1به دو گروه تأثيري) پذير ساز و سببي  سببي (

 يـا بـه   :گذارد كه خـود بـه دو صـورت اسـت        پذير اثر مي    يزيكي بر سببي    ساز معموالً به طور ف      

  : مانند؛صورت مستقيم

  .  بچه شيشه را شكست-39

  : شود؛ مانند يا به واسطه ابزار يا عمل ديگر كه به صورت غيرمستقيم مي

  . بچه شيشه را با سنگ شكست-40

ي مـستقيم و  هـا  تمايز بين سببي  اين نكته را نيز متذكر مي شود كه         ) 173: 1989(البته كامري 

يي آورده شود كه آشكارا سببي      ها  غير مستقيم درجاتي از يك پيوستار است و مشكل است مثال          

  . مستقيم يا فقط سببي غير مستقيم باشد

 بلكـه از طريـق ابـزار       ،ساز به طور فيزيكي بر سببي پـذير تـأثير نـدارد             در نوع امري، سببي     

  : گذارد تا عمل خواسته شده را انجام دهد؛ مانند ذير تأثير ميپ كالمي يا اجتماعي بر سببي 

  .هاي به موقع خود، بيمار را از خطر رهانيد  پزشك با راهنمايي-41

 يعنـي در سلـسله      ،تواند جاندار يا بي جـان باشـد         ساز در نوع تأثيري مي      گروه اسمي سببي    

ا در نـوع امـري بايـد جانـدار و     برخوردارباشـد؛ امـ  اي  مراتب جانداري از نقشه معنايي گسترده     

حال . ترجيحاً انسان باشد؛ يعني در نقشه معنايي جانداري، اسامي غيرجاندار را در بر نمي گيرد              

  : ها داشته باشيم پيوستاري از انواع سببي) 278 : 2001( اگر بر اساس نظر سونگ 

  

                                                 
١. manipulative  
٢. directive 
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ي و مـستقيم اسـت   هاي تأثير رويم تمايل به سمت سببيبهرچه در پيوستار به سمت راست   

  . هاي غيرمستقيم و امري است و هرچه به طرف چپ برويم تمايل بيشتر به سمت سببي

پـذير، تـصوير گـونگي در     سـاز و سـببي     ها از نظر رابطه سببي        با در نظر گرفتن انواع سببي     

شناسـان    تصوير گونگي و انگيزه آن معموالً براي رده       . شود  رابطه اين دو گروه اسمي بررسي مي      

حائز اهميت بوده است؛ بـه عقيـده آنهـا  بايـد            ) 1985(و هايمن   ) 129: 1995(از جمله كرفت    

شود، منعكس كند     ساختار زبان تا جايي كه ممكن است ، تجربياتي را كه به وسيله زبان بيان مي               

نظـر    ،ي سببي ها  در مورد ساخت  . يا به بيان ديگر فاصله دستوري بايد آينه فاصله مفهومي باشد          

فاصله زباني بين گزاره سبب يا علت و گزاره نتيجه، بـه            اين است كه    ) 108-11: 1985(يمن  ها  

صورت تصويرگونه نمايانگر فاصله مفهومي بين رويداد سببي و رويداد نتيجه و همچنـين بـين                

در پيوسـتار   ) همـان (بر اساس مطالعات انجام شـده توسـط وي          . پذير است   ساز و سببي      سببي  

پـذير     زباني بين سببي ساز و سـببي           هرچه از سمت راست به چپ رويم، فاصله        ها،  انواع سببي 

  .شود بيشتر شده و در نتيجه فاصله مفهومي نيز بين اين دو گروه اسمي بيشتر مي

  

  

  

ساز و سـببي پـذير     زبان فارسي نيز تصوير گونگي در رابطه بين سببي    ي سببي ها  در ساخت 

هـاي واژگـاني اسـت،        كه جزء سببي  » بچه شيشه را شكست    «ور مثال در  ه  قابل مشاهده است؛ ب   

اند كه تصويرساز مفهـوم       پذير بدون هيچ فاصله زباني در كنار هم قرار گرفته           ساز و سببي      سببي  

  . پذير تأثير گذاشته است اي بر سببي  ساز بدون هيچ واسطه  تأثيري مستقيم است و سببي  سببي

. توان گفت به نوعي اين تصوير گونگي نمايان است          ي سببي ساختواژي نيز مي    ها  در ساخت 

ساز   هاي نحوي فاصله بين سببي         كه در سببي   كردهمطرح  ) 1985(اما بر خالف آنچه كه هايمن       

 نحوي ساختواژي واژگاني

 نحوي ساختواژي واژگاني
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هاي نحوي اين فاصله بسيار كـم و در حـد             پذير بيشتر است، در برخي موارد در سببي         و سببي   

  : مانند؛ببي واژگاني استي سها پذير در ساخت فاصله بين سببي ساز و سببي 

  . مادر رضا را به خوردن غذا وادار كرد. 42

بـسيار  ) رضـا (پـذير   و گـروه اسـمي سـببي    ) مادر(ساز  فاصله زباني بين گروه اسمي سببي      

گفته شود يك   » مادر باعث شد رضا غذا بخورد     «نزديك است؛ اما اگر همين جمله به صورت         

. پذير و فاصله مفهومي آنهـا وجـود دارد   ساز و سببي  بي رابطه تصوير گونه بين فاصله زباني سب   

هاي سـببي زبـان فارسـي     توان از اين بحث اين برداشت را داشت كه هميشه در ساخت   پس مي 

  . پذير، تصويرگونه نيست ساز و سببي  فاصله زباني و فاصله مفهومي بين سببي 

   نتيجه گيري-7

 در زبـان فارسـي از    هاي سببي سي انواع ساخت رعه، با رويكردي رده شناختي به بر      اين مطال 

عالوه . پرداخته است ) سببي ساز و سببي پذير    (دو جنبه رويداد سببي و مشاركين در اين رويداد        

ي ايـن   هـا   انـد، يافتـه     ي سببي در اين زبان دريافته     ها  بر آنچه كه محققين پيشين در مورد ساخت       

  :كردتوان در بندهاي زير خالصه  پژوهش را مي

) 2001و  1996(براساس رويكرد سنتي ساختواژه بنياد و همچنين رويكرد جهاني سونگ          -1

ي سببي زبان فارسـي بررسـي گرديـد و عـالوه بـر جمـع بنـدي مطالعـات پيـشين،                      ها  ساخت

ي خرد بـا رويكردهـاي كـالن    ها  در رويكردها  و همچنين تمايزات نام گذاري سببي   ها  همپوشي

  .جهاني مورد توجه قرار گرفت

ساز در زبان فارسـي، بـر اسـاس سلـسله      نقشه معنايي جانداري براي گروه اسمي سببي      -2

مراتب جانداري ترسيم شد و مشخص گرديد كه سببي ساز از تمام فضاي مفهومي اين سلـسله                 

  .مراتب استفاده مي كند

ي سـببي سـاختواژي،     هـا   پذير در سلسله مراتـب حالـت در سـاخت            گروه اسمي سببي     -3

  . پذيري برخوردار است ه ثابتي ندارد و گاهي اوقات از جايگاه انعطافهميشه جايگا
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ي سـببي  هـا  ساز و سببي پـذير، معمـوالً در سـاخت         فاصله زباني بين گروه اسمي سببي        -4

ست و در نتيجه تصوير گونه است، اما گاهي اوقـات در            ي بيانگر فاصله مفهومي بين آنها     واژگان

 . زباني تصويرگونه نيستهاي سببي نحوي، اين فاصله  ساخت

كه درزبان روزمره كاربرد فراواني     » دادن«يك نوع ساخت سببي نحوي با استفاده از فعل           -5

دادم خشكـشويي لباسـامو     ( ماننـد  ،دارد، اما در مطالعـات قبلـي معمـوالً بـه آن پرداختـه نـشده               

ـ      مورد بررسي قرار گرفت و همان طور كـه توضـيح داده شـد، ممكـ               )بشوره وع ن اسـت ايـن ن

  . هاي ديگر مانند انگليسي و فرانسوي باشد ، نتيجه تماس زباني بين زبان فارسي و زبانساخت
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