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  سببي در زبان فارسيهاي شمايل

 
  2 ساحل خوشبخت قهفرخي،∗∗∗∗1كيوان زاهدي

  

  شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران استاديار گروه زبان. 1

  شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران زبانگروه كارشناس ارشد . 2
  

  28/10/89 : پذيرش                                                         8/8/89: دريافت
  

  چكيده

شناسي شناختي، به وجود انگيختگي ميان صورت و معناي گونگي به عنوان مفهومي بنيادين در زبانشمايل

گونه تطابق، قياس و يا شباهت ميان صورت يك نشانه و مصداق  هاي زباني اشاره دارد و بيانگر هرساخت

شود كه سازمان مفهومي نظام شناختي در نظر گرفته مي بخشي ازشناختي زبان  در رويكرد . مي باشد آن

اساس اين نگرش، تجربه جهان خارج و  بر. تاباند و نشانگر جهان در ذهن گوينده استذهن را باز مي

هاي معنايي  كه قرار هاي زباني كامالً مرتبط با ساختشود و صورتشناخت در ساختار زبان منعكس مي

. شناختي لنگكر اشاره كرد توان به انگارة دستور اين رويكرد ميي ها ترين مدل ز برجستها. است بيان دارند

كند كه به  اي از واحدهاي نمادين فرض مي داند و زبان را مجموعه اين دستور ماهيت زبان را نمادين مي

ي از طريق هاي زبان در اين مدل اعتقاد بر آن است كه ساخت. پردازند سازي معنا و تفكر مي نمادين

گونه و انگيخته در زبان امري كامالً  هاي شمايل شوند و وجود ساخت انگيخته مي فرآيندهاي شناختي بر

بر اين . هاي سببي را نام بردتوان ساختهاي انگيخته در زبان مي از جمله ساخت. شود طبيعي تلقي مي

هاي سببي زبان فارسي  ي در ساختگونگ شناختي به بررسي شمايل اساس، در مقالة حاضر از منظر دستور

هاي سببي زبان فارسي بازتابندة انواع پنجگانة هاي آن حاكي از آن است كه ساخت شود و يافته پرداخته مي

از اين منظر است كه نگارنده . هستند) بندي فاصله، استقالل، ترتيب، پيچيدگي و مقوله(گونگي نموداري  شمايل

  .   نامد در فارسي مي» اي سببيشمايل ه«تمامي اين پنج نوع را 
  

شناسي شناختي،  ، زبانگونگي نموداري گونگي تصويري، شمايل گونگي، شمايل  شمايل: كليديواژگان

 .شناختي، ساخت سببي دستور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ادبيات و علوم انساني،     ةدانشكد،   دانشگاه شهيد بهشتي   ، ميدان اوين  ، خيابان تابناك  ،چمرانشهيد  بزرگراه  تهران،  :  مكاتبه آدرس
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  مقدمه. 1
از منظر   زبان فارسي،2هاي سببي در ساخت1گونگي هدف از مقالة حاضر، بررسي شمايل

 است كه 5شناختي ترين جلوة رويكرد  شاخص4شناختي لنگكر تور انگارة دس. است3شناختي دستور

اساس اين  بر. تر بدان پرداخته شده است ها كمبا توجه به جديدتر بودن آن نسبت به ساير حوزه

پردازند و زبان ماهيتاً ساختاري   محتواي مفهومي مي6سازي دستور واحدهاي زباني به نمادين

كه يكي از مفاهيم اساسي در  گونگي م نهفته در شمايلاز سوي ديگر مفهو.  دارد7نمادين

آيد آن است كه ساختار زبان، بازتاب ساختار تجربه است شناسي شناختي به شمار مي زبان

كرافت، (شود   مي9بر اين اساس ساختار زبان از راه ساختار تجربه انگيخته). 102: 2003، 8كرافت(

هاي سببي توان به ساخت يخته در زبان فارسي ميهاي زباني انگ از جمله ساخت ).164: 1990

هاي سببي، نشأت گرفته از تجربيات ما در  چگونگي تجلي روابط سببي در ساخت. اشاره كرد

  .جهان خارج و شناخت ما است

هاي سببي در زبان   كدام ساخت- 1: ند ازا پرسش هاي مطرح در پژوهش حاضر عبارت

گونگي دراين نوع   كدام نوع يا انواع از شمايل- 2؟ و تابانند فارسي شمايل گونگي را بازمي

  شوند؟  ميها يافت ساخت

 چارچوب .3 ؛ پيشينه.2؛  مقدمه حاضر.1:  بخش است6 ساختار اين مقاله مشتمل بر

  .  گيري  نتيجه.6ها و   تحليل داده.5؛  روش.4؛ نظري

  

  پيشينه . 2

  .دشو   ميپرداخته 10سازي سببي و گونگي مطالعات مربوط به شمايلة پيشيني  بهاين بخشدر

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. iconicity 
2. causative Constructions 

3.cognitive Grammar  

4. ronald Langacker 

5. cognitive approach 

6. symbolization  

7. symbolic  

8. Croft ,William 

9. motivated  

10. causation  
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  گونگي  شمايل.1-2

هنگام معرفي نظام ) 1932 (1بار چارلز ساندرز پيرس گونگي را نخستين  شمايلاصطالح

 5، نمايه4هاي زباني به سه گروه نماد3بندي نشانه وي پس از تقسيم. خود به كار برد2شناسي نشانه

گونگي را به   وبراين اساس شمايل8 و نمودار7تصويرگيرد؛  نظر مي ، دو نوع شمايل را در6و شمايل

در نوع اول ميان نشانه و مصداق آن . كند  مي  تقسيم10 و نموداري9دو دسته عمدة تصويري

ها  تر است،آرايش نشانه شباهت تصويري وجود دارد و در نوع دوم كه از نوع تصويري انتزاعي

  ).157: 1932پيرس، ( هاست همسو بارابطة ميان مصاديق آن

داند كه مبناي آن تقليد، شباهت، هماهنگي يا قياس است اي مي گونگي را رابطه شمايل11هايمن

وي ). 515: 1980هايمن، (دهد   يا اجزاي مدلول ارتباط مي13 يا اجزاي دال را به مدلول12و دال

  . 15 و انگيختگي14كند؛ تناظر بندي ميگونگي نموداري را به دو گونه تقسيم شمايل

گونگي آن است كه ساختار زبان به طريقي  معتقد است كه مفهوم سادة نهفته در شمايلكرافت 

بر اين اساس ساختار زبان از راه ساختار تجربه تا حدي كه با هم . بازتاب ساختار تجربه است

  ). 102: 2003كرافت، (شود  مرتبط باشد انگيخته و توصيف مي

 21بندي و مقوله20، پيچيدگي19، ترتيب18تقالل، اس17 فاصله راگونگي شمايلانواع 16نيوماير

  :كند گونگي نموداري را معرفي مي نهد و بر اين اساس انواع پنجگانه شمايل نام مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Charles Sanders Pierce 

2. semiotics   

3. sign  

4. symbol  

5. index  

6. icon 
7. image  

8. diagram   

9. imagic  
10. diagrammatic   

11. John Haiman  

12. signifier  
13. signified  

14. morpholism  

15. motivation  

16. Newmeyer  

17. distance   

18. independence  

19. order  

20. complexity  

21. categorization  
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گونگي متضمن آن است كه در يك ساخت اين نوع شمايل: زبانية گونگي فاصلشمايل )1

   ؛ست اها  مفهومي آنةزباني فاصله صوري ميان عناصر منطبق بر فاصل

د آن است كه استقالل مفهومي يؤگونگي ماين نوع شمايل: گونگي استقالل زبانيشمايل )2

  ؛يك ساخت زباني در شكل صوري آن حفظ شود

گونگي توالي و ترتيب مفهومي عناصر موجود در اين نوع شمايل: گونگي ترتيبشمايل )3

  ؛شود در شكل صوري ساخت حفظ مي،در ساخت

تر با  گونگي بيانگر آن است كه مفاهيم پيچيدهنوع شمايلاين : گونگي پيچيدگي زباني شمايل )4

  شوند؛تري بازتاب ميهاي پيچيدهصورت

گونگي ادعا بر آن است كه مفاهيمي كه با مقولة  در اين نوع شمايل: بنديگونگي مقوله شمايل )5

 ).117-4: 2000، 1نيوماير(شوند دستوري خود يكسان هستند، از نظر شناختي يكي تلقي مي
  

  سازي  سببي. 2-2

سازي  شود، سببي رود يك رخداد سبب وقوع رخداد ديگر مي كه در آن تصور مي رااي  رابطه2ويلي

  ).193: 1977ويلي، (نامد مي

شـود كـه در آن    هـاي سـببي بـه مجموعـه جمالتـي اطـالق مـي              مقدم معتقد است كه سـاخت       دبير

ـا شـخص ديگـر يـا شـيئي        اي مـي  محرك و انگيـزه ) 3ساز سبب(اي    اي يا پديده    شخصي، حادثه  شـود ت

ـا در حـالي بـاقي بمانـد                    ) 4پذيرسبب( : 1367مقـدم،     دبيـر (عملي را انجام دهد، پذيراي حـالتي شـود و ي

 مركـب و سـاده     ةهـا را بـه دو مقولـ         پـردازد و آن   ها مـي  وي به بررسي نحوي معنايي اين ساخت      ).19

راي يـك جملـة پايـه و يـك جملـة پيـرو       ساخت سببي مركب ساختي است كه هميشه دا . كندتقسيم مي 

شود كه عمل سـببي و پيامـد آن مجموعـاً بـه               هايي اطالق مي  هاي ساده به ساخت      باشد وسببي  5متمم

  ).48: همان(صورت يك جملة منفرد و ساده ابراز شود 

 8داند كه در آن دو موقعيت خرد سببي مي7 هر ساخت سببي را يك موقعيت كالن6كومري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Newmeyer  

2. Lindsay J Whaley 

3. causer  

4. causee 

5. complement  

6. Bernard Comrie 

7. macro situation 

8. micro situation 
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هاي  ساختة  به مطالع2شناختي  وي از ديدگاه رده.گيرندكنار هم قرار مي) يجهنت (1سبب و اثر

 و هم پارامترهاي معنايي را 3 هم پارامترهاي صوري،هاي خودپردازد و در تحليلسببي مي

هاي سببي را در سه گروه اساس پارامتر صوري، ساخت اي كه بر به گونه؛آورد در نظر مي

 5هاي واژگاني سببيو ) 4تكواژي( هاي ساختواژي  سببي) مركب(هاي تحليلي متفاوت سببي

هاي مستقيم و  ها را به دو گروه سببي  آن6معناييدهد و ازمنظر پارامتر قرار مي) 166: همان(

  ). 165: 1992كومري، (كند  مستقيم تقسيم مي هاي غير سببي

گردد  هني بشر تلقي ميترين مفاهيم ذ سازي يكي از اساسي از ديدگاه شناختي مفهوم سببي

شود و  ها متجلي مي غالباً در دستور زبان تمامي زبان كه در انديشة هر انسان وجود دارد و

گذاري نيرويي به كار  كند كه براي رمز سازي را به ساختاري اطالق مي النگاكر اصطالح سببي

 ). 408: 1991النگاكر، (شود  رود كه سبب بروز رويدادي مي مي

  

  شناختي دستور:  نظريچارچوب. 3

  ).66: 1386دبير مقدم،(شناختي، مسئلة استقالل زبان از ديگرقواي شناختي مطرح نيست  دستور در

هاي نظام شناختي  ، دستور آن جنبه)56: 1987(به اعتقاد واضع اين دستور، رونالد لنگكر 

شود  عي فرض ميدر اين رويكرد زبان مجموعه مناب. است كه جايگاه قواعد زباني متداول است

  .كنند سازي تفكر استفاده ميكه سخنگويان از آن براي نمادين

، 9پذير تحول، 8، خاستگاه7رابطة نمايي:اند از  از جمله مفاهيم بنيادين در اين دستور عبارت

  .شوند ك در قسمت  مربوط به آن در اين مقاله توضيح داده ميي  كه هر11 و ساختواره10تعبير
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. effect 

2. typology  
3. formal parameters 

4. morphological 

5. lexical 

6. semantic parameter 

7. profiled relation 

8. trajectory  

9. landmark  

10. construal 

11. construction  
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  روش. 4

شناختي است و  هاي اين مقاله روش توصيفي و تحليلي زبان استفاده در تحليل روش مورد

اي استفاده شده و  هااز روش پيكرهبراي گردآوري داده .شود اي نمي شامل موارد سبكي و گونه

 .  تحليل مي شونديهايي ازروزنامة همشهري ومثالهاي شم  بنياد شامل مثالةهاي پيكر مثال

  

  ها  تحليل داده.5

هاي سببي زبان هايي از ساختگونگي نموداري در نمونه در اين بخش تحليل انواع پنجگانه شمايل

هايي   نمونه5-1در بخش: دگيرشناختي در دو بخش صورت مي فارسي در چارچوب نظري دستور

گيرند و در بخش  شناختي مورد بررسي قرار مي هاي سببي زبان فارسي از منظر دستوراز ساخت

  .شوند هاي سببي زبان فارسي سنجيده مي گونگي نموداري در نمونه اع پنجگانه شمايل انو2-5

  

  هاي سببي در دستور شناختيبررسي ساخت. 1-5

هاي سببي از دو منظر مورد توجه هستند؛ نخست از منظر چگونگي ارتباط در دستور شناختي، ساخت

ساز در هاي شناختي در تشخيص سببيها در يك ساخت سببي با يكديگر و ديگر نقش توانايسازه

  :شوندهاي سببي از اين دو منظر سنجيده ميرو در ادامة اين بخش، ساخت از اين. يك رابطة سببي

  

  ها در يك ساخت سببيارتباط سازه. 1-5- 1

نمايي ميان اين  ةها در يك ساخت سببي، عواملي همچون رابطدر تحليل رابطه ميان سازه

سببي مشخص، براي توجيه ة متفاوت از يك صحن حدهاي ساخت و تعابيرها، شناخت واسازه

  .  اهميت است نظر لنگكر و بروز رويداد سببي حائزموردچگونگي انتقال نيروي 

  

  نماي رابطه. 5- 1-1- 1

باشد كه در   مي ه يا شرح صحن1شناختي نما از جمله فرآيندهاي مورد توجه لنگكر در دستور

كه در يك بند زماندار همواره يك از آنجا. يداد يا يك صحنه است روواقع شرح بنيادين يك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. profile   
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هاي يك بند زماندار همواره نوعي توان مدعي شد كه ميان سازه مي،شودفرآيند نماسازي مي

وان خاستگاه و ة نمايي مي تهاي مهم در يك رابطاز جمله سازه.  نمايي جاري استةرابط

هاي مهم در يك كننده پذير، اولين و دومين شركتلخاستگاه و تحو. پذير را نام برد تحول

تر كه توجه اوليه را به خود معطوف  مهمة كنند در ادراك يك رابطه، شركت. نمايي هستندرابطه

 .است» پذير تحول«كنندة ديگر كه تمركز كمتري متوجه آن است،  و شركت» خاستگاه «،سازدمي

 از ؛پذير وجود دارد نمايي بيش از يك تحول البته شايان ذكر است كه در برخي از روابط 

 و 1پذير اوليه  تحولدارد، آنكه اهميت بيشتري نسبت به ديگري ،پذير رو، از ميان دو تحول اين

  .گيرد  نام مي2پذير ثانويه ديگري كه اهميت كمتري دارد تحول

 نماسازيباشند كه به  هاي سببي زبان فارسي نيز دربرگيرندة بندهاي زمانداري مي ساخت

   :پردازند فرآيند سببي مي

  ).ساخت سببي مركب(ام را زودتر امضا كند   آقاي فرهنگ باعث شد كه رئيس نامة مرخصي.1

، رئيس )سازسبب( آقاي فرهنگ ،هاي اصلي ها يا سازه كننده  شركتباالسببي ة در نمون

  .هستند) نتيجه(مرخصي ة و امضاء نام) پذيرسبب(

  :كنيماش تقسيم مي دهنده  را به دو بند تشكيلة باالها نمونبراي بررسي اين سازه

   ؛)بند سبب( آقاي فرهنگ باعث شد .1

 .)بند نتيجه(ام را زودتر امضا كند  مرخصية  رئيس نام.2

كه در واقع بند سبب  1بند در  .نمايي در جريان استة  يك رابطباال،در هر يك از بندهاي 

؛ است» آقاي فرهنگ«شود و منبع اين نيرو   سببي ايجاد مية رابط نيروي الزم براي ايجاد،باشد مي

به » رئيس«شاهد انتقال نيرو از سوي  2  بنددر. نظر گرفت توان آن را خاستگاه در رو مي از اين

امضاء نامة «را خاستگاه و » رئيس«توان   رو مي  از اين؛باشيم مي» امضاء نامة مرخصي«سوي 

 كنار 2 و 1بند بايد  باالبراي بروز فرايند سببي در نمونة . ر گرفتپذير در نظ را تحول» مرخصي

ساز كل فرآيند سببي  كه در واقع سبب» آقاي فرهنگ«در چنين حالتي نيرو از . هم قرار بگيرند

» آقاي فرهنگ« بنابراين ؛پذير است رود كه سبب مي» رئيس«سوي   و بهشود مياست آغاز 

امضاء نامة «به سوي » رئيس« بعد اين نيرو از ةدر مرحل. تپذير اس تحول» رئيس«خاستگاه و 

بر اين اساس در اين مرحله . دهد  و فرآيند سببي را به دست ميرود مي) نتيجه(، »مرخصي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. primary landmark 

2. secondary landmark 
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نمايي شاهد  ة كه در هر رابط ما از آنجا، اپذير است  فرآيند سببي، تحولةخاستگاه و نتيج» رئيس«

آقاي  «باالشده  ، در فرآيند سببي نماسازيهستيمپذير   تحولحضور تنها يك خاستگاه و يك يا چند

» امضاء نامة مرخصي«پذير اوليه و  تحول) پذير سبب(» رئيس«خاستگاه بوده، ) ساز سبب(» فرهنگ

  . هستندپذير ثانويه تحول) نتيجه(

  

  واحدهاي نمادين. 5- 1-1- 2

براي بيان تفكر آن را رمزگذاري هاي زبان نقش نمادين آن است؛ بدين معنا كه زبان  كي از نقشي

  يكةنشان) 1987(به اعتقاد لنگكر . بردهاي زباني را به كار ميكند و براي انجام اين كار نشانه مي

 واحدهاي زباني نمادين ةشناختي ادعا بر آن است كه هم رو در دستور مجموعة نمادين است؛ از اين

توانند ساده يا مركب  اين واحدهاي نمادين مي. كنند سازي مي هستند و محتواي مفهومي را نمادين

ها جزء  در مدل لنگكر تكواژها جزء واحدهاي ساده و كلمات مركب، عبارات، بندها و جمله. باشند

شناختي لنگكر، واحدي كه ساختار نمادين مركب داشته  در دستور. شوندواحدهاي مركب تلقي مي

سازي محتواي  ساس يك جمله يا يك بند كه به نمادينبر اين ا. آيدباشد يك ساختواره به حساب مي

در ادامة اين بخش . شودپردازد، يك واحد نمادين مركب و يا ساختواره تلقي مي مفهومي مي

  :گيرندهاي سببي زبان فارسي مورد بررسي قرار ميهايي از ساخت واحدهاي نمادين در نمونه

   .)ساخت سببي مركب) (23/12/88همشهري، (ن بيفتد  تنبيه بدني پدرانه موجب شد كه مردي به زندا.2

 ؛پردازد سازي محتواي مفهومي سببيت مي ك ساخت سببي است كه به نمادينية باال نمون

كه اين واحد نمادين  از آنجا. توان آن را به عنوان يك واحد نمادين در نظر گرفت بنابراين مي

  . منظور كرد)1(زماندارة  يك ساختوارشناختي توان آن را در دستور  مياست،از نوع مركب 

  :    شوندسازي مي از سوي ديگر در اين ساخت مفهوم سبب و نتيجه در دو بند مجزا نمادين

  ؛)بند سبب( تنبيه بدني پدرانه موجب شد - 1

  .)بند نتيجه( مردي به زندان بيفتد - 2

  .شود قي ميزماندار تلة ساختوار  يكپرداخته وسازي مفهوم سبب  به نمادين 1بند 

بنابر .كند  هم صادق است سازي مي  نتيجه را نمادينمفهوم كه 2چنين تحليلي در مورد بند

خرد ة كالن سببي است كه از كنار هم قرار گرفتن دو ساختوارة  يك ساختوار2 ةنموناين 

  .سبب و نتيجه به دست آمده است
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  2ساختوارة نمونة  1جدول 
  

  ماندار نتيجهساختوارة ز  ساختوارة زماندار سبب

  مردي به زندان بيفتد  تنبيه پدرانه موجب شد

  

  ).ساخت سببي ساده) (22/1/89همشهري، (دهد  پارك جديد چهره اهواز را تغيير مي15. 3

در يك )  اهوازةتغيير چهر(و نتيجه )  پارك جديد15(در اين ساخت محتواي مفهومي سبب 

  .زماندار استة مشتمل بر يك ساختوار اين ساخت وشوند سازي مي بند زماندار نمادين

  

  تعبير .5- 1-1- 3

اين . هاي مختلف مورد نگرش قرار دادتوان به شيوهك موقعيت يا رويداد خاص را ميي

 وجود رو تعابير متفاوت از آن به شود و از اينهاي مختلف از آن ميها سبب برداشتشيوه

 به محتواي مفهومي آن عبارت بستگي دارد،تنها  شناختي معناي يك عبارت نه در دستور. آيد مي

  .كند نيز وابسته استبلكه به تعابيري كه عبارت بر محتوا تحميل مي

ديد و كانون ة ند از زاويا ثر در تعابير متفاوت به اعتقاد لنگكر عبارتؤاز جمله عوامل م

  ).3: 2008، لنگكر (توجه كه خود نوعي از برجستگي است

  :مي كنيمبررسي عامل  دو اينهاي سببي را از منظر ع ساخت انوا،بخشة اين در ادام

  

  1ديدة زاوي .5- 1- 3-1- 1

، در تعيين آن فرآيند به عنوان يك بريم كار مي بهديدي كه براي نگرش به يك فرآيند ة زاوي

پذير  سازي تحولزمينهتفاوت در زاويه موجب پيش. نشان حائز اهميت است ساخت سببي بي

  . آورد را به وجود مي2هاي سببي نشاندار  و ساختشدههاي سببي ر ساختاوليه يا ثانويه د

   را مجبور كرده درمهاجرين روستايي، گراني مسكن، ارزاق عمومي و امكانات در تهران. 4

      )تحول پذير اوليه (1ت)                           خاستگاه(              خ                        

  .)ساخت سببي مركب) (22/1/89همشهري، ( چك و روستاهاي اطراف تهران مستقر شوندشهرهاي كو 
  )تحول پذير ثانويه (2        ت                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. view point 

2. marked  
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نشان است، اما اگر زاوية ديد را تغيير دهيم و از منظر  ك ساخت سببي بييساخت باال 

پذير  ايم كه در آن تحول  وجود آوردهپذير اوليه به آن بنگريم، ساخت سببي نشانداري را به تحول

  . است سازي شده زمينه اوليه پيش

مهاجرين روستايي را گراني مسكن، ارزاق عمومي و امكانات در تهران مجبور كرده در  - 

پذير اوليه،  سازي تحول زمينه پيش(شهرهاي كوچك و روستاهاي اطراف تهران مستقر شوند 

  .)ساخت نشاندار

  

  1توجه كانون .5- 1- 3-1- 2

جود  بهپردازد و تعابير متفاوتي از آن سازي عاملي در يك عبارت مي كانون توجه به برجسته

ها  آنهاي موجود لفهؤتوان با توجه به اهميت نسبي م هنگام توصيف يك رويداد مي .آورد مي

تواند بر تعيين آنچه كه در چنين وضعيتي مي. سازي كردزمينهسازي يا پسزمينهرا پيش

  :جود آوردو بهگذارد و تعابير متفاوتي از آن بثير أ ت،شودآيند سببي، سبب ساز تلقي ميفر

  ).ساخت سببي ساده(عامل، جلسة هيئت مديره را يك هفته به تعويق انداخت بيماري مدير. 5

  .عاملبيماري مدير: خاستگاه

 »عاملمدير« با تغيير كانون توجه به ؛ است»بيماري«كانون توجه بر ة باال در نمون

  :ابدي خاستگاه  فرآيند تغيير مي

  .ت مديره را يك هفته به تعويق انداختئاش جلسه هيعامل با بيماريمدير - 

  .عامل مدير: خاستگاه

  .شودبر اين اساس تغيير كانون توجه باعث تغيير خاستگاه مي

  

  )ساز سبب(تشخيص خاستگاه . 2-1-5

 در  ديگرتوجه  گاه يك فرآيند سببي، مبحث موردهاي شناختي در تشخيص خاستنقش توانايي

 سببي ةهايي براي تعيين خاستگاه در يك رابطدراين دستور مالك. باشد شناختي مي دستور

  : ند ازا هايي عبارت چنين مالك). 1384 ،بهرامي خورشيد(شوند نظر گرفته ميدر

  2جانداري) الف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. focus  

2. animacy  
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جاندار ها   آني سببي كه خاستگاههاابيم كه ساختيميهاي سببي دربا بررسي جمله

  :باشند هاي سببي در زبان فارسي مي بسامدترين ساخت ترين و از پر  طبيعي،است

  .)ساخت سببي مركب( مادرم گذاشت كه دوستانم را به خانه دعوت كنم .6

  .مادرم: خاستگاه

  .)ساخت سببي ساده(ام را ترساند   سگ بچه.7

  .سگ: خاستگاه

  استقالل) ب

هاي تشخيص خاستگاه آن است كه خاستگاه به عنوان كنشگري  از مالككي ديگري

  . خودكار و مستقل از يك موجود جاندار بتواند مانند انسان سبب بروز رويداد سببي شود

  .)ساخت سببي مركب(ها زودتر شسته شوند   ماشين لباسشويي باعث شد كه لباس.8

  .ماشين لباسشويي: خاستگاه

 و كندتواند به عنوان كنشگري مستقل از موجودي جاندار عمل   مي»ماشين لباسشويي«

 به عنوان يك ساخت ،جان دارد با آنكه خاستگاه بية باال رو جمل از اين ؛ را بشويد هالباس

  .شودسببي پذيرفته مي

1توجه) ج
 

 ،نه جاندار است و نه كنشگر مستقلها   آنهاي سببي با اينكه خاستگاهدر برخي از ساخت

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه.تواند به عنوان خاستگاه پذيرفته شود اما مي

  .)هاي سببي ساده ساخت(ات مرا به فكر فرو برد  نامه.9

  .اتنامه: خاستگاه

  .)ساخت سببي ساده(را سوار كرد ها  ، آن اتومبيلي كه از خيابان ما رد شد.10

 تمركز ،شودشدن خاستگاه مي فتهآنچه باعث پذير باال هايرسد كه در نمونه به نظر مي

  :شوند  مي گونه ، اينها برداريم  آن هرگاه اين توجه را از، زيراتوجه به آن است

  . نامه مرا به فكر فرو برد- 

  .را سوار كردها   آن اتومبيل- 

ها توجه تر هستند، زيرا در اين نمونه پذيرفتني10 و 9هاي ابيم كه نمونهيمي از اين مقايسه در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. attention  
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هاي  بر اين اساس يكي از مالك. خاصي معطوف شده است» اتومبيل«و » نامه«نده به شنو

  .سازي آن است تر هم در بخش كانون توجه ذكر شد، برجسته  چنانچه پيش،تشخيص خاستگاه

  1پذيري مسئوليت) د

پذيري است كه سبب  اين مالك مسئوليت،جان در برخي از جمالت سببي با خاستگاه بي

 معموالً مسئوليت عمل آنچه به عنوان خاستگاه ،گونه جمالت در اين. شوداه ميپذيرش خاستگ

  .شود به موجود جانداري كه در ساخت حضور دارد معطوف مي؛شودمتجلي مي

  .)ساخت سببي مركب( اعتياد باعث شد كه پيمان بهترين دوستش را بكشد .11

  .اعتياد: خاستگاه

تواند  كه بي جان است و مستقل از انسان نمي» اعتياد«رسد كه دراين نمونه بعيد به نظر مي

را  توان آن البته مي. سبب بروز تغييري شود  بتواند به خودي خود باعث وقوع رويدادي شود

پذيري، مسئول رويداد باال اساس عامل مسئوليت دانست، اما بر» شدن دوست كشته«دليل 

بنابراين منطقي است كه بگوييم . ه است سببي باال شداست كه موجب رويداد ساخت» پيمان«

جان باال را عنصر جانداري در ساخت به عهده گرفته و موجب   بي مسئوليت عمل خاستگاه

 .پذيرش آن به عنوان خاستگاه شده است

  .جاننيروهاي بي) ه

به اعتقاد لنگكر ساخت سببي ساختي است كه در آن نوعي نيرو مسئول رخ دادن فرآيندي 

جان را  يكي از انواع نيروهاي بي2كرنز. جان باشدتواند بي اين نيرو مي؛شودسببي مي

  ).242 – 240: 2000، كرنز (داندنيروهاي طبيعي مي

  .)ساخت سببي مركب( سرماي بيرون ما را وادار كرد كه در خانه بمانيم .12

 .سرماي بيرون: خاستگاه

  .)ي سادهساخت سبب(  سيل مزارع نواحي سواحلي را نابود كرد.13

  .خاستگاه سيل

  .شودرا باعث مي خاستگاه نيروي طبيعي است كه رويداده هاي باال در نمون

شناختي خاستگاه در  آيد كه در دستور مي  شد چنين بر مطرحاز بحثي كه در اين بخش

 جانداري هاي ويژگي بايد داراي ،جمالت سببي بايد موجودي جاندار باشد و اگر جاندار نيست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. responsibility  

2. Kate Kearns  
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ا يها  اين ويژگي. خوردار باشد ري، استقالل و مسئوليت باشد و از نيرويي بالقوه برچون كنشگ

از طريق زباني يا بدون ابزار زباني و از طريق بافت كه به عنصري جاندار متعلق است، به 

  .شودجاندار عطا مي خاستگاه غير

  

  هاي سببي زبان فارسي گونگي در ساختبررسي انواع شمايل. 2-5

هاي سببي زبان فارسي در  در ساختگونگي نموداري بخش انواع پنجگانه شمايلدر اين

  .شودشناختي و با توجه به معيارهاي اين دستور سنجيده مي چارچوب نظري دستور

  

  گونگي فاصلهشمايل. 2-5- 1

  .استمورد توجه   صوري و مفهومي در يك ساخت زبانيةانطباق فاصل گونگيدر اين شمايل

  :شود  زماندار سبب و نتيجه بيان مية دو ساختوارباي مركب مفهوم سببيت ها در ساخت

  .)ساخت سببي مركب (هاي پرورشگاه حسابي بخندند بچه كه دلقك باعث شد .14
      ساختوارة زماندار نتيجه        ساختوارة زماندارسبب          

  

 14 مؤلفة نمونة  2جدول 

  

  2ت   1ت   عمل سببي  خ

  خنديدن  حسابي  هاي پرورشگاه بچه  نشد باعث  دلقك

  

هاي بچه«و » دلقك باعث شد«در اين نمونه مفهوم سببي از طريق دو ساختوارة زماندار 

شود، در نتيجه در اين ساخت شاهد بروز دو فعل  بيان مي» پرورشگاه حسابي بخندند

پذير ثانويه تا تحول» دلقك«به اين ترتيب فاصلة خاستگاه . هستيم» خنديدن«و» شدن باعث«

  :شود در ميانشان به لحاظ صوري زياد مي» شدن باعث«ل وجود فعل ، به دلي»حسابي خنديدن«

  حسابي خنديدن+ هاي پرورشگاه بچه+ )2(باعث شدن+دلقك 

زماندار ة ك ساختوارية هاي سببي ساده مفهوم سببيت تنها به واسطحال آنكه در ساخت

مالً طبيعي است رو كا  از اين؛شود و تنها يك فعل محمول مفهوم سببي ميشودمنفرد بيان مي

هاي مركب كمتر پذير ثانويه در ساخت صوري نسبت به ساختخاستگاه و تحولة كه فاصل
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  :كنيد توجه ،دباش  به ساخت سببي ساده مي باال گردان نمونه مركب به نمونه زير كه بر. شود

  .)ساخت سببي ساده(هاي پرورشگاه را حسابي خنداند  دلقك بچه.15

   و نتيجه  زماندار سببة ساختوار

  

  15لفة نمونة ؤ م 3جدول
  

  2ت   1ت   خ

  حسابي خنداندن  هاي پرورشگاهبچه  دلقك

  

شود، فعل  زماندار مطرح مية چون در اين نمونه مفهوم سببيت از طريق يك ساختوار

رو فاصله صوري خاستگاه و   از اين؛ديگري جز فعل سببي در ساخت حضور ندارد

  :شودپذير ثانويه كم مي تحول

  حسابي خنداند+ هاي پرورشگاه بچه+ لقك د

هاي  د آن است كه در ساختيؤبررسي معنايي دو نوع ساخت سببي مركب و ساده م

ة زماندار سبب اساساً محرك فرآيندي است كه در ساختوارة مركب خاستگاه در ساختوار

رداري از آزادي ها با برخوگونه از ساخت پذير اوليه در اين زماندار نتيجه جريان دارد و تحول

در نتيجه .  تسلط دارد،كندبه آن اشاره مي) نتيجه(زماندار دوم ة عمل بر فرآيندي كه ساختوار

هاي سببي  در حالي كه خاستگاه در ساخت،مستقيم است هاي مركب غيرنوع سببي در ساخت

 اين رو ز؛ اباشد بلكه در سرتاسر فرآيند سببي داراي تسلط مي،تنها محرك عمل است ساده نه

  .ها مستقيم استنوع سببي در اين ساخت

 را »هاخنداندن بچه«با دخالتي مستقيم عمل ) خاستگاه (»دلقك« 15 در ،بنابر آنچه ذكر شد

) دلقك( دخالت خاستگاه 14در  اما دهد و تا پايان فرآيند بر روي اين عمل تسلط داردانجام مي

ست و عامل ديگري كه در انجام فرآيند دخيل است مستقيم ا  در انجام فرآيند سببي دخالتي غير

 ؛باشد كه خود براي انجام فرآيند از آزادي عمل برخوردار استمي) هابچه(پذير اوليهتحول

  .بر كل فرآيند تسلط ندارد و تنها محرك است) دلقك ( خاستگاهبنابراين

هاي   ساختگونگي فاصله در متضمن وجود شمايلكه در باال ذكر شد،تقابل معنايي 

نشانگر  ،شود پذير ثانويه زياد  هرگاه فاصله صوري ميان خاستگاه و تحولزيرا است،سببي 
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پذير ثانويه  ها است؛ به عبارت ديگر تأثير خاستگاه بر تحول بودن فاصلة مفهومي ميان آن زياد

ة شود، بنابراين فاصلپذير ثانويه كم مي مستقيم است و تسلط آن بر تحول به صورت غير

شود و اين حالت در شكل صوري ساخت پذير ثانويه زياد ميمفهومي ميان خاستگاه و تحول

گاه فاصله  از سوي ديگر هر. شودسببي بازتابنده شده و موجب ايجاد ساخت سببي مركب مي

 ها مفهومي ميان آنة  فاصلبودن پذير ثانويه كم است، نشانگر كمصوري ميان خاستگاه و تحول

 و بر آن استپذير ثانويه مستقيم  ثير خاستگاه بر تحولأ هنگامي كه ت ديگررت به عبا؛ستا

شدن فاصله در ساخت  شود و اين كمنيز كم ميها   آنمفهومي ميانة  فاصل،تسلط دارد

  .كند ايجاد مي و ساخت سببي ساده را شود ميصوري نمايان 

  

  گونگي استقالل شمايل .2-5- 2

اختار صوري يك عبارت زباني با استقالل مفهومي آن  انطباق س،گونگيدر اين شمايل

موضوع و ئلة گونگي مسبحث در اين شمايل از محورهاي مورد. گيرد قرار ميموردتوجه

 استقالل مطرح دوگونه گونگي بسته به نوع عبارات زبانلدر اين شماي، زيرا رويداد است

 استقالل موضوع و هر ،واژه باشدگاه عبارت زباني در حد تكواژ يا  كه هر طوري  به؛دشو مي

  .گيرد استقالل رويداد مورد توجه قرار مي،گاه عبارت زباني در حد بند يا جمله باشد

پردازيم كه به صورت جمله و هاي سببي ميحاضر به بررسي ساختة كه درمقالاز آنجا

  .شدبانظر مي مورد در اين بخش تنها استقالل رويداد ،شوندبند زماندار مطرح مي

دهد و به لحاظ صوري در رويداد در واقع فرآيندي است كه در آن كنشگر عملي را انجام مي

  .ابدي باشد تجلي مييك بند زماندار يا جمله كه مشتمل بر يك محمول و يك يا چند موضوع مي

هاي سببي مركب به لحاظ صوري شامل دو ساختوارة تر هم ذكر شد، ساخت چنانچه پيش

براي . شودها مفهوم سببيت القاء مي باشند كه از كنار هم قرار گرفتن آن مجزا مي)بند(زماندار 

گونگي استقالل را بتابانند، بايد به لحاظ مفهومي و معنايي هم  ها بتوانند شمايلآنكه اين ساخت

  .شامل دو رويداد باشند

 ان را درشها شب عروسي عروس و داماد با يكديگر موجب شد كه آن گيري تازهدر. 16

  .)ساخت سببي مركب) (15/12/1388همشهري، (زندان سپري كنند 

باشد و به لحاظ زماندار سبب و نتيجه مية  لحاظ صوري شامل دو ساختوارة باال ازنمون
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   :دو رويداد سبب و نتيجه استة مفهومي در برگيرند
  

  16 رويداد نمونة -  ساختواره4جدول 
  

  زماندار نتيجهساختوارة   ساختوارة زماندار سبب

  .شان را در زندان سپري كنند ها شب عروسي آن  عروس و داماد با يكديگر موجب شد درگيري تازه

  ):رويداد سبب(رويداد اول 

  شدن  موجب: محمول

  عروس و داماد درگيري تازه: 1موضوع 

  يكديگر: 2موضوع

  ):رويداد نتيجه(رويداد دوم 

  كردن سپري: محمول

  ها آن: 1موضوع 

  شان شب عروسي: 2 موضوع

  

آيد، در اين نمونه مفهوم سببيت ازكنار هم قرار گرفتن دو رويداد كه ميبر باال ه از جدولكچنان

بنابراين در ؛ دشو  مطرح مي،شوندهر يك به لحاظ صوري در يك ساختوارة زماندار متجلي مي

باشيم ه ميهاي سببي مركب به لحاظ مفهومي شاهد حضور دو رويداد سبب و نتيجساخت

زماندار مجزا ة ك از اين رويدادها در طي يك ساختواري كه در ساخت صوري سببي هر

يد بروز دو ؤزماندار مستقل مة  به عبارت ديگر حضور صوري دو ساختوار؛شوندمتجلي مي

  .شودرويداد مستقل است و استقالل هر يك از رويدادها در ساخت صوري حفظ مي

ة  تنها يك ساختوارةواسط فهوم سببيت به لحاظ صوري بههاي سببي ساده مدر ساخت

  :ها به لحاظ مفهومي نيز مشتمل بر فقط يك رويداد هستندشود و اين ساختزماندار بيان مي

  .)ساخت سببي ساده(هاي باغ را خشكاند آبي درخت بي.17

ة در اين نمونه مفاهيم سبب و نتيجه در ساخت صوري در كنار هم و در يك ساختوار

  .است به لحاظ معنايي نيز مشتمل بر بروز يك رويداد  اين ساخت.شوندزماندار مطرح مي
  

   17   رويداد نمونه 5جدول 
  

  2موضوع   1موضوع   محمول

  درخت هاي باغ  آبي بي  خشكاندن
  

زماندار مستقل ة هاي سببي ساده حضور صوري يك ساختواربر اين اساس در ساخت

توان نتيجه گرفت كه استقالل اين رويداد در  مياد است، پس نگر حضور تنها يك رويدنشا
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  .شودساخت صوري حفظ مي

 كه تطابق معنايي و صوري ميان گيريم  مي چنين نتيجهاين بخش، يهابا توجه به تحليل

گونگي  متضمن وجود شمايل،هاي زماندار در هر دو نوع ساخت سببيرويدادها و ساختواره

  .ها است تاستقالل در اين نوع ساخ
  

  گونگي ترتيب شمايل.2-5- 3

گونگي، انطباق ترتيب عناصر در ساخت صوري يك عبارت زباني با ترتيب در اين نوع شمايل

  .گيردنظر قرار مي گرينبرگ با تجربيات مادي انسان موردة مفهومي يا به عقيد

حاكي از  ،آنچه به عنوان مفهوم سببيت در تجربيات مادي و شناختي انسان وجود دارد

فرآيندي سببي شده و به طور ) ساز سبب( عاملي خاستگاه ،فرآيندي است كه در آن ابتدا

ثير أ ت،گيردنام مي) پذيرسبب(پذير اوليه مستقيم بر عاملي ديگر كه تحول مستقيم يا غير

  :نمايد فرآيند سببي را حاصل ميةپذير ثانويه يا همان نتيج  تحول،گذارد و در نهايت مي

  ؛پذير ثانويه تحول->پذير اوليه  تحول> )3(– خاستگاه: ند سببي مستقيمفرآي

  .پذير ثانويه  تحول->پذير اوليه  تحول-> عمل سببي ->خاستگاه : مستقيم فرآيند سببي غير

هاي سببي مركب مفهوم سببيت به صورت  در ساخت، پيش از اين هم ذكر شدطوركه همان

  بررسي تطابق تواليبراي. شود به طور مستقيم بيان ميهاي سادهمستقيم و در ساختغير

  :هاي زير را در نظر بگيريدها نمونه  با توالي مفهومي آن سببيهاي عناصر ساختصوري

  . به سمت پايين سقوط كند اتاقك آسانسور با يك خودرو باعث شد شدن كابل آسانسور پاره .18
  2          ت                   1       ت                                            خ                     

  .)ساخت سببي مركب) (25/1/1389همشهري، (

  :ترتيب عناصر در ساخت صوري به شكل زير است ،شده ذكرة در نمون

  سقوط كردن به سمت پايين+ اتاقك آسانسور با يك خودرو + باعث شدن + شدن كابل آسانسور پاره

ابيم كه توالي مفهومي عناصر منطبق بر توالي مفهومي يميدرة باال شناختي نمون تحليل با

 به اين صورت كه ابتدا خاستگاه نيرويي ايجاد ؛باشدمستقيم ميعناصر در فرآيند سببي غير

پذير   بعد تحولةثير گذاشته است و در مرحلأپذير اوليه  تمستقيم بر تحولكرده و به طور غير

. پذير ثانويه را به وجود آورده استثيرات محتمل ديگر تحولأتفاده از اين نيرو و تاوليه با اس

  .اين توالي مفهومي همسو با ترتيب عناصر در ساخت صوري است
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  .دهد درصد كاهش مي37تا   خطر بروز سكته در زنان راةروي سريع در هفت  دو ساعت پياده.19
  2            ت                      1ت                                            خ                        

  .)ساخت سببي ساده) (22/1/1389همشهري، (

  :ترتيب عناصر در ساخت صوري

  كاهش دادن+ خطر بروز سكته + روي سريع  دو ساعت پياده

ه صورت پذير ثانويه بثير خاستگاه بر تحولأ بنابراين ت،ك ساخت ساده استي باال ساخت

بدين ترتيب كه در آن خاستگاه بر .  و فرآيند سببي مستقيم در آن جريان دارداستمستقيم 

بر اين اساس در . آورد وجود مي پذير ثانويه را به  و تحولكند ميپذير اوليه نيرويي وارد تحول

  .ست اها اين نمونه توالي صوري عناصر منطبق بر توالي مفهومي آن

 سببي مركب ترتيب صوري عناصر ساخت با ترتيب  در ساخت،شد مالحظه طور كه همان

 سببي ساده نيز اين هماهنگي  و در ساختاستمستقيم هماهنگ مفاهيم ذهني سببيت غير

بنابراين نوع . ميان ترتيب صوري عناصر و ترتيب مفاهيم ذهني سببيت مستقيم برقرار است

تطابق ميان توالي عناصر ة  بازتابندكه هاي سببي وجود داردگونگي در ساختترتيبي شمايل

  .باشددر ساخت صوري و توالي ذهني و مفهومي اين عناصر مي

  

  گونگي پيچيدگي شمايل.2-5- 4

  .نظر است  موردگونگي انطباق پيچيدگي صوري يك عبارت با پيچيدگي مفهومي آن  اين شمايل در

  آن بود كه ترتيب صوريدهندة هاي سببي مركب و ساده در بخش قبل نشانبررسي ساخت

 ؛باشدت مينشان منطبق بر ترتيب مفاهيم ذهني از سببي ها در حالت بيعناصر در اين ساخت

  توالي عناصر درزيرا ندارند،نشان پيچيدگي مفهومي ها در حالت بيرو اين ساخت از اين

م مطابقت با توالي عناصر مفهومي سببي كه ما در تجربيات مادي و ذهني خود داريها  آن

هاي ديد را در ساختة گاه زاوي حال هر. شود و درك مفهوم سببي براي ما پيچيده نميكند مي

  .آيندميها به حالت نشاندار در اين ساخت،سببي تغيير دهيم

  .)نشانساخت سببي مركب در حالت بي( به دانشگاه برود سامان باعث شد كه  سهراب.20
  2     ت      1         ت            خ                

  :نشانترتيب صوري عناصر در حالت بي
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  به دانشگاه رفتن+ سامان + باعث شدن + سهراب 

  :آيدهاي نشاندار زير به دست مي ساخت،ديدة  با تغيير زاوي

  .)، نشاندار1سازيمبتدا (هراب باعث شد كه به دانشگاه برود سامان را س- 1

  :ترتيب صوري عناصر

  به دانشگاه رفتن+ باعث شدن + راب سه+ سامان 

  ).قلب نحوي، نشاندار( به دانشگاه رفتن سامان را سهراب باعث شد - 2

  :ترتيب صوري عناصر

  باعث شدن+ سهراب + سامان + به دانشگاه رفتن 

 پذير اي است كه ابتدا تحول ترتيب عناصر به گونه1شود در نمونة طور كه مالحظه مي همان

پذير ثانويه و اين ترتيب   سپس عمل سببي و در نهايت تحول،د از آن خاستگاه بع،آيداوليه مي

رود ميان عناصر ساخت سببي مركب وجود  مغاير با ترتيب مفهومي است كه انتظار مي

  : يعني؛داشته باشد

  .پذير ثانويه تحول->پذير اوليه  تحول-> عمل سببي ->خاستگاه 

  : در آن ترتيب عناصر به صورت زير استو نيز صادق است 2چنين وضعيتي در مورد 

  . عمل سببي-> خاستگاه ->پذير اوليه  تحول->پذير ثانويه تحول

  .باشد و اين توالي نيز مغاير با توالي مفهومي عناصر در ساخت مركب مي

 انطباق ، در هر دو نمونهزيرا ،شوددرك مفهوم سببي دچار پيچيدگي مية باال، در دو نمون

صر ساخت سببي با ترتيبي كه شنونده با توجه به تجربيات مادي و ذهني خود ترتيب عنا

نشان را  خورد و وي كه به لحاظ شناختي انتظار توالي عناصر در حالت بيدارد بر هم مي

 ولي اين ،تواند به مفهوم پي ببردشود و گرچه مي با توالي مغاير با انتظارش مواجه مي،دارد

معناي پيچيده و ة ها بازتابند بنابراين صورت نشاندار اين نمونه؛داردپنمفهوم را پيچيده مي

  .ست اها نشاندار آن

  .)نشانساخت سببي ساده ، بي (تغيير داد را كوپترمسير هلي طوفان شن .21
  2       ت             1        ت       خ                

  تغيير دادن+ كوپتر مسير هلي+ طوفان شن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. topicalization  
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  :ديدة ير زاويبا تغي

  .)سازي، نشاندارمبتدا(كوپتر را طوفان شن تغيير داد مسير هلي - 1

  تغيير دادن+ طوفان شن + كوپتر مسير هلي

پذير  اي است كه به لحاظ مفهومي ابتدا تحولترتيب عناصر به گونه باال نشاندارة در نمون

توالي مغاير با توالي مورد  اين .پذير ثانويهسپس خاستگاه و در آخر تحولآيد، اوليه مي

  نشاندار بازتابندة شود و صورتشدن مفهوم مي نشان شنونده است و موجب پيچيدهانتظار و بي

 .استمعناي پيچيده

نشان خود دچار  هاي سببي نشاندار نسبت به برابرهاي بي، ساختباالهاي  بر اساس تحليل

شدن  هاي سببي، نشاندار است كه در ساختاين دهندة نشان اين امر .باشندپيچيدگي مفهومي مي

گونگي پيچيدگي  شود و همين متضمن وجود شمايلساخت صوري موجب پيچيدگي مفهومي مي

  .هاست كه در آن پيچيدگي صوري نشانگر پيچيدگي مفهومي است در اين نوع ساخت

 هرگاه چندين اي كه  به گونهاست؛ها لفهؤ مسئله م،گونگي  مطرح ديگر در اين نوع شمايلةمسئل

 اين پيچيدگي مفهومي داريم وتري در ذهن  لفه در يك مفهوم ذهني حاضر باشند مفهوم پيچيدهؤم

 هاي سببي مركب و ساده نشان  ساختةمقايس. دهد در ساختار صوري نيز خود را نشان مي

  :هاي ساده حضور دارندتري نسبت به ساخت هاي بيش لفهؤ مهاي مركب  كه در ساختدهد مي

  .)ساخت سببي مركب( آن تصادف وحشتناك باعث شد بهترين دوستم بميرد .21

  .)ساخت سببي ساده(آن تصادف وحشتناك بهترين دوستم را كشت . 22

  

  22 و 21 هايلفة نمونهؤم  6جدول
  

  مؤلفه

  نمونه
  تعداد  2ت   1ت   عمل سببي  خ

21  
آن تصادف 

  وحشتناك
  4  مردن  بهترين دوستم  باعث شدن

22  
آن تصادف 

  وحشتناك
  3  كشتن  بهترين دوستم  تهي

  

 بيـشتر هـستند، پيچيـدگي مفهـومي آن بيـشتر          22 نـسبت بـه      21هاي معنايي در    از آنجا كه مؤلفه   
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  .كند ها را از هم جدا مي گذارد و آن شود و اين پيچيدگي در ساخت صوري اين دو نمونه نيز تأثير مي مي
 

  بنديگونگي مقوله  شمايل.2-5- 5

  . استمورد توجه  ها هاي دستوري با مفاهيم شناختي آنونگي انطباق مقولهگاين شمايلدر

 يا متجلّزماندار مجزّة هاي سببي مركب مفاهيم سبب و نتيجه در دو ساختواردر ساخت

زماندار اول خاستگاه حضور دارد كه در واقع كنشگر و ة طوري كه در ساختوار  به؛شوندمي

پذير  زماندار دوم تحولة  در ساختوار وآورد به وجود مي نيروي الزم راوكار است ة كنند

كار در اين  ة اما به هر حال كنند، پذير يا كنشرود شمار مي بهاوليه حضور دارد كه يا كنشگر 

 : آوردپذير ثانويه را به وجود ميزماندار است و تحولة ساختوار

  ). مركبساخت سببي (آموزان وارد دفتر شوندمدير مدرسه اجازه داد كه دانش. 23

  

 23رويداد نمونة -ساختواره  7جدول 

  

  ساختوارة زماندار نتيجه  ساختوارة زماندار سبب

  .آموزان وارد دفتر شونددانش  مدير مدرسه اجازه داد

  2ت  1ت   عمل سببي  خ

  وارد دفتر شدن  آموزاندانش  اجازه دادن  مدير مدرسه

  آموزاننشدا: 2كنندة كار   مدير مدرسه: 1كنندة كار 

  

 براي و نيروي الزم استسبب ة كار در ساختوارة  كنند»مدير مدرسه« باال در ساخت

ثيري كه از أ با ت»آموزان دانش«نتيجه ة آورد و در ساختواروجود مي فرآيند سببي را به

رو در  از اين. آورد پذير ثانويه را به وجود مي  و تحولشود يمكار ة  كنندگيرد، ميخاستگاه 

  .شوند در ساخت صوري به شكل دو فاعل متجلي مي كهكار وجود داردة دو كنند باال يندفرآ

زماندار ة هاي سببي ساده مفهوم سبب و نتيجه در كنار هم و در يك ساختواردر ساخت

 نيروي الزم براي ،كار استة طوري كه خاستگاه كه كنشگر و كنند  به؛شوندنشان داده مي

 خود مستقيماً  در پايان اما،گذاردپذير اوليه تأثير ميآورد و بر تحول ميفرآيند سببي را به وجود

  . ها فقط يك كنندة كار وجود داردرو در اين ساخت از اين، آوردپذير ثانويه را به وجود ميتحول

  .) سادهساخت سببي( اين بچه گلدان يادگاري مادربزرگم را شكست .24
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  24هاي لفة نمونهؤم  8جدول 
  

  2ت   1 ت  خ

  شكستن  گلدان  اين بچه

  بچه: كنندة كار

  

گذارد  ثير ميأپذير اوليه ت، بر تحولكند توليد ميدر اين نمونه نيز خاستگاه نيروي الزم را 

 از اين رو در اين ساخت به لحاظ ؛آوردپذير ثانويه را به وجود ميطور مستقيم تحول و به

  .شود ساخت صوري با يك فاعل متجلي مي در  كهكار وجود داردة شناختي فقط يك كنند

ة شناختي كنندة هاي سببي وجود هر فاعل صوري نشانگر وجود مقولبنابراين در ساخت

توانيم   مي،كار است و بسته به اينكه در يك ساخت سببي يك فاعل يا دو فاعل داشته باشيم

بندي  گونگي مقوله اين امر متضمن وجود شمايل. ساخت سببي ساده را از مركب متمايز كنيم

  .هاي سببي است در ساخت

  

  گيري نتيجه. 6

شناختي قابل تبيين  هاي سببي فارسي در دستوردهد كه ساخت هاي پژوهش حاضر نشان ميافتهي

ساز ها سبب شود كه در آنها در اين دستور به مثابه فرآيندي در نظر گرفته مياين ساخت. هستند

اي كسب كرده است، خاستگاه نيرويي  هاي جانداري را به گونه كه معموالً جاندار است يا ويژگي

پذير اوليه نام شناختي تحول پذير فرآيند كه در دستورشود كه اين نيرو از آن به سوي سبب مي

در مرحلة بعد ممكن است دو حالت پيش آيد؛ به . گذاردشود و بر آن تأثير ميگيرد جاري ميمي

وجود  پذير ثانويه را به مستقيم نتيجه فرآيند سببي يا همان تحولكه يا خاستگاه به صورت  طوري

پذير اوليه با تأثيري كه از آورد كه در اين صورت ساخت سببي يك ساخت ساده است يا تحول مي

آورد كه در اين صورت ساخت سببي يك  پذير ثانويه را به وجود مي خاستگاه گرفته است، تحول

ها همچنين حاكي از آن است كه از ميان دو گروه عمدة  اين يافته. شود ساخت مركب مي

هاي سببي فارسي گونگي نموداري در ساخت گونگي تصويري و نموداري، شمايل شمايل

هاي مطرح در آغاز اين  توان به پرسش هاي پژوهش حاضر مي از تحليل داده. تحليل است قابل

ن فارسي به نوعي بازتابندة هاي سببي در زبا گونه پاسخ داد كه همة ساخت مقاله اين
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فاصله، استقالل، ترتيب، (گونگي نموداري  گونگي هستند و همة انواع پنجگانه شمايل شمايل

از اين منظر است كه نگارنده اين پنج نوع را . شوندها يافت ميدر اين ساخت) بندي پيچيدگي، مقوله

    .    نامد هاي سببي در زبان فارسي مي شمايل
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