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 .1مقدمه

جمالت شرطی ساختهايی دارای بند قيدی و بيانگر شرط يا شروطی است كه به موجب تحقق آن ،گزارۀ بيان شده
توسط بند پايه نيز تحقق میيابد .صورت متعارف ساخت شرطی متشکل از يک جملۀ مركب دو بخشی است كه شامل
بند شرط 2يا مقدم 1و جزای شرط 9يا تالی 1است (اينشارالد .)1002 ،جمالت شرطی همواره يکی از موضوعات حائز
اهميت در حوزههای معنیشناسی ،كاربردشناسی و فلسفۀ زبان بوده و با رويکردهای مختلفی به آن پرداخته شده است (از
جمله :هايمن2372 ،؛ دودمن2321 ،؛ كراتزر2321 ،؛ دنسايگير2322 ،؛ لينسون2339 ،؛ دوروتی2332 ،؛ كافمن1002 ،؛
ليکان1002 ،؛ هينترويمر1007 ،؛ فينتل ،)1021 ،ولی از لحاظ بررسی ساختار نحوی در قالب نظريههای جديد كمتر مورد
بررسی قرار گرفته است (جيس2322 ،؛ ويليس1000 ،؛ هگمن1009 ،؛ رالينز1002 ،؛ يوركمن1022 ،؛ دنکارت و
هگمن .)2012 ،در اين ميان ،دستهبندیهای قابل مالحظه و با عناوين متفاوتی از جمالت شرطی موجود است.
پژوهشگران در غالب موارد شرطیها را به دو دستۀ شرطی رويدادی 2و شرطی پيشزمينهای 1تقسيم نمودهاند (هگمن،
 .)1009دنسايگير و ميودوشوسکا ( )2321اين دو دسته را به ترتيب شرطی پيامدی 7و غيرپيامدی ، 2سويتزر ()2321
محتوايی 3و معرفتی ، 20دكلرک ( )2332موقعيتی 22و صدق ، 21هگمن ( 2321الف) رخدادی 29و بيانی 21و هگمن (2321
ب و ج) مركزی و حاشيهای نامگذاری كردهاند .22در اينجا از تقسيمبندیهايی كه ديگر زبانشناسان در حوزههای
مختلف از جمالت شرطی بيان نمودهاند ،به اين خاطر كه همه از منظرهايی غير نحوی است (لمبتون2319 ،؛ سالن2373 ،؛
پالمر2321 ،؛ فينتل )1022 ،چشم میپوشيم.
در اين مقاله ،دستهبندی هگمن ( )1009از جمالت شرطی مبنا قرار میگيرد .وی دستۀ اول را بند شرطی رويدادی
مینامد كه بند پايه را توصيف میكند ( .2الف) و دستۀ دوم را بند شرطی پيشزمينهای در نظر میگيرد كه گزارهای را
بيان میكند كه بافتی برای پردازش بند همراه با آن میباشد ( .2ب) .دكلرک و ريد ( )92-97 :1002تفاوت بين اين دو
گونه را صرفاً به لحاظ معنايی و تعبيری تقرير میكنند ،ولی هگمن تفاوت اين دو را عالوه بر تعبيری از لحاظ نحوی نيز
بررسی میكند .21در اين پژوهش از ساختار بندهای شرطی پيشزمينهای صرف نظر میكنيم و توجه اصلی معطوف به
دستۀ رويدادی است.27
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این فهرست جامع و کامل نیست ،برای مطالعۀ بیشتر به دکلرک و رید ( )۱۰۰۲و دنسایگیر ( )۲۸۹۱مراجعه شود.
شرطیهای رویدادی در درون حوزۀ بند پایه ،پیش از کامل شدن ساختار نحوی و شرطیهای پیشزمینهای در خارج از حوزۀ بند پایه ،پس از کامل
شدن ساختار نحوی ،متصل میشوند
از این پس منظور از بند شرطی همان بند شرطی رویدادی است که برای رعایت اصل ایجاز از ذکر مکرر آن اجتناب میشود.
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( )2الف .اگه بارون بياد ،ما به سينما نمیريم.
ب .اگه اون از ارتفاع میترسه ،چرا هر روز به كوهنوردی میره؟
به پيروی از آنچه كه در پيشينۀ مطالعات در مورد زبانهای مختلف مطرح شده است ،بند شرطی نوعی بند قيدی
و به تبع آن افزوده درنظر گرفته میشود (هگمن1001 ،؛ والماال )1003 ،و به طور قطع بند متممی نيست ،زيرا وجودش
برای بند پايه ضروری نيست و نيازی به بازبينی مشخصه ندارد (چامسکی2332 ،؛ اجر.)917 :1009 ،
در بخش دوم مقاله دو ديدگاه متفاوت در مورد جايگاه ساختاری بند شرطی در زبانهای مختلف را بيان میكنيم.
بر اساس ديدگاه اول كه متعلق به بات و پانچوا ( )1001است ،بند شرطی جملهآغازين 2به گروه تصريف و گاهی به
گروه متممساز و بند شرطی جملهپايانی 1به گروه فعلی متصل میشود .والماال ( )1003از ديدگاه دومی سخن میگويد
كه به موجب آن بند شرطی جملهآغازين در جايگاه مشخصگر گروه مبتدا يا گروه كانون و بند شرطی جملهپايانی در
مشخصگر فرافکن نقشی گروه شرطی قرار دارند .در بخش سوم نشان خواهيم داد كه بند شرطی در زبان فارسی در آغاز
جمله به گروه زمان و گاهی به گروه كانون و در پايان جمله به گروه فعلی كوچک متصل میشود .بند شرطی
جملهميانی 9نيز در حقيقت حاصل مبتداسازی عناصری است كه پيش از بند شرطی قرار گرفتهاند .سرانجام در بخش
چهارم خالصه و نتيجۀ مقاله را ارائه میكنيم.
 .2جایگاه نحوی بند شرطی
ديسل ( )1002تحقيقات گسترده ای در زمينۀ ترتيب قرار گرفتن بند قيدی و بند پايه در چهل زبان مختلف از جمله فارسی
انجام داده است .وی بيان می كند كه دو الگوی كلی برای ترتيب خطی بندهای قيدی و بند پايه وجود دارد :الف) بند
قيدی هم پيش و هم پس از بند پايه به كار میرود .ب) بند قيدی معموالً قبل از بند پايه قرار میگيرد .در دستۀ اول،
جايگاه بند قيدی برحسب معنا يا نقش متفاوت است .وی جايگاه قرار گرفتن حرف ربط بندهای قيدی را نيز تا حدی با
اين مسئله مرتبط میداند ،بهگونهای كه آن دسته از بندهای قيدی كه حرف ربط آنها در پايان میآيد گرايش به قرار
گرفتن در قبل از بند پايه دارند و آن دسته كه حرف ربطشان در آغاز واقع میشود ،با هر دو الگو سازگار است .بر اساس
پيکرۀ زبانی مورد استفاده در پژوهش وی ،از بين انواع بندهای قيدی ،بند شرطی در اكثر موارد پيش از بند پايه واقع
میشود .به طور كلی تنوع ترتيب خطی بندهای قيدی مربوط به نقشهای كاربردشناسی و معنیشناسی است (ليند،
 .)2371عالوه بر اين ،فيورنتينو ( )103 :1002نيز قرار گرفتن بند شرطی در قبل يا بعد از بند پايه در زبان ايتاليايی را بسته به
ارزش معنايی بند مورد نظر میداند .گرينبرگ ( )2319نيز اين اصل كلی را در مورد ترتيب خطی مقدم و تالی جمالت
شرطی بيان میكند« :اصل جهانی ترتيب خطی  :21در گزارههای شرطی ،بند شرطی به عنوان ترتيب رايج در همۀ زبانها
پيش از جزای شرط قرار میگيرد».
كامری ( )2321معتقد است درحالیكه بسياری از زبانها بند شرطی را هم در جايگاه آغاز و هم در پايان جمله
مجاز میشمارند ،زبانهای فعل پايانی نيز وجود دارند كه جملهپايانی بودن را مجاز نمیشمارند .نکتۀ قابل توجه اين است
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كه اين آراء مربوط به جايگاه روساختی بند شرطی است .گرايشهای ردهشناختی با اين فرض كه بند شرطی در اصل
جايگاهی متفاوت از جايگاه روساختیاش دارد ،سازگار است.
به طور كلی دو جايگاه مختلف برای بند شرطی در ساختار نحوی جمالت مركب در نظر گرفته شده است .بر طبق
ديدگاه اول كه متعلق به بات و پانچوا ( )1001است ،بند شرطی جملهآغازين در زبان انگليسی با استفاده از شواهدی بر
پايۀ اصل سوم نظريۀ مرجع گزينی به گروه تصريف و در مواردی كه بند شرطی پيش از پرسشواژه بکار میرود به گروه
متممساز متصل میشود .قابل ذكر است كه اياتريدو ( )2332نيز همين تحليل را اتخاذ میكند .بند شرطی جملهپايانی نيز
بر اساس اصل سوم نظريۀ مرجعگزينی ،تحت حوزۀ سازه فرمانی فاعل بند پايه است و به گروه فعلی متصل میشود .عالوه
بر اين ،با استفاده از آزمونهايی همچون مبتداسازی 2و نيز حذف گروه فعلی بر ادعای خود صحه میگذارند .ديدگاه دوم
كه والماال ( )1003از آن سخن میگويد بر اساس تحليل بند شرطی در زبان اسپانيايی است كه وی معتقد است قابل
تعميم به زبان انگليسی نيز میباشد .مطابق اين نظر بند شرطی جملهآغازين به دليل شباهت آن با ديگر عناصر مبتداسازی و
كانونیسازی 1شده در جايگاه مشخصگر گروه مبتدا (برگونوو و والماال )1020 ،يا گروه كانون قرار دارد .اين بند در
مواردی كه مبتداسازی شده ،ممکن است در جايگاه مشخص گر گروه مبتدا توليد شده يا به اين جايگاه حركت كرده
باشد .ولی در موارد كانونی سازی شده ،در اصل در اين جايگاه توليد نشده ،بلکه از درون گروه فعلی بزرگ به اين
جايگاهها جابهجا شده است .وی ابتدا بند شرطی جملهپايانی را در جايگاه اتصال به گروه فعلی بزرگ قرار میدهد چون
معتقد است موضوعات درونی جملۀ پايه بند شرطی را سازه فرمانی میكنند .الزم به ذكر است وی موضوعات درونی را
به منظور بازبينی حالت مفعولی به جايگاه مشخصگر گروه مطابقه 9كه بر فراز گروه فعلی بزرگ قرار دارد جابهجا
میكند ،ولی از آنجايی كه میخواهد قائل به اتصال بند شرطی جملهپايانی نباشد آن را در جايگاه مشخصگر فرافکن
نقشی گروه شرطی جای میدهد .در تحليل وی ،عالوه بر فرافکن گروه شرطی ،فرافکنهای نقشی بسياری نيز در پايينتر
از گروه فعلی قرار دارند كه عدم ارتباط آن با بحث حاضر حکم به اجتناب از ذكر آنها مینمايد .اين ديدگاه بيانگر اين
است كه بر خالف اكثر تحليلهای موجود ،بندهای شرطی در جايگاههای اتصال قرار ندارند.
 .3بند شرطی و جایگاه آن در زبان فارسی
جمالت شرطی در زبان فارسی نوعاً با نشانۀ شرطی «اگر» بکار میروند .از اين گذشته ،نشانههای شرطی در قالب
گروههای واژگانی نيز استفاده میگردد .وحيديان كاميار ( )17 :2911بيان میكند كه نشانۀ شرطی را در زبان گفتار و گاه
در زبان نوشتار میتوان حذف كرد ( )1و دليل تعبير شرطی در آن يکی انتقال تکيه و ديگری آهنگ جمله است.
( )1عجله كنی ،میرسی.
قطعاً طرق ديگری نيز برای بيان مفهوم شرط وجود دارد ولی از آنجايی كه آن نوع جمالت غالباً از لحاظ
صورت و ساختار شرطی نيستند ،در مقالۀ حاضر فقط به آن دسته از جمالتی پرداخته میشود كه دارای نشانۀ آشکار
شرطی «اگر» هستند .بر اساس دستهبندی مطرح شده از سوی هگمن ( )1009جمالت زير نمونههای دو دستۀرويدادی (.9
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الف) و پيشزمينهای ( .9ب) در زبان فارسی است كه قبال در ( )2آنها را معرفی كرديم .همانطور كه گفته شد ،ساخت
دستۀ رويدادی مورد بررسی قرار میگيرد.
( )9الف .اگه بارون بياد ،ما به سينما نمیريم.
ب .اگه اون از ارتفاع میترسه ،چرا هر روز به كوهنوردی میره؟
در اكثر زبانهای دنيا بند شرطی میتواند در آغاز يا پايان جملۀ مركب بکار رود و در مواردی اندک كه بند
شرطی در ميان جمله بهكار میرود ،با آهنگ جملۀ معترضه 2خوانده میشود .جملههای زير نمونهای از بند شرطی
جملهآغازين ( .1الف) ،جملهپايانی ( .1ب) و جملهميانی ( .1پ) است.
( )1الف .اگه علیُ به مدرسه بفرستی ،پويا به تو جايزه میده.
ب .پويا به تو جايزه میده اگه علیُ را به مدرسه بفرستی.
پ .پويا ،اگه علیُ را به مدرسه بفرستی ،به تو جايزه میده.
در تحليل های دستور سنتی زبان فارسی تغيير جايگاه بند شرطی را امری سبکی و كالمی به حساب آوردهاند
(رحيمی .)2920 ،برخی ديگر بر اين باور هستند كه در حالت عادی بند شرطی پيش از بند پايه واقع میشود و اگر
اقتضای حال و ضرورت ايجاب كند ممکن است بند پايه پيش از بند شرطی بکار رود (وحيديان كاميار.)11 :2911 ،
چنانکه متذكر شديم ،بند شرطی در زبان فارسی نيز همانند اكثر زبانهای ديگر در جايگاههای متعددی قرار
میگيرد كه در زيربخشهای آتی هر كدام از اين جايگاهها بر اساس دادههای زبان فارسی كه عمدتاً از زبان محاورۀ
روزمره انتخاب شدهاند مورد بررسی قرار میگيرند و نشان داده میشود قرار گرفتن بند شرطی در آغاز و پايان جمالت
به علت تفاوت در اتصال آن در جايگاههای متفاوت است .در بخش پيشين در مورد جايگاههای پيشنهادی برای بند
شرطی در زبان انگليسی و نيز اسپانيايی به اجمال سخن گفته شد .از ميان جايگاههای مطرح شده مانند گروه متممساز،
گروه كانون ،گروه مبتدا ،گروه زمان ،گروه فعلی كوچک و گروه فعلی بزرگ ،نشان خواهيم داد بند شرطی در آغاز
جمله به گروه زمان و گاهی به گروه كانون و در پايان جمله به گروه فعلی كوچک متصل میشود .بند شرطی جملهميانی
نيز حاصل مبتداسازی ساير عناصر جمله است.
 .1-3بند شرطی جملهآغازین
در اين بخش با ارائۀ چند استدالل نشان خواهيم داد كه بند شرطی آغاز جمله در جايگاه روساختی خود ادغام شده و از
طريق جابجايی در آغاز جمله قرار نگرفته است .در جملۀ (« ،)2اون» كه در جايگاه فاعل بند پايه است ،با عبارت ارجاعی
«علی» همنمايه است .از آنجا كه عبارتهای ارجاعی نبايد توسط هيچ عنصری از جايگاه موضوعی سازهفرمانی شوند و
بايد در همهجا آزاد باشند (چامسکی2322 ،؛  ،)2321خوشساختی اين جمله نشان میدهد كه بند شرطی در جايی باالتر
از جايگاه مشخصگر گروه زمان كه محل قرار گرفتن فاعل بند پايه است ،1متصل شده و فاعل بند پايه نمیتواند عبارت
ارجاعی درون بند شرطی را سازهفرمانی كند.
parenthetical intonation
به پیروی از انوشه ( )۲8۹۸مشخصۀ ] [EPPدر زبان فارسی همانند زبان انگلیسی (ردفورد )۱۰۰۸ ،قوی دانسته شده است ،از این رو فاعل از جایگاه
مشخصگر گروه فعلی کوچک به جایگاه مشخصگر گروه زمان حرکت میکند.

1
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( ] )2

CP

اگه علی iدير برسه[ TP ] ،اون iبا قطار میياد [ .2

والماال ( )1003معتقد است بندهای شرطی جملهآغازين دارای خوانش مبتداسازی يا كانونیاند و در صورت
خوانش كانونی از درون گروه فعلی به آغاز جمله حركت كردهاند .كريمی ( )273 :1002شواهدی ارائه میدهد كه بر
اساس آن قلب نحوی 1اعمال اصل سوم نظريۀ مرجعگزينی را زمينهزدايی 9نخواهد كرد .جملۀ ( .1الف) به علت نقض
اصل سوم نظريۀ مرجعگزينی بدساخت است ،اعمال قلب نحوی و حركت عبارت ارجاعی «كيميا» به جايگاهی كه توسط
ضمير «اون» سازه فرمانی و مقيد 1نشود ( .1ب) ،منجر به خوشساخت شدن جمله نخواهد شد.
( )1الف * .سپيده فکر میكنه [  CPكه [

TP

[  vPاون iكيميا رو PredP [ iدوست داره ]]]].

ب[ TP [ * .كيميا رو j] iسپيده فکر میكنه [  CPكه

[  vP [ TPاونPredP [ i

 tjدوست داره]]]]].

(كريمی)273 :1002 ،
بنابراين در جملۀ ( )2اگر بند شرطی ابتدا در جايی پس از بند پايه قرار داشته و سپس در اثر حركت در جايگاه
روساختی خود قرار گرفته بود ،زنجيرۀ مورد نظر بايد زنجيرهای بدساخت میشد ،زيرا هنگامیكه بند شرطی در جايگاهی
پس از فعل قرار داشت ،عبارت ارجاعی «علی» در درون بند شرطی توسط ضمير «اون» در جايگاه مشخصگر گروه زمان
بند پايه سازه فرمانی و مقيد و منجر به نقض اصل سوم نظريۀ مرجعگزينی میشد .از سوی ديگر بر اساس مطالعات انجام
شده ،بازسازی 2برای اصل سوم نظريۀ مرجعگزينی اجباری است (والماال329 :1003 ،؛ اياتريدو .)2332 ،بدين معنی كه
اگر بند شرطی حاوی عبارت ارجاعی همانند جملۀ ( )2از جايگاهی ديگر به جايگاه آغاز جمله حركت كرده باشد بايد
آن را در صورت منطقی به جايگاه زيرساختیاش بازسازی كرد.
جملۀ ( )7نيز نشان می دهد كه بند شرطی در جايگاهی باالتر از گروه فعلی كوچک و نيز گروه زمان قرار دارد.
فروقيدهايی چون «هرگز»« ،هميشه»« ،عاقالنه» و غيره به گروه فعلی كوچک متصل میشوند و مرز اين گروه را مشخص
میكنند (چينکوئه2333 ،؛ كريمی .)212 :1002 ،در اين مثال فروقيد «هرگز» نيز داللت بر اين دارد كه بند شرطی در
جايی باالتر از گروه فعلی كوچک متصل شده است .قرار داشتن فاعل نيز در مشخصگر گروه زمان داللت بر قرار داشتن
بند شرطی بر فراز گروه زمان است.
( )7اگه اون iوقت نداشته باشه TP ] ،علی iهرگز به كنفرانس نمیره[. 1

پرسش بعدی به ماهیت دستوری فرافکن حاوی بند شرطی مربوط میشود .بند شرطی را گروه متممساز در نظر میگیریم ،چرا که از طرفی بزرگترین
فرافکن نحوی موجود ،گروه متممساز است و از طرف دیگر در بند شرطی در زبان فارسی هم عناصر مبتداسازی شده و هم عناصر کانونی شده ( )iمجوز
حضور دارند .بنابراین باید جایگاه الزم برای فرود این عناصر در دست باشد.
( FocP [ )iکیُ [  TopPمن [  TPاگه برای مهمونی دعوت کنم]]]  ،تو هم مییای؟
2
scrambling
3
bleed
4
bind
5
reconstruction
از آنجایی که اکثر گویشوران این جمله را خوش ساخت میدانند ،تحلیل نیز بر همین اساس صورت گرفته است .از نظر برخی گویشوران این نوع
جمالت تا حدودی نادستوری است .وجود «او» در بند شرطی است که جمله را تا حدی نادستوری نموده است .حاشیهای بودن این جمله به خاطر عدم
رعایت اصل اجتناب از ضمیر ( )avoid pronoun strategyاست که چامسکی ( )۲۸۹۲از آن سخن میگوید .بر اساس آن ،تا حد امکان باید از بکار
بردن ضمیر اجتناب کرد .در جملۀ ( )iiنیز با وجود عدم نقض اصول دستوری ،حضور «من» در بند متممی منجر به حاشیهای شدن جمله شده است.
( )iiمن فکر میکنم من خسته هستم.
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در جملۀ مذكور می توان اين فرض را پذيرفت كه بند شرطی از بعد از فعل بند پايه به آغاز جمله حركت كرده
است ولی همان طور كه گفته شد اگر بخواهيم برای همۀ جمالت شرطی چنين تحليلی ارائه دهيم ،نمیتوانيم
خوشساختی جملۀ ( )2را كه برای سهولت در ( .2الف) تکرار شده است تبيين كنيم .بنابراين از تحليل مبتداسازی برای
اين نوع بندهای شرطی جملهآغازين در زبان فارسی استفاده نخواهيم كرد و برای آن ساخت ( .2ب) را در نظر
میگيريم.2
( )2الف .اگه علی iدير برسه ،اون iبا قطار میياد.
بCP ] TP ] .اگه علی iدير برسه [ ]  TPاون vP ] iبا قطار میياد [ [ [.
استدالل ديگر ما از جمالت دارای ضمير مقيد 1بدست میآيد .همان طور كه میدانيم ضمير مقيد برای تعبير خود
بايد توسط گروه سور 9سازهفرمانی شود (می2332 ،؛ هوانگ2332 ،؛ هورنشتين و ديگران .)39 :1002 ،در ( )3بند شرطی
در حوزۀ سازه فرمانی فاعل بند پايه قرار ندارد و در جايی باالتر كه همان گروه زمان است متصل گرديده است .به همين
علت ،گروه سور «هركسی» نمیتواند ضمير متصل «ش» را سازه فرمانی و مقيد كند و همين منجر به بدساختی جملۀ مورد
نظر میشود.
(] TP ] * )3

CP

اگه رئيس بهش iاستراحت بده[ ]  TPهركسی iمیره يه چيزی میخوره[[.

تا به اينجا ،بر اساس شواهد ارائه شده از اصل سوم نظريۀ مرجعگزينی و نيز ضمير مقيد قائل به توليد شدن بند
شرطی جملهآغازين در جايگاه اتصال به گروه زمان میشويم .حال با استفاده از فرايند كانونیسازی در زبان فارسی نشان
میدهيم كه بند شرطی در اين زبان بر خالف نظر والماال ( )1003در مورد زبان اسپانيايی ،در جايگاه مشخصگر گروه
كانون قرار ندارد .از اين گذشته ،عالوه بر اتصال بند شرطی جملهآغازين به گروه زمان گاهی نيز بايد آن را به
فرافکنهايی باالتر از گروه زمان متصل نمود تا بتوان جمالت دارای پرسشواژۀ موضوعی ( )wh-argumentرا تبيين
نمود .جملۀ ( )20دارای پرسشواژۀ موضوعی «كیُ» است .پرسشواژههای موضوعی در زبان فارسی در صورت حركت در
جايگاه مشخصگر گروه كانون قرار میگيرند (كريمی.)1002 ،
( FocP ] )20كیُ ]

TP

]  CPاگه اعتصاب بشه [ ]  TPمتأسفانه ]  TPاونا اخراج میكنن[[[[ ؟

اين جمله خود نشان میدهد كه برخالف نظر والماال ( )1003بند شرطی در زبان فارسی در جايگاه مشخصگر گروه
كانون قرار ندارد .در زبان فارسی هرعنصری بالقوه اين توانايی را دارد كه خوانش كانون تقابلی 1پيدا كند .نوعی ديگر از

شایان ذکر است اگرچه بند شرطی افزوده بوده و جزیره محسوب میشود (راس ،)۲۸9۱ ،خروج عناصری همچون پرسشواژه از درون آن امکانپذیر
است .جمالت زیر با وجود خروج پرسشواژه همچنان خوشساخت هستند:
( )iiiالف .چیُ ندا گفت اگه پس ندی ،موضوعُ به معلمتون میگه؟
ب .کدوم بازیُ به نظر میرسه اگه علی ببره ،به فینال میرسه؟
در زبان انگلیسی (تیلر ،)۱۰۰۱ ،زبان اسپانیایی (اشپر )۱۰۰۱ ،و زبان ژاپنی (یوشیدا )۱۰۰9 ،نیز خروج از درون بند شرطی امکانپذیر است .همانطور
که هورنشتین ( )۱۰۰۲با استفاده از مفهوم حرکت جانبی ( )sideward movementفاعل ساختهای کنترلی را از درون افزودهها بیرون میآورد،
ممکن است بتوان خروج عناصری چون پرسشواژه از درون بند شرطی را نیز توسط حرکت جانبی تبیین نمود که البته بحث آن مستلزم پژوهشی
جداگانه است.
2
bound pronominal
3
quantifier phrase
4
contrastive focus

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال هفتم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،21بهار و تابستان 2931

92

از كانونی شدن نيز وجود دارد كه از آن با نام كانون ذاتی 2ياد میكنند و اين هنگامی است كه عنصر مورد نظر با واژۀ
«فقط» همراه باشد .عناصر كانونی شده میتوانند به صورت اختياری تحت اعمال فرايند حركت به مشخصگر گروه
كانون جابهجا شوند .فقط در صورتی در يک جمله میتوان دو عنصر دارای خوانش كانونی داشت كه يکی از آن عناصر
كانون ذاتی باشد .نکتۀ مهم اين است كه تنها يک فرافکن گروه كانون در ساختار نحوی هر جمله وجود دارد و از اين رو
تنها يک عنصر از درون هر جمله میتواند به جايگاه مشخصگر گروه كانون حركت كند (كريمی.)291-299 :1002 ،
در نتيجه هنگامی كه پرسشواژۀ موضوعی «كیُ» در مشخص گر گروه كانون قرار گرفته ،ديگر امکان حركت عناصر
كانونی شده به اين جايگاه وجود ندارد .بنابراين بند شرطی در جايی پايينتر از گروه كانون متصل شده است.
از سويی فراقيد «متأسفانه» نيز شاهدی بر اتصال بند شرطی بر فراز گروه زمان است .قيدهای جمله كه آنها را
فراقيد مینامند ،نگرش گوينده را به كلّ جملهای كه بيان شده نشان میدهند (جکندوف2371 ،؛ چينکوئه )2333 ،و به
گروه زمان متصل میگردند .در تحليل كريمی ( )1002چنين قيدهايی عالوه بر گروه زمان به گروه فعلی كوچک نيز
متصل میشود .با اين وجود ،پژوهش حاضر با تاكيد بر رويکرد چينکوئه ( )2333و گوينده محور بودن اين نوع قيدها،
آنها را در جايگاه اتصال به گروه زمان فرض میكند .اكنون جملۀ ( )22را در نظر میگيريم .برای تبيين اين جمله دو راه
وجود دارد .اول اينكه همچنان قائل باشيم بند شرطی جملهآغازين فقط به گروه زمان متصل میشود و در اين نوع
جمالت ،بند شرطی از جايگاه اتصال به گروه زمان در بعد از پرسشواژه به جايگاه ساخت ظاهری خود حركت كرده
است ( .)21انگيزۀ اين حركت را میتوان مبتداسازی در نظر گرفت.
( )22اگه اعتصاب بشه ،كیُ متأسفانه اونا اخراج میكنن؟
( ] TopP ] )21اگه اعتصاب بشه[] j

FocP

كیُ ] tj

TP

متأسفانه اونا اخراج میكنن[[[ ؟

راه ديگر اين است كه قائل شويم در موارد لزوم بند شرطی به فرافکنهايی باالتر از گروه زمان نيز متصل میشود و آن را
در اين جايگاه به گروه كانون متصل نماييم.)29( 1
()29

]FocP

]  CPاگه اعتصاب بشه[ ]  FocPكیُ ]

TP

متأسفانه اونا اخراج میكنن [[[؟

با توجه به عدم اتفاق نظر در مورد بینشان و نشان دار بودن اين جمالت و وجود اين دو راه حل ،در اين مقاله به
پيروی از اياتريدو ( )2332و نيز بات و پانچوا ( )1001راه دوم را برمیگزينيم و ترجيح میدهيم آنها را در اين جايگاه
متصل كنيم .9آنها نيز معتقدند بند شرطی جملهآغازين در زبان انگليسی هنگامیكه پيش از پرسشواژهها قرار میگيرد به
گروه متممساز متصل میشود .عالوه بر اين جملۀ ( )2كه در ( )21آمده است نيز چنانکه گفته شد ،شاهدی برای اتخاذ
تحليل اتصال بند شرطی جملهآغازين به گروه زمان میباشد .پس بندهای شرطی جملهآغازين به گروه زمان و گاهی به
فرافکن باالتری همچون گروه كانون متصل میشود .در زيربخش بعدی به مشخص كردن جايگاه بند شرطی جملهپايانی
خواهيم پرداخت.
1

inherent focus
برخی گویشوران زبان فارسی ،جملۀ ( )۲۰و برخی جملۀ ( )۲۲را حالت بینشانتر میدانند .از این رو نمیتوان قاطعانه بند شرطی در آغاز جمله ()۲۲
را حاصل فرایند مبتداسازی دانست.
کریمی ( )۲9۰ :۱۰۰2معتقد است بن دها تحت عملیات قلب نحوی از جمله مبتداسازی قرار نمیگیرند  ،چون حاوی اطالعات کهنه نیستند ،دارای
خوانش تقابلی هم نمیتوانند باشند چرا که فاقد هستهگفتمانی ( )D-headهستند.
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اون iبا قطار میياد[[.

 .2-3بند شرطی جملهپایانی
در بخش پيشين محل قرار گرفتن بند شرطی در آغاز جمله را با استفاده از شواهد مطرح شده نشان داديم .در اين بخش
راجع به جايگاه پايانی آن بحث خواهيم نمود .در ادامه با استفاده از اصل سوم نظريۀ مرجعگزينی و آزمون حذف نشان
میدهيم كه بند شرطی جمله پايانی با توجه به جهت خط فارسی به سمت چپ گروه فعلی كوچک متصل میشود .برخی
بر آن هستند كه اتصال افزودهها در جمله ترتيب خطی معينی نداشته و بسته به اينكه در آغاز يا پايان جمله بکار روند،
میتوانند به هر دو سمت فرافکنهای بيشينه متصل شوند (اجر .)221 :1009 ،اگر قائل به اتصال بند شرطی جملهپايانی به
سمت چپ گروه زمان شويم ،جملۀ ( )22بايد خوشساخت باشد ،چون در آن صورت هيچ اصل زبانی نقض نمیشود و
بند شرطی در حوزۀ سازهفرمانی فاعل بند پايه قرار نخواهد داشت .ولی بدساختی اين جمله نشان میدهد كه بند شرطی
جملهپايانی در جايی پايينتر از گروه زمان متصل میشود ،يعنی در جايگاهی كه توسط فاعل بند پايه در مشخصگر
گروه زمان سازهفرمانی شود.
( * )22اون iسر علی داد میزنه اگه مريم iگرسنه باشه.
از اين گذشته ،اگر آزمون حذف نيز بر جملۀ شرطی اعمال كنيم ،مشخص میشود بند شرطی در جايی پايينتر از
گروه نفی قرار دارد .جملۀ ( .21الف) را در نظر بگيريد ،فرايند حذف بر اين جمله اعمال شده است و بند شرطی هم
همراه با آن حذف شده است .اين جمله در اصل همانند ( .21ب) بوده است .در غالب تحليلهای زبانشناسان گروه نفی
2بر فراز گروه فعلی كوچک و پايينتر از گروه زمان قرار دارد .با اين فرض میتوان گفت كه بند شرطی در جايی پايينتر
از گروه نفی قرار دارد.
( )21الف .حسين آرشُ به پارک میبره ] اگه اون خوب درس بخونه[ ،اما من نه.
ب .حسين آرشُ به پارک میبره ] اگه اون خوب درس بخونه[ ،اما من آرشُ به پارک نمیبرم اگه اون خوب درس
بخونه.
شايد اين مسئله مطرح شود كه همانگونه كه از مقالۀ درزی و انوشه ( )2923برمیآيد ،هستۀگروه فعلی در
مرحله ای از اشتقاق نحوی ،از درون گروه فعلی كوچک خارج میشود و به هستۀ گروه زمان منضم میشود .1آنها
بندهای متممی را نيز قبل از فعل جملۀ پايه توليد كرده و با اين فرض كه بند متممی دارای مشخصۀ قوی و تعبيرناپذير
]* [uCاست كه هستۀ گروه زمان جملۀ پايه ميزبان جفت تعبيرپذير آن است ،حضور بند متممی پس از فعل را تحليل
میكنند .مشخصۀ اخير در صورت حضور بند متمم در اشتقاق نحوی فعال شده و با اتصال بند پيرو به گروه زمان به
بازبينی و حذف مشخصۀ مذكور منجر میشود .حال اگر فعل را در تمام جمالت زبان فارسی به هستۀ زمان ارتقا دهيم،
جملۀ ( .21الف) كه در آن گروه فعلی حذف شده ،برای ما مشکلآفرين خواهد بود .در قالب چنين فرضی ،يعنی حركت

1

NegP
 ۱درزی و انوشه ( )۲8۹۸هستۀ گروه زمان را در زبان فارسی هستهپایانی ( )head- finalدر نظر میگیرند ،بر خالف کریمی ( )۱۰۰2که آن را
هستهآغازین ( )head-initialمیداند.
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فعل به هستۀ زمان ،فرايند حذف گروه فعلی بايد جای خود را به فرايند حذف گروه زمان بدهد .اين در حالی است كه
اگر گروه زمان حذف شود چگونگی باقی ماندن عنصر نفی نيز تبيين نخواهد شد.
افزون بر اين ،پرسش ديگری كه در مقابل فرض حركت فعل به هستۀ زمان مطرح میشود ،تبيين بدساختی
جملهای مانند ( )27خواهد بود .اين جمله بدساخت است در صورتی كه اگر فعل به هستۀ زمان حركت كند اين جمله
بايد خوشساخت باشد .از سويی ،اگر بخواهيم قائل به حركت بند شرطی از جايگاه زيرساختی قبل از فعل به پس از آن
شويم ،انگيزۀ اين حركت برای بند شرطی كه خود افزوده است روشن نيست .بهعالوه ،اگر بند شرطی در تمام موارد پيش
از فعل توليد شود ،تبيين انگيزۀ آن برای حركت هم به آغاز و هم به پايان جمله همچنان مشکلساز خواهد بود .از اين
گذشته ،همانگونه كه گفته شد در صورت اتخاذ تحليل مبتداسازی ،معضالتی نيز با توجه به اصول مرجعگزينی بوجود
خواهد آمد.
( )27؟* علی حسنُ به سينما ] اگه بارون نياد [ میبره.
از اين مباحث چنين برمیآيد كه حركت فعل در زبان فارسی به هستۀ زمان ،خود تا حدی تأملبرانگيز است ،شايد
در اين زبان واقعاً افعال در همۀ ساختها آشکارا به هستۀ زمان حركت نکنند .ممکن است در برخی موارد اين حركت
پنهان صورت بگيرد يا همانند زبان انگليسی هستۀ گروه تصريف به هستۀ گروه فعلی كوچک آمده و تطابق برقرار شود.
از اين رو ،بر پايۀ فرض عدم حركت آشکار فعل به هستۀ زمان در همۀ ساختهای زبان فارسی ،بند شرطی در جايی
پايينتر از گروه زمان و نيز گروه نفی قرار دارد .والماال ( )1003در تحليل اول خود كه قائل به جايگاه اتصال برای
اينگونه بندها میشود معتقد است كه به گروه فعلی بزرگ متصل میشوند .در اين پژوهش به پيروی از ديگر مطالعات
انجام شده در مورد بندهای قيدی و افزوده ها ،بند شرطی را كه نيز نوعی بند قيدی و به تبع افزوده است به گروه فعلی
كوچک متصل میكنيم .اجر ( )199 :1009نيز بيان میكند كه قيدها و افزودهها را به گروه فعلی كوچک و يا
فرافکنهای باالتر متصل میكنيم .در بحث حاضر نيز حوزۀ گروه فعلی كوچک را حوزۀ واژگانی در نظر میگيريم كه
عناصری در آن قرار میگيرند كه نقش معنايی میپذيرند.
جملۀ ( )22را كه از آن برای نشان دادن عدم اتصال بند شرطی جملهپايانی به گروه زمان استفاده كرديم ،در ()22
تکرار میكنيم .با توجه به متصل كردن بند شرطی به گروه فعلی كوچک ،بدساختی اين جمله به راحتی تبيين خواهد شد،
بهگونهای كه بند شرطی جمله پايانی در جايگاه اتصال به گروه فعلی كوچک قرار دارد و عبارت ارجاعی «مريم» توسط
فاعل بند پايه در مشخصگر گروه زمان سازهفرمانی و زمينۀ نقض اصل سوم نظريۀ مرجعگزينی فراهم میشود.
(* )22

] TP

اون[ i

vP

سر علی داد میزنه ]

vP

]

CP

اگه مريم iگرسنه باشه[[[[.

با استفاده از شواهد ذكر شده و تبيين خوشساختی و بدساختی برخی جمالت كه دارای بند شرطی در انتهای
خويش بودند مشخص كرديم كه علیرغم اتصال بند شرطی جملهآغازين به گروه زمان و در مواردی به فرافکنهای
باالتری همچون گروه كانون ،بند شرطی جملهپايانی به گروه فعلی كوچک متصل میشود.
بر اساس بات و پانچوا ( )112 :1001در زبان انگليسی مفعول بند پايه بند شرطی را سازهفرمانی نمیكند .از اين رو
چه بند شرطی در آغاز جمله و چه در پايان آن بهكار رود ،مفعول جملۀ پايه نمیتواند آن را سازهفرمانی كند.
درصورتیكه والماال ( )1003معتقد است بر اساس شم زبانی گويشوران زبان اسپانيايی ،بند شرطی در حوزۀ سازهفرمانی
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موضوعهای درونی مانند مفعول مستقيم و مفعول غيرمستقيم قرار دارد .وی بند شرطی را در جايگاهی پايينتر از مفعول
قرار می دهد ،تا مفعول بتواند عناصر درون بند شرطی را نيز سازهفرمانی كند .در زبان فارسی بنا بر نظر كريمی ()1002
مفعول مستقيم مشخص بايد برای خروج از حوزۀ وجودی 2از درون فرافکن محمولی 1خارج شده و به جايگاه
مشخصگر گروه فعلی كوچک جابهجا شود تا در جايگاه جديد تعبير و تفسير شود و حالت مفعولی خود را نيز با فعل
كوچک بازبينی نمايد .جمالت ( .23الف ،ب) كه در آن مفعول مشخص با نشانۀ مفعولی در بند پايه و عبارتهای
ارجاعی «علی» و«مريم» به ترتيب در درون بند شرطی همنمايه شدهاند ،جمالتی بدساخت است .9اين نشان میدهد كه بر
خالف زبان انگليسی ،در زبان فارسی مفعولهای مستقيم مشخص درون بند شرطی را سازهفرمانی میكنند.
( )23الف TP ] * .من ]
ب] * .

TP

علی ]

vP

vP

او ُن iبه پارک میبرم ]
اونُ iدعوت میكنه ]

]  CPاگه علی iموافقت كنه [[[[.

vP

vP

]

CP

اگه مريم iبهش بگه [[[[.

با توجه به قرار داشتن بند شرطی در حوزۀ سازهفرمانی مفعول مستقيم مشخص نتيجه میگيريم كه اين نوع مفعول
در جايگاهی باالتر از بند شرطی كه به گروه فعلی كوچک متصل است جای دارد .پس برخالف نظر كريمی ( )1002كه
مفعول مستقيم مشخص را به مشخصگر گروه فعلی كوچک جابهجا می كند ،در اين مقاله به پيروی از برانينگ و كريمی
( )2331تحليلی را اتخاذ میكنيم كه بر اساس آن و در قالب برنامۀ كمينهگرا مفعول مستقيم مشخص از درون گروه فعلی
بزرگ بيرون آمده ،به منظور بازبينی حالت مفعولی خود بر فراز بند شرطی به گروه فعلی كوچک متصل شده و در حوزۀ
كمينۀ هستۀ فعلی كوچک نيز قرار گرفته است و حالت مفعولی را بازبينی و در عين حال بند شرطی را سازهفرمانی
میكند .گفتنی است كه در تحليل برانينگ و كريمی ( )2331در قالب نظريۀ حاكميت و مرجعگزينی ،مفعول مستقيم به
گروه فعلی متصل میشود كه در قالب نظريۀ كمينهگرا میتوانيم آن را گروه فعلی كوچک در نظر بگيريم ،اگرچه در
زمان ارائۀ تحليل آن ها هنوز تمايز ميان گروه فعلی بزرگ و گروه فعلی كوچک مطرح نشده بود .نمودار جملۀ ( .23ب)
را در ( )10نشان میدهيم.1
()10
1

existential domain
PredP
در زبان اسپانیایی گویشوران داوریهای متفاوتی از خوشساختی و بدساختی این جمالت دارند ولی غالب گویشوران این جمالت را بدساخت میدانند
(والماال .)۸9۲ :۱۰۰۸ ،در زبان فارسی نیز شم زبانی گویشوران متفاوت است اما بر اساس پژوهش انجام گرفته ،این نتیجه حاصل شد که اکثر گویشوران
این جمالت را در صورت همنمایه بودن مفعول مستقیم مشخص و عبارت ارجاعی در جایگاه فاعل بند شرطی بدساخت میدانند.
2

پاالک ( )۲۸۹۸فرضیۀ انشقاق گروه تصریف ( )split INFL hypothesisرا مطرح کرد ،بهگونهای که فرافکن جداگانهای برای هر کدام از
مشخصههای زمان و تطابق در نظر گرفت .به دنبال آن چامسکی (۲۸۸۲؛  )۲۸۸8فرافکنی دیگر با نام گروه مطابقه مفعولی ( )AgroPرا معرفی نمود که
بر فراز گروه فعلی بزرگ قرار داشت و هستۀ آن را مسئول بازبینی حالت مفعولی میدانست .والماال ( )۸9۱ :۱۰۰۸هم از گروه مطابقه برای بازبینی حالت
مفعولی استفاده میکند .از این رو میتوان هستۀ گروه مطابقه مفعولی را مسئول بازبینی حالت مفعولی برای مفعول مستقیم مشخص در زبان فارسی
دانست .از آنجا که هستههای نقشی می توانند آزادانه ویژگی اصل فرافکنی گستردۀ قوی یا ضعیف داشته باشند (کریمی ،)92 :۱۰۰2 ،در زبان فارسی
ویژگی آن را قوی می پنداریم ،به همین علت در صورت حضور مفعول مستقیم مشخص در جمله ،این عنصر به آن حرکت میکند تا حالت مفعولی خود
را بازبینی کند .مفعول نامشخص حالت مفعولی خود را توسط هسته گروه فعلی کوچک بازبینی میکند و تحت فرایند حرکت به هستۀ گروه مطابقه
مفعولی قرار نمیگیرد ،چون این هسته مخصوص بازبینی حالت مفعولی مفعولهای مستقیم مشخص است .این فرافکن را در باالی گروه فعلی کوچک
قرار میدهیم .در نتیجه جملۀ ( .۲۸ب) ساختاری این چنین خواهد داشت:
( TP ] * )ivعلی ]

AgroP

] اونُ] j[ i

vP

 tjدعوت میکنه [

vP

]

CP

اگه مریم iبهش بگه [[[[[.
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پس از تعيين جايگاه بند شرطی جملهآغازين و جملهپايانی ،در بخش بعدی به بررسی ساختار بند شرطی
جملهميانی میپردازيم.
 .3-3بند شرطی جملهميانی
در آغاز بخش سوم اشاره كرديم بند شرطی جملهميانی همچون در ( )12دارای آهنگ جمالت معترضه است و در
جايگاه روساختی خود ادغام نشده ،بلکه عناصری كه پيش از آن قرار دارند حاصل اعمال فرايند مبتداسازی هستند.
( )12پويا ،اگه علیُ به مدرسه بفرستی ،به تو جايزه میده.
اكنون نيز با اتخاذ اين تحليل كه بند شرطی جملهآغازين به گروه زمان و گاهی به فرافکنهای باالتری همچون
گروه كانون و بند شرطی جملهپايانی به گروه فعلی كوچک متصل میشود ،انتظار میرود كه وجود جمالتی مانند ()12
از رهگذر فرايند مبتداسازی تبيينپذير باشند .در اين جمله ،فاعل بند پايه تحت فرايند مبتداسازی در جايگاه روساختی
خود قرار گرفته است .اين تحليل پيشبينی درستی از خوشساختی جملۀ ( )11به دست میدهد .گفتنی است در بسياری
از زبانها میتوان بيش از يک عنصر را تحت مبتداسازی قرار داد (سوانونيس .)1001 ،ريتزی ( )9 :2333به حضور سه
گروه مبتدا بر فراز گروه زمان قائل است كه البته وجود آنها اختياری است .2كريمی ( )1002نيز معتقد است كه در زبان
فارسی بيش از يک عنصر را میتوان مبتداسازی كرد .افزون بر اين ،فرافکنهای نقشی از جمله گروه مبتدا دارای
مشخصگرهای چندگانهاند (چامسکی )2332 ،و ترتيب قرار گرفتن عناصر مبتداسازی شده در اين مشخصگرها آزاد
است .در زبان تركی و اسپانيايی نيز عناصر مبتداسازی شده دارای ترتيب آزاد هستند (ژيمنه و ايشسور.)1020 ،
([ )11

TopP

من [

TopP

علیُ CP [ TP [ iاگه اون iقبول كنه [ [  TPبه سينما میبرم [[[[.

 ۲رولت ( )۱۰۰۱نیز برای برخی جمالت زبان فرانسه سه گروه مبتدا در باالی گروه تصریف در نظر میگیرد.
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بدساختی جملهای مانند ( .19الف) به اين علت است كه ضمير «اون» از جايگاه فاعل بند پايه به ابتدای جمله
مبتداسازی شده و اصل سوم نظريۀ مرجعگزينی نقض گرديده است .بر اساس كريمی ( )220 :1002قلب نحوی زمينهساز
( )feedاعمال اصل سوم خواهد شد .2در ( .19ب) نيز حركت «اونُ» از جايگاه مفعول به ابتدای جمله و سازهفرمانی
كردن «علی» منجر به بدساختی جمله شده است.
( )19الف[ * .
ب.

TopP

* [ TopP

اون CP [ TP [ iاگه علی iامتحانُ پاس كنه [ [  TPاحتماالً

من ]

 TopPاونُTP ] i

[ TP

به تو شيرينی میده [[[[.

]  CPاگه علی iقبول كنه[ ]  TPبه سينما میبرم [[[[.

بنابراين در مواردی كه بند شرطی در ساخت ظاهری در ميان جمله آمده است ،در حقيقت در اين جايگاه توليد
نشده بلکه عناصری كه پيش از بند شرطی آمدهاند به اين جايگاهها مبتداسازی شدهاند .از اين رو در مواردی اين
مبتداسازی منجر به نقض برخی از اصول زبانی و بدساختی جمالت میشود .در اين بخش به جايگاه انواع بند شرطی در
جمله پرداختيم و با استفاده از شواهدی همچون اصل سوم نظريۀ مرجعگزينی و برخی فرايندهای حذف نشان داديم كه
قرار گرفتن بند شرطی در آغاز و پايان جمالت تفاوت در جايگاه اتصال آنها را منعکس میكند ،بهگونهای كه وقتی در
آغاز میآيند ،به گروه زمان و در مواردی نيز به فرافکنهای باالتری مثل گروه كانون متصل میشوند و هنگامیكه در
پايان جمله بکار میروند در جايگاه اتصال به گروه فعلی كوچک هستند.
 .4نتيجه
در پژوهش حاضر از جايگاه نحوی بند شرطی در جمالت مركب زبان فارسی سخن به ميان آمد .در اين زمينه ،ابتدا
اصولی كه جمالت بر اساس آن در دستۀ شرطیها قرار میگيرند ،بيان شد كه اين نوع جمالت ساختاری متشکل از بند
شرطی و بند پايه دارند .سپس دستهبندیهای متفاوت اين نوع جمالت را به اجمال شرح داديم و تقسيمبندی هگمن
( )1009را كه بر آن اساس جمالت شرطی به دو دستۀ رويدادی و پيشزمينهای تقسيم میشود ،مبنای پژوهش خود قرار
داديم و بند شرطی نيز به پيروی از مطالعات صورت گرفته نوعی بند قيدی و به تبع افزوده در نظر گرفته شد .در ادامه به
آرای مطرح شده در مورد جايگاه بند شرطی در زبان پرداختيم و نشان داديم كه علیرغم اينكه بسياری ،تغيير جايگاه
بند شرطی در جمالت را بسته به ارزش معنايی و نقش آن میدانند ،بات و پانچوا ( )1001و نيز اياتريدو ( )2332تفاوت
در جملهآغازين يا جملهپايانی بودن بند شرطی را تفاوت در چگونگی اتصال آنها در اشتقاق نحوی بيان میكنند .در اين
رابطه به شرح دو ديدگاه پرداختيم كه براساس ديدگاه اول (بات و پانچوا) بند شرطی جملهآغازين به گروه تصريف و در
برخی موارد به گروه متممساز و بند شرطی جملهپايانی به گروه فعلی متصل میشود .والماال ( )1003از ديدگاه دوم سخن
میگويد كه بر پايۀ آن ،بند شرطی جملهآغازين در جايگاه مشخصگر گروه مبتدا يا كانون قرار داشته و در صورت
خوانش كانونی،از درون گروه فعلی بزرگ به آغاز جمله آمده است و بند شرطی جملهپايانی در مشخصگر گروه
جملۀ ( )vخوشساخت است ولی هنگامی که قلب نحوی اعمال شده و ضمیر «اون» در جایگاهی قرار گرفته که «کیمیا» را سازهفرمانی میکند،
جمله بدساخت شده ( ،)viبدین معنی که قلب نحوی بافتی را بوجود آورده که اصل سوم در آن نقض گردیده است.
( )vرهجو گفت ]

CP

( * )viرهجو گفت ]

که ] ] vP ] TP
CP

DP

پدر کیمیا [ kاون رو] k

که ]  ] TPاون رو ] i [ k

vP

]

DP

PredP

دوست داره [[[[.

پدر کیمیا[ k

 PredP ] tiدوست داره [[[[( .کریمی)۲۹۰ :۱۰۰2 ،
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شرطی توليد میشود .با توجه به تحليلهای به دست آمده پيرامون بند شرطی و جايگاه آن ،نحو بند شرطی را در دادههای
زبان فارسی بررسی كرديم .در نهايت با كمک گرفتن از برخی اصول نظريۀ مرجعگزينی پيشنهاد شد كه در زبان فارسی
بند شرطی جملهآغازين به گروه زمان و گاه به فرافکنهای باالتری همچون گروه كانون و بند شرطی جملهپايانی به گروه
فعلی كوچک متصل میگردد .به هنگام تعيين جايگاه بند شرطی جملهپايانی به پيروی از برانينگ و كريمی ()2331
تحل يلی از بازبينی حالت مفعولی بيان كرديم كه بر اساس آن مفعول مستقيم مشخص به گروه فعلی كوچک متصل
میگردد .هنگامی كه در ساخت ظاهری جمله ،شاهد قرار گرفتن بند شرطی در ميان جمله هستيم ،در حقيقت اين بند در
جايگاه جمله ميانی توليد نشده است بلکه در آغاز جمله در جايگا ه اتصال به گروه زمان قرار داشته و عناصر پيش از آن،
از جايگاه زيرساختی خود به آغاز جمله مبتداسازی شدهاند .با توجه به وسيع بودن حوزۀ مطالعاتی بندهای شرطی،
چگونگی تعامل نفی با اين نوع بندها ،بررسی دقيقتر تفاوتهای نحوی بند شرطی رويدادی و پيشزمينهای در زبان
فارسی ،بررسی ساختار درونی اين نوع بندها (هگمن1001 ،؛ 1007؛  )1020و نيز تبيين خروج عناصری همچون
پرسشواژه از درون بند شرطی به عنوان موضوعاتی برای پژوهشهای آتی معرفی میگردد.
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