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 -1مقدمه
هنوز واژهایست فارسی با ریشۀ پهلوی ک تلفظ آ هیچ تغییری نکرده است و برای آ معنای تاکنو را ارائ
دادهاند (فرهوشی« :هنوز») و آنچ مسلم است از ابتدا قید بوده و از این جهت در آ اختالفی نیست.
اما اینک معنای هنوز چگون در روند شکللیری از مجرای دستور شناختی مفهومسازی میشود مسهأل ای
است ک تا ب حال ب آ پرداخت نشده است .در واق ،اینک ما چطور هنوز را میفهمیم بست ب این است ک
مفهومسازی هنوز در ذهن ما چگون شناسایی شده است و مجموعۀ قوای شناختی ما چ فرآیندی را بهر چه
مبنایی پایۀ مفهومسازی هنوز در زبا فارسی قرار داده است.
پیش از وارد شد در بحث الزم است تأکید شود از آنجا ک در زبا شناسهی شهناختی همه چیهز در معنها
خال میشود ،تفکی ماهوی معناشناسی شناختی از دستور شناختی در تحلیلهها جهایز نبهوده و از ایهنرو،
نظر تالرمن( 1با اینک شناختلرا نیست) ک میلوید نحو فقط بخشهی از دسهتور زبها اسهت ( )1 :2002به
دیدلاه واب نزدی تر است .شاید بتوا لفت از آنجا ک از دیدلاه شناختی ،دستور زبا شامل همۀ مبهاحیی
است ک با نحو رابطۀ طولی ب معنای واقعی کلم دارد و در تظاهر و تکامل و تفصیل همانهد و ههیچ تنهافر و
تخالفی با هم ندارند؛ دستور شناختی نیز معناشناسی شناختی را در بطن خود داشت باشد ،ک دارد.
بنابراین در این تحقیق ،سعی ما بر این است ک مناسبات مفهومی و معنایی را برای واژۀ هنوز بهر محمهل
دستور شناختی تحلیل و تبیین نموده و از این مجرا ،بها تصهریت تلفیهق ذاتهی دستورشهناختی در معناشناسهی
شناختی ،توا باالی استداللورزی دستور شناختی النگاکر را در بیا نحوۀ مفهومسازی برای واژلا ب طهور
عام و برای واژۀ هنوز ب طور خاص نشا دهیم و از این رهگذر مفاهیم و معانی آ را نیز ب دسهت دههیم .در
این راستا و در جهت پرهیز از کارهای آماریِ ِرف و نظرات غیر تحلیلی و نامتّکی بر پیکرههای واقعی زبها
و نیز دست بندیها و طبق بندیهای بیهوده و غیرقابل استفاده ،در حد توا تالش نمودهایم تا پس از نگهارش
عصارهای از بخشی از دستور شناختی ک مرتبط با نحوۀ تحلیل در این مقال است ،با نگاهی واقعی و مسهتدل
ب ارائۀ تحلیلهایی پیکره بنیاد ،ن در لسترۀ ی کتاب یا ی فیلم ،بلکه در لسهترۀ زبها فارسهی معا هر
بپردازیم.
 -2چهارچوب نظری
مهمترین خصیص ای ک دستور شناختی حول آ شکل میلیرد آ است ک ما ،در دستور شهناختی نحهو را
مستقل از دیگر سطوح زبانی نمی دانیم .خودِ این فرض باعث ایجاد تمام فرضهیات دیگهر در دسهتور شهناختی
میشود ،آ چنا ک میتوا در معناشناسی از آ استفاده نمود .در اینجا ب چند نکتۀ اساسی ب طهور مختصهر
در رابط با دستور شناختی اشاره مینماییم:
علیاال ول ما در تمام ساختارهای دستوری چند چیز را به طهور مشهترد داریهم که تهالمی ههم به آ
1. Tallerman
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اشارهای داشت است ،میالً ما در تمام جمالت زما داریم ،اما در تمام جمالت رنگ نهداریم ( ،2000ج.)33 :1
ب عبارت سادهتر در جمل ای ک از حداقل از ی چیز( 1ولو ب ورت مستتر ب عنوا فاعل) و ی فرآیند( 2ب
ترتیب اسم و فعل) تشکیل شده است؛ میل جملۀ فرهاد آمد ،در فرآیندِ آ ما عنصهری داریهم که در همهۀ
زبا های دنیا وجود دارد :زما  .هیچ فعلِ بدو زمانی در هیچ زبانی وجود ندارد.
در این مفهوم مطالب بسیاری نهفت است ک میتواند پایۀ دستور شناختی باشد .زما ی موضوع انتزاعی
است و فقط ماهیّت است و ب وجود تبدیل نشده و نمیشود .زما وجود خارجی ندارد ،الر زما وجود خارجی
میداشت ،میشد وج افتراق س زما دیروز ،امروز و فردا را از هم با غیرِ زما توضیت داد ،لکن هما طور
ک مبیَّن است فرق این س در خودِ زما است ،یعنی وج اشتراکشا  .وقتی وج اشتراد و افتراق دو موضوع
یکی شد ،این بدا معناست ک آ وج ی ماهیّت استنتاجی و انتزاعی است.
زما خود تابعی از مکا است ،ب این معنا ک ما با بُعد جسمانی ،خود و جها اطراف خود ک فضا
(مکا ) را اشغال میکند زما را در مییابیم؛ بدین نحو ک خارج قسمت تغییرات بر آهنگ تغییرات فیزیکی
اطراف ،برای ما لذشت زما را انتزاع میکند (( )T= X/Vپورقاضی و دیگرا  )30 :1322 ،و آهنگ این
تغییرات وج انتزاعی تری از زما یعنی سرعت لذشت زما را .الر ب تغییرات با دقت بیشتری بنگیریم
خواهیم یافت ک تغییر نوعی حرکت است و چو در هر حال ما حرکت را چ در ورت و چ در جوهر درد
میکنیم و حرکت عبارتست از تغییرات مداوم؛ لذا ما زما را از تغییر انتزاع مینماییم و برای درد تغییر نیاز
ب درد ی سری مرزها داریم تا تغییر برای ما مسجّل شود.
بر پایۀ مالحظات فوق ،ما در حرکت ،اوالً ب ی متحرد نیاز داریم و ثانیاً ب ی معیار برای تشخیص
حرکت و آغاز و انجام آ  ،ک این دو را ب درستی النگاکر در دستور شناختیاش تحت عناوین مسیرپیما 3و
مرزنما 4ابداع نموده است و در تحلیلهای معنایی ب کارایی شگرف آ پی میبریم.
اما شیوۀ درد این حرکت چگون است؟ تصور کنید ک شما داخل ی اتوبوس کنار پنجره نشست اید و
همزادی دارید ک در ندلی قرینۀ شما در داخل ی اتوبوس دیگر ک فا لۀ بسیار کمی با شما دارد کنار
پنجره نشست است و اتوبوسهای شما در شرایطی ایدهآل در ی جادّۀ کامالً هموار با سرعت کامالً یکسا
در حال حرکت هستند ،شما ب یکدیگر مینگرید ،در این ورت خواهید یافت ک درد شما از حرکت فر
خواهد بود .این بدا معنا نیست ک حرکت کالً ساختگی است ،لرچ حرکت ساختگی 5نیز ما در زبا شناسی
شناختی داریم (مانند اینک میلوییم این جاده ب سمت تهرا میرود در حالیک در واق ،جاده جایی
نمیرود) ،اما موضوع آ متفاوت است (فوکونی  .)111 :1221 ،آنچ در اینجا مطرح میشود دو مطلب است:
اول آنک همۀ واقعیّات دنیا الجرم از مجرای ذهن انسا و قوای شناختی او باید تعبیر شوند و هیچ راه
1. thing
2. process
3. trajector
4. landmark
5. fictive motion
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دیگری برای تعبیر وجود ندارد.
دوم آنک ما حرکت را نسبت ب ی متحرکی ک آهنگ تغییرات آ نسبت ب متحرد مد نظر کمتر و یا
فر است درد میکنیم .از این قسمتِ دوم میتوا نتیج لرفت آنچ حرکت کندتری دارد و یا حدّ حرکت
آ ب سمت فر میل میکند نسبت ب آنچ حرکت تندتری دارد یعنی شکل ،1زمینه 2محسوب میشود .با
این و ف نیز میبینیم ک ما برای درد با دو متحرّد سروکار داریم .متحرّد اوّل ک حرکت آ در ورت
رخ میدهد و محسوس است و متحرد دوم ک حرکت آ در جوهر رخ میدهد و معقول است و الر حرکت
در آ ورت بروز داشت باشد نسبت ب حرکت متحرد اول بسیار بطئی و یا حتی الیتحرد جلوه مینماید:
ک از شیبى روانست با شتابهههههى
چو باشى در کنار نههههههههر آبى
همى دانى محل آ روا اسههههت
ببینى عکس تو ثابت در آ است
ب یکجا جمه ،لردیدند فههى الحال
لمانت عکس ثابت ،آب سیهههال
ک لوید عکس تو ثابت در آبسههت
ولى این را ى حس نا وابسههت
بگویهد این بهود حکم حقیقههههههى
خرد از روى معیار دقیقهههههههى
شود عکس تو هر آنى پدیههههههده
کز آب و انعکاس نور دیههههههده
چهو عکس ثابتى اندر خیههههههالت
نماید این توالههههههههههى میالت
(حسنزاده آملی.)23 :1315 ،
بر پایۀ مالحظات باال مشخص میلردد ک وض ،ابهزار مسییرپیما و مرزنمیا و شیکل و زمینیه در دسهتور
شناختی تا چ اندازه انعکاس قوای شناختی انسا را درست نشا میدهد .الزم ب توضیت اسهت که لهاه در
تمییز شکل از زمین حرکت نقشی ندارد و معیارهای دیگری پا ب عر ۀ بحث میلذارند ک هحبت از آنهها
در این مجال نمیلنجد.
در دستورشناختی زبا کارکردی نشان ای دارد ک این امکا را فراهم میسازد تا ساختارهای مفهومی
توسط ساختارهای آوایی نهادین شوند و برای تحقق این امر ی زبا میبایست حداقل مجهز ب ساختارهای
معنایی ،واجی و رابطهایی نمادین بین این دو ساختار باشد .دستور زبا ذاتاً نمادین است (النگاکر.)5 :2002 ،
ی ساختار نمادین در ارتباط داد ورت (ساختار واجی) و معنا (ساختار معنایی) تعریف میشود ،بنابراین
چو در ایجاد معنا دخیل است و دخالت آ از نوع عاملیّت عرضی است ،همۀ عنا ر آ  ،ولو ب ورت کلی،
دارای نوعی معنا میباشند (در خدمت معنا هستند) و برخالف نظریۀ رایج حوزهای مستقل (از معنا) برای خود
ندارند.
وقتی ما دستور را در قالب واحدهای نمادینی تعریف میکنیم ک در ایجاد معنا دخیلاند ،الجرم معنا را نیهز
با مفهومسازی و یا ب عبارت دیگر هر نوع تجربۀ ذهنی ک شامل مفاهیم جدید یها از پهیشنهادینه  ،مفهاهیم

1. figure
2. ground
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ذهنی و انتزاعی ،برداشت1های حا ل از تجارب حسی ،حرکتی یا احساسی ،مفاهیم خلقالسّاع (مستحدث ) و
درد بافت زبانی ،اجتماعی ،فیزیکی باشد ،میتوا یکی دانست (هما  )30 :و در این راسهتا انسها  ،توانهایی
برداشت متفاوت از ی موقعیهت یکسها را دارد .بنهابراین معهانی ترکیبهی کهارکردی (نقشهمند) از محتهوای
مفهومی و برداشتِ سوار بر محتوا میباشند.
این برداشت و یا ب عبارتی دیگر تصویرلری( 2النگاکر ،1221 ،ج )535 : 2وجوه بسیار زیهادی را دربهردارد
ک ما ب لزیدهای از آ در اینجا بسنده میکنیم (هما :)4-5 :
 -1سطت تخصیص یا معکوس آ یعنی سطت تعمیم ک در آ جایگاه ی موضوع مشهخص مهیشهود.
برای میال در زنجیرۀ زیر الر از راست ب چپ بنگریم با سطوح تخصیص مواجهیم و الهر از چهپ به راسهت
بنگریم با سطوح تعمیم مواج میباشیم:
وجود← چیز← جاندار← انسا ← پا← قوزد
این سطوح در تبیین بسیاری از مسایل زبا شناسی ب ما کم میکند از جمل در ترکیب های اضافی یا
ملکی؛ ب عنوا میال ما ،در فارسی ما نمیتوانیم داشت باشیم قوزدِ وجود!
 -2چشمانداز ک خود دارای تعدادی مؤلف است از جمل نظرلاه 3و مسیر دستیابی ذهنی.
نظرلاه را ب روشنی میتوا در دو فعل رفتن و آمد ک قدرمطلق هرکدام یکی است مشاهده نمود:
 فرهاد رفت طبقۀ باال ← .لوینده در طبقۀ پائین قرار دارد( .نظرلاه پائین است). فرهاد آمد طبقۀ باال ← .لوینده در طبقۀ باال قرار دارد( .نظرلاه باال است).مسیر دست یابی ذهنی آ است ک ما برای مسیر خا ی در ذهن مبدأ و مقصد معینی را در نظر بگیریم.
برای میال وقتی میلوییم از سر تا پا خیس شدم و یا میلوییم از نود پا تا فرق سر خیس شدم ،قدر مطلق
آ در خارج یکی است .درست همانند جبر ک در آ قدر مطلق منفی  1با قدر مطلق میبت  1یکی است و
داریم:
I-1I = I+1I = 6

اما آغاز و پایا (مبدأ و مقصد) جای خود را ب هم دادهاند و مسیر را مشخص نمودهاند.
 -3حوزه :4مجموع ای از محتوای مفهومی است ک معنا از و در دلِ آ حادث میشود و خود ب دو نوع
تقسیم میشود .حوزۀ کل 5و حوزۀ بالفصل .5حوزۀ کل جام ،جمی ِ،آنچ معنا میتواند در آ محقق شود،
میباشد و حوزۀ بالفصل منتخبی است از محتوایی ک مستقیماً معنا در آ اختصا اً محقق میشود .ب عنوا
میال حوزۀ کل برای معنای قوزد ،بد ِ انسا است اما حوزۀ بالفصل آ پا میباشد.
1. construal
2. imagery
3. vantage point
4. scope
5. Maximal Scope
6. Immediate Scope

66

مفهومسازی «هنوز» ...

 -4برجستگی :1این قسمت از برداشت ،ریش در روا شناسی لشتالت( 2لشتالت در زبا آلمانی ب معنای
شکل میباشد) دارد .انسا در هر زمین ای ،شکلی خاص را (براساس تجاربش) تشخیص داده و برجست
میبیند (برداشت میکند) .میالً در شکل  1در تصویر سگ دالماسی( 3لاالس و اسپنس )2011 ،از بین
اینهم لک های سیاه ،طبق ی سری فرآیندها ک در روا شناسیِ شناختِ انسا ثابت شده است و نیازی ب
بسط آنها در اینجا نیست ،ما ی سری از لک ها را برجست (و منسجم) میبینیم و آ را ب ورت نمادی از
ی سگ برداشت میکنیم (برای ما تصویر آ برجستگی معنای سگ میدهد؛ چ بنویسیم /سگ ،/چ
شکل سگ را بکشیم هر دو معنای سگ دارند).

شکل  :1سگ دالماسی

برجستگی انواع مختلفی دارد .آ نوع از برجستگی که در رابطه بها حهوزۀ بالفصهل تعریهف مهیشهود را
نماسازی 4میلوییم .نماسازی معموالً بر ی پایۀ مفهومی ورت میپذیرد .نمها را مهیتهوا تمرکهزِ خهاصِ
توج ب معنایی خاص در حوزۀ بالفصل دانست .ممکن است دو مطلب (عبارت زبانی) پایۀ مفههومی یکسها
داشت باشند ،اما با توج ب نوع نمایششا ب لحاظ معنایی با هم متفاوت باشند .مهیالً زانهو و قهوزد در یه
حوزۀ بالفصل (پا) دو نمای متفاوت هستند ک بر ی پای سوار شدهاند.
نماسازی یا هما اطالق معنا را با خطوط پررنگ در طرحها نشا میدهیم:

1. salience
2. Gestalt psychology
3. Dalmatian dog
4. profiling
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نمودار  :1نماسازی (النگاکر)5 :1220 ،

ادعای اساسی در دستور شناختی این است ک مقولۀ دستوری 1ی عبارت زبانی توسط نوع نماسازی آ
و ن محتوای آ تعیین میشود (النگاکر ،1221 ،ج .)5-1 :1بنابراین داریم:
 ی اسم ی چیز 2را نماسازی میکند.ی فعل ،ی فرآیند 3را نماسازی میکند ک رابط ای است ک رونهد تکامهل آ در بسهتر زمها مهوردبررسی قرار میلیرد.
4
 مقول های دیگر منجمل قید روابطی را ک غیرفرآیندی هستند نماسازی میکند.حال نظر ب اینک در طبق بندی النگاکر از اجزا کالم ،روابط بیزما ( 5غیرفرآیندی) شامل فات ،قیهود،
حروف اضاف  ،مصدر و وج و فی میباشند (بروچیاس و هولما  ،)2001 ،ما نیز در ایهن مقاله بها توجه به
نقش قیدی واژۀ هنوز ،در تحلیلها ،از چهارچوب نظری النگاکر در تبیین مفهومسهازی بهرای هنهوز اسهتفاده
نمودهایم.
 -3پیشینۀ پژوهش
قبل از آنک وارد این قسمت شویم باید لفت تا آنجا ک ما جستجو نمودهایم هیچ پژوهش علمیای در مورد
واژۀ هنوز در چهارچوب دستورشناختی در داخل و خارج از کشور تاکنو انجام نشده است و بنابراین آنچ در
این بخش آوردهایم شامل مواردی است ک ارتباط بیشتری با موضوع داشت است .در مورد واژۀ هنوز ب تنها
ی کار علمی -پژوهشی در داخل کشور برمیخوریم ک توسط غریبی ( )1322تألیف شده است .این مقال
در چهارچوب شناختلرایی و حتی در چهارچوب معناشناسی رایج نیز نبوده است ،اما ب نحوی میتوا آ را
در پیشینۀ کار قرار داد .در این مقال رفتار نحوی واژۀ هنوز ب دست داده شده ،تا نتیج لیری شود ک هنوز
1. grammatical category
2. thing
3. process
4. non-processual relations
5. atemporal relations
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ی قید نمودی 1است؛ یعنی مشخصکنندۀ نمود فعل ی جمل است و ب معنای تاکنو یا در واق ،از نقطۀ
زمانیِ نامشخص تاکنو است .نویسندۀ مقال معتقد است ک هنوز در جمالتی ک فعل آنها آغاز مشخصی از
زما را داشت باشد ب کار نمیرود .میالً در ی جملۀ با فعل ماضی بعید میبت ایشا قائل ب استفاده از هنوز
نیست در حالیک مطالعات پیکرهای نشا میدهد ما در فارسی جملۀ زیر را ب ورت معمول داریم:
هنوز تازه ب سن بلوغ رسیده بودم.
شاید بتوا لفت واژۀ تازه تا حدودی نامشخصکنندۀ آغاز باشد ،اما آ چنا زما را نامشخص نمیکند
ک مجوز کاربرد هنوز را ب تنهایی ادر نماید .نویسنده زمانی بود قید هنوز را رد میکند و میلوید هنوز
ی قید نمودی است ،اما سؤال اینجاست ک مگر نمود چیست؟ بنا ب تعریف ،نمود یکی از مشخص های
نحوی فعل است ک بیانگر ساده ،منقط ،و لحظ ای بود وقوع فعل (ماهوتیا  ،)230 :1225 ،استمراری
بود و یا پایا پذیرفتن (اکمال) آ است .بنابراین ما در زبا فارسی س نمود ساده ،استمراری و کامل را
داریم (مشکوهالدینی:)11 :1325 ،
 فرهاد زحمت کشید( .زحمت کشید :ساده)
 فرهاد زحمت میکشید( .زحمت میکشید :استمراری)
 فرهاد زحمت کشیده است ( .زحمت کشیده است :کامل)
 فرهاد زحمت کشیده بود( .زحمت کشیده بود :کامل)
ب نظر ما ،هر س نمود فقط و فقط در بستر زما قابل تعریفاند ،بدین ورت ک نمود ساده یا منقط ،یا
لحظ ای ،در کسری از زما اجرا شده و تمام میشود و نمود استمراری در کسری از زما ک هنوز تمام
نشده در حال انجام است و نمود کامل در ماضی نقلی در کسری از زما ک ی سرِ آ ب حال پیوند خورده
است و در ماضی بعید در کسری از زما ک هما سرِ آ ب لذشت پیوند خورده است ،شکل لرفت است .لذا
نظر نویسنده مبنی بر اینک هنوز قید زما نیست فقط ب این دلیل ک در جمالت ماضی نقلی میبت ک در
آنها زما ِ آغاز کار مشخص است نمیتوا از هنوز استفاده نمود ،نظر ائبی نمینمایاند.
در ادام  ،معانی ارائ شده توسط اکیر فرهنگهای لغات فارسی را ب عنوا بخشی از پیشینۀ کار در داخل
کشور لردآوری کرده تا عالوه بر غنای پیشین  ،اشارهای نیز ب نقائص احتمالی در معانی ارائ شده ورت
پذیرفت باشد.
 -1هنوز :تاکنو و تاحال ،بهتر ،از آ بهتر است :عزی ک ز فضل نباشد هنوز ذل /فخری ک آ ز
فضل نباشد ،عار ،تا این حد ،باز :لرن با شوی پرده دوز /حیف بود در حق جاهل هنوز (دهخدا« :هنوز»).
 -2هنوز :هنوز (هم) ک هنوز است :با وجودی ک مدتها لذشت است ،با وجود سپریشد زما
طوالنی ،هنوز پس از این هم؛ حتّی هنوز :با باتوم زد تو کلّ ما  ...هنوز ک هنوز است ی چیزهایی توی
کلّ ما دا میکند - .هنوز هیچ چیز (یا هیچّی) نشده :با اینک هنوز زما نگذشت است ،ب همین زودی:
1. aspectual adverb
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هنوز هیچ چیز نشده ،هرکس هرچ از خانوادۀ داماد میدانست روی دایره ریخت بود( .نجفی« :هنوز»).
 -3هنوز :تا این زما  ،تا آ زما  ،با وجود این ،با این هم  ،مانند سابق ،اکنو  ،در زما حاضر ،هرلز،
هیچوقت ،ب هیچ وج  ،دیگر ،همانا ،ب تازلی ،تازه /هنوز ک هنوز است (لفتگو) :با وجودی ک مدتها لذشت
است :هنوز ک هنوز است کشورهای استعمارزده از غرب تقلید میکنند (انوری« :هنوز»).
 -4هنوز :تاحاال ،تاکنو (زعفرانچی و آموزلار« :هنوز»).
 -5هنوز :تاحاال ،تاکنو (آموزلار« :هنوز»).
 -5هنوز :باز ،مجدداً ،پس ،اکنو  ،تاکنو  ،تاحال ،هنیز  :هنوز (سعیدیپور« :هنوز»).
 -1هنوز :تاکنو (داعیاالسالم« :هنوز»).
 -2هنوز :بهتر ،از آ بهتر ،تا این حد ،بازهم ،تاکنو  ،تا زما مورد بحث (انصافپور« :هنوز»).
 -2هنوز :تاکنو  ،تاحال و تا این هنگام و تا این زما و بازهم و دیگرهم و حاال هم و اکنو و الحال و
بسیار وقت (نفیسی« :هنوز»).
 -10هنوز :تا این زما  ،تا این هنگام ،تاکنو (معین« :هنوز»).
 -11هنوز :ب معنی تاحال و تاکنو و کسانیک با هنوز ب زیادت لفظ تا لویند غلط است ،چرا ک در
لفظِ هنوز معنیِ تا موجود است و هنیز مبدل آ و نوز مخفف آ و هنی مرخم هنیز است (پادشاه« :هنوز»).
 -12هنوز :تاحال ،تاکنو  ،تا این هنگام ،بازهم؛ نوز و هنیز و هنی هم لفت شده (عمید« :هنوز»)
 -13هنوز :تاکنو  ،تاحاال (رضی« :هنیز»)
 -14هنوز :تا این یا آ زما  ،در این هنگام و تا مدتی بعد ،همچنا  ،با اینهم ( دری افشار و حکمی:
«هنوز»).
 -4روش پژوهش
بر مبنای آنچ مبانی نظری تحقیق خواندهایم ،تحلیلهایی جهت استخراج مفاهیم و معانی واژۀ هنوز ارائ
شده است .الزم ب توضیت است آنچ ب عنوا پیکره جهت انجام کار پژوهشیِ تو یفی -تحلیلی در این
مقال از آ استفاده شده است شامل پیکرۀ بیجنخا و همچنین سایتها و تارنماهای فارسیِ حا ل از
جستجوی این واژه در جستجولر لولل در بازهای  35فح ای ،هر فح شامل  10مدخل بوده و جمعاً
محتوای بیش از هزار آدرس اینترنتی فارسی مورد بررسی دقیق قرار لرفت است .همچنین طی ی سال ،از
محاورات روزمره ،جراید و رسان ها نمون برداری شده و للولاههایی ک جام ،جمی ،معانی برای هنوز بودند را
شناسایی نمودیم؛ لذا شعاع اعتبار تحقیق تا حد ممکن افزایش یافت و نتیجۀ کار قابلیّت این را دارد ک ب طور
نسبی جام ،باشد .سپس با استفاده از ابزار موجود در دستور شناختی النگاکر و تعاریف پای  ،ب تحلیل ،تبیین،
نماسازی و نهایتاً استخراج روند مفهومسازی ،مفاهیم و معانی پرداخت ایم و در این راستا ابزار جدیدی را نیز در
این زمین معرفی نمودهایم.
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 -5تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-5گلوگاه اول هنوز
«ما س نفر بودیم ک در ی کارلاه چوببری ب مدت  15سال مشغول ب کار بودیم .در کار خودما حرف
اول را میزدیم و بسیار امانتدار بودیم .مشغول برشکاری بودیم ک ب ما خبر دادند دفتر کارلاه مورد سرقت
قرار لرفت و احب کار ب ما س نفر تهمت دزدی زده .من ب فرهاد لفتم بهش بگ ما از بت داشتیم کار
میکردیم و هنوز مشغولیم و از هیچی خبر نداریم!» (رضایی ،ارتباطات شخصی)1324 ،
برای تحلیل شناختی معنای هنوز ،ما نیاز ب طرح مقدم ای مختصر داریم .اول آنک الر ما قید هنوز را در
ی زما بررسی کنیم ،تکرار عینی زما حال در لذشت و آینده است و هیچ تفاوت ماهوی در ساختار
مفهومی آ ایجاد نمیشود.
دوم آنک ما چو از مجرای دستور شناختی در این قسمت ب بررسی و استخراج معنای هنوز میپردازیم
الزم است تا بر مبنای سلسل مراتبی خاص ،دستچینی از مفاهیم دستور شناختی را ارائ دهیم:
دیدلاه ب دو دستۀ اسامی شمارشی 1و تودهای2
هما طور ک ما در زبا شناسی شناختی اسامی را از ی
4
3
(جنس) تقسیمبندی میکنیم ،افعال را نیز ب لحاظ نمودی ب دو طبقۀ تام و غیرتام بر اساس رفتار نحوی-
محتواییشا تقسیمبندی میکنیم (النگاکر .)142 :2002 ،مشخص های متمایز ا لی بین اسامی شمارشی و
تودهای انقیاد آ است.
از آنجا ک هنوز ی قید زما است و زما حوزۀ کل افعال میباشد ،ما باید هنوز را در رابط با افعال
تبیین نماییم ،لذا نالزیر از ارائۀ مطالبی راج ،ب افعال در دستور شناختی میباشیم و نیز از آنجا ک رابطۀ
متناظری بین ویژلیهای تمایزدهندۀ اسامی شمارشی از اسامی تودهای و افعال تام و غیرتام وجود دارد ،ما
بحث این دو را توأما پیش میبریم.
ی اسم شمارشی ی چیز را طوری نماسازی میکند ک در حوزۀ بالفصل مکانی خود مقیَّد
(محدود/محصور) برداشت شود ،در حالیک ی اسم تودهایی ی چیز را طوری نماسازی میکند ک مقیَّد
برداشت نمیشود.
برای میال فرض کنیم ی فرد درو هواپیمایی نشست و از ارتفاع باال دریاچ ای بزرگ را میبیند؛ تمام
میدا دید او حوزۀ بالفصلِ نماسازی دریاچ را تشکیل میدهد (مرزهای خشکی و دریاچ مشخص است) و
عمل نماسازی بر روی این مرزها برای اطالق معنای دریاچ ورت میپذیرد.
حال الر همین فرد درست در وسط همین دریاچ در حال شنا باشد ،ب علت اینک مرزهای دریاچ با
خشکی در حوزۀ بالفصلِ تعریف (ک میدا دید او میباشد و تا چشمش کار میکند فقط آب میبیند) وجود
1. count
2. mass
3. perfective
4. imperfective
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ندارد (دیده نمیشود) ،برای اسم متفاوتی معناسازی میکند .لذا داریم:
 من ی دریاچ میبینم( .اسم شمارشی) -من (فقط) آب میبینم( .اسم تودهای)

نمودار  :2اسم تودهای (الف) و اسم شمارشی (ب) (النگاکر)5 :2001 ،

نکتۀ دوم در رابط با اسامی شمارشی و تودهای آ است ک هر جزئی از ی اسم تودهای ی نمونۀ تام
از هما محسوب میشود .میالً در میال دوم ،حتی ی قطره از آنچ فرد میبیند ،آب است؛ یعنی فینفس
آب است ،در حالیک در اسامی شمارشی اینطور نیست؛ هیچ جزئی از ی دریاچ خودش ی دریاچ
نیست ،هما طور ک یال ی شیر خود شیر نیست .این واقعیت ب این دلیل است ک اسامی تودهای همگنی
درونی دارند و لذا محدودیّت برنمیدارند و هر زیرقسمتی از آ ب لحاظ معنایی و ارجاعی اعتبار کل را دارد.
حال ب سراغ تقسیمبندی مدنظر خودما در افعال میرویم .روش تشخیص اولیّ در شناسایی افعال تام از
غیرتام کاربرد آنها در دو ساختار نحوی حال ساده 1و حال استمراری 2است.
افعال تام در مقابل ب کار لرفت شد در حال ساده مقاومت میکنند:
 او ی شعر یاد میلیرد ← .او دارد ی شعر یاد میلیرد( .یادلرفتن = فعل تام) او ی شعر میداند ← .او دارد ی شعر میداند( .دانستن = فعل غیرتام)میتوا اینطور لفت ک فرق بین فعل تام و غیرتام این است ک ی فعل تام فعلی است ک باعث شود
نماسازی ی فرآیند در حوزۀ زمانی (بالفصل) خود مقیَّد برداشت شود و ی فعل غیرتام فعلی است ک باعث
شود ی فرآیند در حوزۀ زمانی (بالفصل) خود مقیَّد و محصور برداشت نشود:

1. Present Tense
2. Present Progressive Tense
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نمودار  :3نماسازی فعل غیرتام (الف) و فعل تام (ب) (النگاکر)224 :2000 ،

در اینجا در واق ،با فرآیندها سروکار داریم؛ هما طور ک هر جز از ی اسم تودهای فینفس خود آ
محسوب می شود ،هر جز از ی فرآیند غیرتام نیز ب علت همگنیِ درونی فی نفس با خود فرآیند یکی است.
میالً الر من در طول مدت ی ماه ی شعر را بدانم ،در هر جزئی از این مدت آ را میدانم ،ولی الر ی
شعر را در مدت ی ماه یاد بگیرم در هر جزئی از آ مدت ک قبل از پایا آ مدت باشد ،آ را یاد نگرفت ام
و لذا معنای مدّ نظر عبارت زبانی نماسازی نمیشود.
در اینجا ی اتفاق جالب میافتد و آ اینک با استفاده از ساختار استمراری ،میتوا ی فعل تام را در
حوزهای خاص ک در اینجا زما بیا عبارت میباشد غیرتام نمود و ب آ همگنی درونی بخشید .ب همین
دلیل است ک ی فعل ک ذاتاً غیرتام است در این ساختار نامناسب مینماید؛ چرا ک این ساختار ذاتاً معنا
دارد و غیرتامسازی را انجام میدهد و بنابراین نمیتوانیم بگوییم من دارم میدانم ،اما میتوانیم بگوییم من
دارم یاد میلیرم .ب طور عام میتوا لفت حال استمراری در واق ،نوعی زومکرد روی قسمتی از ی
فرآیند است و ب ورت خاص میتوا لفت قرارداد ی حوزۀ بالفصل بر روی ی فرآیند تام است ک
حصارهای زمانی (نقاط پایانی) آ را ب حساب نیاورده و از برداشت 1خارج نموده است:

1. construal
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نمودار  :4نماسازی ساختار استمراری (النگاکر)1 :2001 ،

فرق بین غیرتام بود در ساختار استمراری با فعل غیرتام در این است ک ساختار استمراری ی قسمت از
فرآیند را در نظر لرفت و کاری ب زما آ ندارد .الر بخواهیم رفاً زما را (میالً برای حال و لذشت ) برای
فعلی خنیی (ن تام و ن غیرتام) نشا دهیم؛ خواهیم داشت:

نمودار  :5نماسازی زمان حال (هما )2 :
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نمودار  :6نماسازی زمان گذشته (هما )2 :

ما زما  1را بر مبنای تجمی ،و یا تفکی حوزۀ بالفصل تعریفِ فعل با رویداد سخن تعریف میکنیم .در
نمودار فوق ،در زما حال ،حوزۀ بالفصل فعل با رویداد سخن 2همرخداد شده است ولی در زما لذشت حوزۀ
بالفصل فعل پیش از رویداد سخن واق ،شده است.
3
هم ساختار استمراری و هم زما ها ،هر دو ی حوزۀ زمانی بالفصل را بر فرآیند ،تحمیل مینمایند،
ب نحوی ک آنچ نماسازی شده است را محدود و مقیَّد کنند و این کار را در سطوح متفاوتی انجام میدهند؛
ابتدا ساختار استمراری بر فعل در الیۀ اول (پایینی) اعمال میشود و پس از آ در الیۀ دوم (بعدی؛ باالیی)
زما اعمال میشود تا بندجمل ای کامل و خودایستا 4تشکیل شود .برای میال در جملۀ ما داریم کار میکنیم،
ک در نمودار  1تبیین شده است IS1 ،حوزۀ بالفصل مربوط ب ساختار استمراری را نشا میدهدک بر روی
ی فعل تام (بین دو نقطۀ حصر 5آ ) خیم زده و آ قسمت را غیرتام نموده است .درو  ،IS1زما حال،
ی حوزۀ بالفصل دیگر ( )IS2را ک همرخداد با رویداد سخن است ایجاد نموده است .بنابراین ،نمای کلی
عبارت ،آ قسمتی از فرآیند غیر تام استمراری است ک با رویداد سخن همرخداد است:

1. tense
2. speech event
3. temporal
4. finite
5. endpoints
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نمودار  :7نماسازی حال استمراری (هما )2 :

در مورد لذشتۀ استمراری دو امکا وجود دارد :حوزۀ بالفصلِ اعمال شده توسط زما ( )IS2میبایست
پیش از رویداد سخن باشد و در مورد آ هیچ حرفی نیست ،اما هیچ سندی برای احراز موقعیت رویداد سخن
در رابط با حوزۀ بالفصلِ اعمال شده توسط ساختار استمراری ( )IS1وجود ندارد .ب عبارت دیگر فرایند
استمرار میتواند تماماً قبل از رویداد سخن رخ داده باشد (امکا اول) و یا میتواند لسترۀ رویداد سخن را نیز
دربرلیرد (امکا دوم):

نمودار  :8نماسازی امکان اول (الف) در مورد گذشتۀ استمراری (هما )2 :

نمودار  :9نماسازی امکان دوم (ب) در مورد گذشتۀ استمراری (هما )2 :
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هما طور ک در طرح های فوق تبیین شده است ،امکا دوم دقیقاً هما موقعیتی است ک در للولاه ،1
جملۀ ما از بت داشتیم کار میکردیم را نشا میدهد .واژۀ هنوز مسؤولیّت لسترش حوزۀ بالفصل ساختار
استمراری را بر رویداد سخن برعهده دارد و امکا دوم را محقق میسازد .لذا تداوم و عدم انقطاع را در مفهوم
تجمی ِ،فرایندی ک قبل از رویداد سخن در حال رخداد بوده با ادامۀ هما فرایند در زما ِ رویداد سخن
میرساند:

نمودار  :11نماسازی هنوز

بر پایۀ مالحظات باال میتوا لفت واژۀ هنوز در للولاه فوق ب معنای «در حال حاضر نیز» میتواند
میباشد.
 -2-5گلوگاه دوم هنوز
«دیروز عصر هنگامی ک ب خان رسیدم خیلی خست بودم و دلم ی چای پررنگ فوری مهیخواسهت .رفهتم
چایی بریزم دیدم سماور خاموش  .ب مادرم لفتم تا من لباسهایم را عوض میکنم ی چای میتوانی ردیهف
کنی؟ مادرم لفت آره .پنج دقیق ای لذشت و هنوز از چای خبری نبود .من ب مهادرم لفهتم مگه آب جهوش
نیامده؟ لفت ن  .پنج دقیقۀ بعد لفتم چای چی شد؟ لفت بر داشهت بهاش .مهن پرسهیدم مگه آب جهوش
نیامده؟ لفت ن هنوز .ی دقیق بعد دیدم با ی استکا چای جلوم ایستاده!» (ذاکری ،ارتباطهات شخصهی،
.)1323
ما برای تحلیل مفهوم هنوز در این للولاه نیاز ب ابداع یه مفههوم جدیهد در دسهتور شهناختی در طهولِ
مفهومِ مرزنما داریم .بنا ب تعریف ارائ شده توسط نگارنده ،نام این مفهوم را غایت 1نهادهایم .بهدین نحهو که
حرکت مسیرپیما و ورود آ ب مرزنمای مدنظر برای احقاق معنای جمل کافی نیست و فقهط در هورتیکه
مسیرپیما ب غایت (نقط ای خاص درو مرزنما) برسد معنای جمل محقق میشود .در للولاه فهوق مها یه
1. extremity
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غایت برای جملۀ مدنظر داریم و آ نقطۀ جوش است .یعنی آب در  100درجۀ سانتیلراد ب جهوش مهیآیهد.
نیاز ب توضیت مجدد نیست ک ما در تحلیل فعل ،با زمها به عنهوا حهوزۀ معنهایی ا هلیِ ناشهی از اِعمهال
ی سری تغییرات (حرکات) مواج هستیم .لذا برای جنبش مولکول آب از دمای محیط تا نقطۀ جوش داریم:

نمودار  :11نماسازی هنوز در نه هنوز

 -1مرزنمای آب سرد (مطیّف)
 -2مرزنمای آب لرم (مطیّف)
 -3بیا ِ لفظ ن
 -4بیا ِ لفظ ن هنوز
 -5نقطۀ غایت (دمای  100درج سلسیوس)؛ انطباق در این نقط ب بیا لفظ بلی میانجامد.
هما طور ک در نمودار  11مشاهده میشود ،هیچ تناظری با خطوط نقط چین در حرکت مسیرپیما (خط
مورب) وجود ندارد و این نشانۀ تغییر مسیرپیما در خروج از ی مرزنما و ورود ب مرزنمای دیگر است .باید
توج داشت ک هیچ مرز مشخصی بین مرزنماها وجود ندارد و این مسامح در نمودار ب جهت تسهیل درد
ورت لرفت است.
همسایگی 1غایت مرزنمای ایجاد مفهوم هنوز میباشد .لذا در تحلیل معنای هنوز در این للولاه وقتی مادر
در جواب پرسش پسرش میلوید هنوز ن ب این معناست ک آب وارد محدودۀ نزدی ِ نقطۀ جوش (ک هما
همسایگی غایت است) شده است ،ولی ب غایت آنک هما نقطۀ جوش میباشد نرسیده و بر آ منطبق
1. vicinity
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نشده.
بنابراین در تبیین مفهوم هنوز در این للولاه عالوه بر معنای تجمی ،،یعنی تجمیه ِ،جهوش نیامهد آب در
قبل از رویداد سخن و در زما رویداد سخن مفههوم انفصهال از غایهت در عهین نزدیکهی به آ را مشهاهده
میکنیم.
 -3-5گلوگاه سوم هنوز
«سرجلسۀ دفاع یکی از بچ ها نشست بودیم .من منتظر رسید مداف ،ب استداللورزیِ خا ّی بودم و توی
ی برل نوشتم ک پس کِی او قسمت میاد؟ و دادمش ب استاد داور .ایشو پایین او سؤال برام نوشت:
هنوز میرس » (ایزانلو ،ارتباطات شخصی.)1323 ،
در این للولاه ک از تجارب شخصیِ نگارنده میباشد با نوعی از مفهوم در واژۀ هنوز مواج هستیم ک
جدید نیست اما تحلیل جدیدی میتواند داشت باشد .همانندِ این للولاه را در جملۀ هنوز دارم برات در
منازعات و مجادالت بین فارسیزبانا زیاد شنیدهایم .در اینجا هنوز عالوه بر تجمی ِ،لذشت با زما رویداد
سخن ،زما آینده (آیندۀ پس از رویداد سخن) را میرساند:

نمودار  :12نماسازی هنوز در هنوز میرسه!
 -4-5بررسی نمونههای بیشتر
نمونۀ .1

در ا طالح هنوز ک هنوز است (بیجنخا  )2010 ،در زبا فارسی تجمی ،دو هنوز ورتلرفت است
ک مفهوم هنوز در للولاه  1را اطال میکند .برای درد بهتر موضوع ب جایگزینی زیر متوسل میشویم:
هنوز مشغول است.
الف :تلفن هنوز مشغول است
پس از جایگزینی مشغول با هنوز داریم:
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ب :هنوز هنوز است( .قابل تذکر است ک در ا طالح هنوز ک هنوز است« ،ک » نقش تجمی ،بندجمل ای
ناقص با بندجمل ای ک از پی میآید را ایفا میکند و لذا ب نظر میرسد ک بار معنایی قابل تحلیلی ک ب
تحلیل هنوز مربوط باشد ،ندارد و لذا هنوز هنوز است را مبنای تحلیل قرار دادهایم):

نمودار  :13نماسازی هنوز که هنوز است

هما طور ک در نمودار  13مشاهده میشود خودِ هنوز ب عنوا ی رابطۀ غیرفرایندی در محتوای رویداد
سخن نماسازی شده است و مدت مدیدِ تداوم رابطۀ فرایندی پیشین را میرساند.
نمونۀ .2

«دیروز مادرم را بیمارستا بستری کرده بودند و من تهرا بودم .ب محض اینک خبر را شهنیدم خهودم را
سری ،رساندم مشهد .وقتی رسیدم مشهد ب من لفتند ک برادرم فرهاد از دیروز رفت بیمارستا و تا اال کنار
مادرم بوده .من هم سری ،ب طرف بیمارستا حرکت کردم و هنهوز نرسهیده فرههاد را مجبهور کهردم بهرود و
استراحت کند» (سادات ،ارتباطات شخصی.)1321 ،
در این للولاه حصول ب غایت مدنظر (رسید ب بیمارستا ) در عبارت «هنوز نرسهیده ،فرههاد را مجبهور
کردم برود و استراحت کند» اتیا شده است .یعنی فرد ب بیمارستا رسیده است و بالفا ل فرهاد را مجبهور
کرده است برود و استراحت کند .ب عبارت دیگر «تا ب بیمارستا رسیده این کار را انجام داده» و این تا ،تهای
شامل است 1و رسید ب مرزنمای بیمارستا را نشا میدهد (شامل میشود) .در اینجا نقطۀ غایت با مرزنمها
یکی شده است .همچنین پایا ِ تداوم و استمرارِ نرسید ؛ حوزۀ بالفصل ،1بها دخهول مسهیرپیما به مرزنمها و
پایا رویدادسخنِ هنوز نرسیده همرخداد شده است:
 .1در مقال ای دیگر ب تفصیل ب این مطلب از دیدلاه شناختی پرداخت ایم.
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نمودار  :14نماسازی هنوز در هنوز نرسیده بود که ...

 -1محل یکی شد حوزۀ بالفصل  1با انتهای رویداد سخن؛ پایا استمرار و شروع عکسِ آ
 -2احراز رسید ؛ دخول مسیرپیما ب مرزنما
 -3مرزنمای رسید
در نمودار  14هنوز ب لحاظ مفهومی ب مجرد اینک را با ی فعل میبت تداعی میکند.
 -6نتیجهگیری
محصول پژوهشهای انجام شده در موضوع این مقال ب استخراج مفاهیم و معانیِ تقریباً دقیقی از واژۀ هنهوز
و روند مفهومسازی آ در بستر دستور شناختی منتج لردید.
مفاهیمی ک از این واژه استحصال لردیده میتواند پای ای باشد برای ارائهۀ معهادلههای مناسهب فارسهی
برای این واژه ک ب شرح ذیل میباشند:
مفاهیم هنوز :تداوم و استمرار فرآیند قبلی در فرآیند رویداد سخن (نوعی تجمی)،؛ تجمی ،و تفکی (ب طور
همزما )
معانی و معادلهای هنوز :تاکنو (عدم شمول حال)؛ علی الدوّام (در فارسی معادل ندارد)؛ کماکا (در
فارسی معادل ندارد)؛ تا ،ب مجرد اینک
از دیگر نتایج این پژوهش میتوا ب اضاف شد نقطۀ شناختی و مفهومی غایت ب ابزارههای تحلیهل در
دستور شناختی اشاره نمود .بدین شرح ک برای اطالق معنا در حالت خاص میبایست مسیرپیما ب نقطۀ واحد
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و معینی تحت عنوا فوق رسیده تا واژه را از معنای منظور نظر لوینده پر نماید.
همچنین از نوع و نحوۀ تحلیلها میتوا دریافت ک دستور شناختی (نحو) همانند دیگر سطوح کامالً در
خدمت معناست ک این خود از ا ول ا یل زبا شناسی شناختی است.
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 داعیاالسالم ،سید محمدعلی ( ،)1313فرهنگ نظام ،تهرا  :شرکت دانش (چاپ دوم .)1353
 دهخدا ،علیاکبر ( ،)1311لغتنام  ،تهرا  :انتشارات دانشگاه تهرا .
 رضی ،هاشم ( ،)1354فرهنگ فارسی کاوه ،تهرا  :کاوه.
 سعیدی پور ،محمود ( ،)1354فرهنگ جدید فارسی رازی ،تهرا  :انتشارات کتابفروشی فخر رازی( ،چاپ دوم).
 دری افشار ،غالمحسین؛ حکمی ،نسرین و حکمی ،نستر ( ،)1322فرهنگ فارسی دوجلدی ،تهرا  :فرهنگ
معا ر.
 عمید ،حسن ( ،)1322فرهنگ برلزیدۀ عمید ،تهرا  :سازما چاپ و انتشارات جاویدا .
 غریبی ،افسان (« ،)1322هنوز :ی قید نمودی» ،فصلنامۀ دستور ،شماره .111-112 : 5
 فرهوشی ،بهرام ( ،)1354فرهنگ پهلوی ،تهرا  :انتشارات بنیاد فرهنگ ایرا .
 فرهوشی ،بهرام ( ،)1352فرهنگ فارسی ب پهلوی ،تهرا  :سلسل انتشارات انجمن آثار ملی.
 ماهوتیا  ،شهرزاد ( ،)1225دستور زبا فارسی از دیدلاه ردهشناسی ،ترجمۀ مهدی سمائی ،)1321( ،تهرا  :مرکز.
 مشکوهالدینی ،مهدی ( ،)1325تو یف و آموزش زبا فارسی ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد( ،چاپ سوم).
 مشکوهالدینی ،مهدی ( ،)1325دستور زبا فارسی بر پایۀ نظریۀ لشتاری ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد،
(ویرایش دوم).
 معین ،محمد ( ،)1353فرهنگ معین ،تهرا  :امیرکبیر.
 نجفی ،ابوالحسن ( ،)1312فرهنگ فارسی عامیان  ،تهرا  :نیلوفر.
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