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 چکیده
در  ،و نیز استخراج مفاهیم و معهانی آ  در فارسهی معا هر    هنوز ۀسازی واژیند مفهومآپژوهش حاضر ب  تحلیل و بررسی فر

 تارنماههای خها ،  جهن بهی  ۀدر این پژوهش شامل پیکر های مورد مطالع بستر دستور شناختی النگاکر پرداخت  است. پیکره
همگهی در  ی جهام،،  یهها دقیق و استحصها  للولهاه   بررسید ک  پس از نباشروزمره می ۀو نیز مکالمات ثبت شد زبا فارسی

 هنهوز اند. بر این مبنا برای   شدهآمده در قالب مفاهیم و معانی ارائدست رچوب مدنظر مورد تحلیل قرار لرفت  و نتایج ب اچه
 طهور همزمها ( و معهانیِ   فرآیند قبلی در فرآیند رویداد سخن )نوعی تجمی،(؛ تجمی، و تفکیه  )به    تداوم و استمرارِمفاهیم 

دسهت  مجرد اینک  ب علی الدوّام )در فارسی معادل ندارد(؛ کماکا  )در فارسی معادل ندارد(؛ تا، ب  تاکنو  )عدم شمول حال(؛
مورد اکتشاف قرار تحلیل در دستور شناختی جدید برای ابزاری عنوا  ب  غایتمفهومی شناختی و  ۀ. همچنین نقطندداده شد
 .نشا  داده شودبرای اطالق معنا در حالت خاص ای معین لزوم رسید  مسیرپیما ب  نقط  تا لرفت

 

 شناسی شناختی، زبا  فارسیشناسی شناختی، زبا ، دستور شناختی، معناهنوز ها:واژهکلید
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 مقدمه -1
را ارائ   تاکنو  پهلوی ک  تلفظ آ  هیچ تغییری نکرده است و برای آ  معنای ۀایست فارسی با ریشواژه هنوز
 در آ  اختالفی نیست.از این جهت و  بتدا قید بودهو آنچ  مسلم است از ا«( هنوز»وشی: اند )فرهداده

ای ل أشود مسه سازی میمفهومشناختی لیری از مجرای دستور چگون  در روند شکل هنوزاما اینک  معنای 
فهمیم بست  ب  این است ک  را می هنوزاینک  ما چطور  در واق،رداخت  نشده است. پاست ک  تا ب  حال ب  آ  

فرآیندی را بهر چه    قوای شناختی ما چ   ۀدر ذهن ما چگون  شناسایی شده است و مجموع هنوزسازی مفهوم
 قرار داده است.فارسی در زبا   هنوزسازی مفهوم ۀمبنایی پای

شناسهی شهناختی همه  چیهز در معنها      زبا پیش از وارد شد  در بحث الزم است تأکید شود از آنجا ک  در 
رو، هها جهایز نبهوده و از ایهن    شود، تفکی  ماهوی معناشناسی شناختی از دستور شناختی در تحلیلخال   می
( به   1: 2002لوید نحو فقط بخشهی از دسهتور زبها  اسهت )    می ک  (لرا نیستبا اینک  شناخت) 1نظر تالرمن

مبهاحیی   ۀا  لفت از آنجا ک  از دیدلاه شناختی، دستور زبا  شامل همتر است. شاید بتودیدلاه  واب نزدی 
انهد و ههیچ تنهافر و    معنای واقعی کلم  دارد و در تظاهر و تکامل و تفصیل همطولی ب  ۀاست ک  با نحو رابط

 شناسی شناختی را در بطن خود داشت  باشد، ک  دارد.تخالفی با هم ندارند؛ دستور شناختی نیز معنا
محمهل  بهر   هنوز ۀبات مفهومی و معنایی را برای واژساین است ک  منا سعی ما برراین در این تحقیق، بناب

در معناشناسهی   ، بها تصهریت تلفیهق ذاتهی دستورشهناختی     دستور شناختی تحلیل و تبیین نموده و از این مجرا
طهور   لا  بژسازی برای وامفهوم ۀبیا  نحودستور شناختی النگاکر را در ورزی شناختی، توا  باالی استدالل

دسهت دههیم. در   عانی آ  را نیز ب مطور خاص نشا  دهیم و از این رهگذر مفاهیم و  ب هنوز ۀی واژاعام و بر
های واقعی زبها   نظرات غیر تحلیلی و نامتّکی بر پیکرهاین راستا و در جهت پرهیز از کارهای آماریِ  ِرف و 

 نگهارش ایم تا پس از نموده در حد توا  تالش و غیرقابل استفاده، ای بیهودههبندیها و طبق بندیو نیز دست 
با نگاهی واقعی و مسهتدل   ،تحلیل در این مقال  است ۀدستور شناختی ک  مرتبط با نحوبخشی از ای از عصاره

   فارسهی معا هر  زبها  ۀفیلم، بلکه  در لسهتر  ی  ی  کتاب یا  ۀترس، ن  در لهایی پیکره بنیادتحلیل ۀارائب  
 بپردازیم.

 

 چهارچوب نظری -2

در دستور شهناختی نحهو را    ،لیرد آ  است ک  ماای ک  دستور شناختی حول آ  شکل میترین خصیص مهم 
دانیم. خودِ این فرض باعث ایجاد تمام فرضهیات دیگهر در دسهتور شهناختی     مستقل از دیگر سطوح زبانی نمی

طهور مختصهر   اساسی ب  ۀشناسی از آ  استفاده نمود. در اینجا ب  چند نکتمعناتوا  در ک  میچنا شود، آ می
 نماییم:در رابط  با دستور شناختی اشاره می

طهور مشهترد داریهم که  تهالمی ههم به  آ         اال ول ما در تمام ساختارهای دستوری چند چیز را به  علی

                                                           
1. Tallerman 
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(. 33: 1، ج2000داریم، اما در تمام جمالت رنگ نهداریم )  زما ای داشت  است، میالً ما در تمام جمالت اشاره
ب  ) 2عنوا  فاعل( و ی  فرآیند  ورت مستتر ب)ولو ب  1ای ک  از حداقل از ی  چیزتر در جمل ب  عبارت ساده

 ۀآ  ما عنصهری داریهم که  در همه     فرآیندِ، در فرهاد آمد ۀاسم و فعل( تشکیل شده است؛ میل جملترتیب 

 . هیچ فعلِ بدو  زمانی در هیچ زبانی وجود ندارد.زما نیا وجود دارد: های دزبا 
زما  ی  موضوع انتزاعی  .دستور شناختی باشد ۀتواند پایدر این مفهوم مطالب بسیاری نهفت  است ک  می

 زما  وجود خارجی ندارد، الر زما  وجود خارجی. شودتبدیل نشده و نمی وجود است و فقط ماهیّت است و ب 
طور زما  توضیت داد، لکن هما  شد وج  افتراق س  زما  دیروز، امروز و فردا را از هم با غیرِداشت، میمی

ک  مبیَّن است فرق این س  در خودِ زما  است، یعنی وج  اشتراکشا . وقتی وج  اشتراد و افتراق دو موضوع 
 زاعی است.یکی شد، این بدا  معناست ک  آ  وج  ی  ماهیّت استنتاجی و انت

خود و جها  اطراف خود ک  فضا  ،عد جسمانیزما  خود تابعی از مکا  است، ب  این معنا ک  ما با بُ
یابیم؛ بدین نحو ک  خارج قسمت تغییرات بر آهنگ تغییرات فیزیکی کند زما  را در می)مکا ( را اشغال می

( و آهنگ این 30: 1322و دیگرا ،  ( )پورقاضیT= X/Vکند )اطراف، برای ما لذشت زما  را انتزاع می
تری از زما  یعنی سرعت لذشت زما  را. الر ب  تغییرات با دقت بیشتری بنگیریم تغییرات وج  انتزاعی

خواهیم یافت ک  تغییر نوعی حرکت است و چو  در هر حال ما حرکت را چ  در  ورت و چ  در جوهر درد 
نماییم و برای درد تغییر نیاز لذا ما زما  را از تغییر انتزاع میکنیم و حرکت عبارتست از تغییرات مداوم؛ می

 ب  درد ی  سری مرزها داریم تا تغییر برای ما مسجّل شود. 
مالحظات فوق، ما در حرکت، اوالً ب  ی  متحرد نیاز داریم و ثانیاً ب  ی  معیار برای تشخیص  ۀبر پای
و  3اپیممسیر تحت عناوین اشی النگاکر در دستور شناختیک  این دو را ب  درست و آغاز و انجام آ ، حرکت

 بریم.های معنایی ب  کارایی شگرف آ  پی میابداع نموده است و در تحلیل 4اممرزن
اید و درد این حرکت چگون  است؟ تصور کنید ک  شما داخل ی  اتوبوس کنار پنجره نشست  ۀاما شیو

بسیار کمی با شما دارد کنار  ۀشما در داخل ی  اتوبوس دیگر ک  فا ل ۀهمزادی دارید ک  در  ندلی قرین
کامالً هموار با سرعت کامالً یکسا   ۀآل در ی  جادّهای شما در شرایطی ایدهپنجره نشست  است و اتوبوس

 ورت خواهید یافت ک  درد شما از حرکت  فر نگرید، در ایندر حال حرکت هستند، شما ب  یکدیگر می
شناسی نیز ما در زبا  5بود. این بدا  معنا نیست ک  حرکت کالً ساختگی است، لرچ  حرکت ساختگی خواهد

ک  در واق، جاده جایی رود در حالیمی تهرا لوییم این جاده ب  سمت شناختی داریم )مانند اینک  می
 شود دو مطلب است:مطرح میجا (. آنچ  در این111: 1221(، اما موضوع آ  متفاوت است )فوکونی ، رودنمی

واقعیّات دنیا الجرم از مجرای ذهن انسا  و قوای شناختی او باید تعبیر شوند و هیچ راه  ۀاول آنک  هم

                                                           
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 

توا  نتیج  لرفت آنچ  حرکت کندتری دارد و یا حدّ حرکت . از این قسمتِ دوم میکنیم فر است درد می
شود. با محسوب می 2زمینه، 1شکلکند نسبت ب  آنچ  حرکت تندتری دارد یعنی آ  ب  سمت  فر میل می

ت بینیم ک  ما برای درد با دو متحرّد سروکار داریم. متحرّد اوّل ک  حرکت آ  در  وراین و ف نیز می
دهد و معقول است و الر حرکت دهد و محسوس است و متحرد دوم ک  حرکت آ  در جوهر رخ میرخ می

 نماید:آ   ورت بروز داشت  باشد نسبت ب  حرکت متحرد اول بسیار بطئی و یا حتی الیتحرد جلوه میدر 
   ههىهشتابههک  از شیبى روانست با                      چو باشى در کنار نههههههههر آبى

   ههتههمى دانى محل آ  روا  اسه    ببینى عکس تو ثابت در آ  است                 

  ى الحالهه، لردیدند فهب  یکجا جم  لمانت عکس ثابت، آب سیهههال                   

   تههک  لوید عکس تو ثابت در آبس                 ولى این را ى حس نا وابسههت    

   ههىهود حکم حقیقههههد این بهبگوی                 خرد از روى معیار دقیقهههههههى     

   ههدههشود عکس تو هر آنى پدیههه                      کز آب و انعکاس نور دیههههههده

 و عکس ثابتى اندر خیههههههالتهچ                     نماید این توالههههههههههى میالت 
 .(23: 1315زاده آملی، )حسن                                                                                      

در دسهتور   شیکل و زمینیه  و  مسییرپیما و مرزنمیا  لردد ک  وض، ابهزار  مالحظات باال مشخص می ۀبر پای
لهاه در  الزم ب  توضیت اسهت که     دهد.نشا  میشناختی تا چ  اندازه انعکاس قوای شناختی انسا  را درست 

لذارند ک   هحبت از آنهها   بحث می ۀحرکت نقشی ندارد و معیارهای دیگری پا ب  عر تمییز شکل از زمین  
 لنجد.در این مجال نمی

سازد تا ساختارهای مفهومی ای دارد ک  این امکا  را فراهم میدر دستورشناختی زبا  کارکردی نشان 
بایست حداقل مجهز ب  ساختارهای نهادین  شوند و برای تحقق این امر ی  زبا  می آواییتارهای توسط ساخ

(. 5: 2002هایی نمادین بین این دو ساختار باشد. دستور زبا  ذاتاً نمادین است )النگاکر، معنایی، واجی و رابط
بنابراین  ،شود)ساختار معنایی( تعریف میداد   ورت )ساختار واجی( و معنا  ی  ساختار نمادین در ارتباط

 ورت کلی، عنا ر آ ، ولو ب  ۀچو  در ایجاد معنا دخیل است و دخالت آ  از نوع عاملیّت عرضی است، هم
ای مستقل )از معنا( برای خود رایج حوزه ۀو برخالف نظری )در خدمت معنا هستند( باشنددارای نوعی معنا می

 ندارند.
اند، الجرم معنا را نیهز  کنیم ک  در ایجاد معنا دخیلدر قالب واحدهای نمادینی تعریف می وقتی ما دستور را

نهادینه ، مفهاهیم   پهیش  ذهنی ک  شامل مفاهیم جدید یها از  ۀعبارت دیگر هر نوع تجربسازی و یا ب با مفهوم

                                                           
1. figure 

2. ground 
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السّاع  )مستحدث ( و های حا ل از تجارب حسی، حرکتی یا احساسی، مفاهیم خلق1ذهنی و انتزاعی، برداشت
توانهایی   ،و در این راسهتا انسها    (30: توا  یکی دانست )هما میدرد بافت زبانی، اجتماعی، فیزیکی باشد، 

برداشت متفاوت از ی  موقعیهت یکسها  را دارد. بنهابراین معهانی ترکیبهی کهارکردی )نقشهمند( از محتهوای         
 د.نباشمفهومی و برداشتِ سوار بر محتوا می

وجوه بسیار زیهادی را دربهردارد   ( 535:  2، ج1221)النگاکر،  2عبارتی دیگر تصویرلریداشت و یا ب این بر
 (:4-5: کنیم )هما ای از آ  در اینجا بسنده میک  ما ب  لزیده

شهود.  سطت تخصیص یا معکوس آ  یعنی سطت تعمیم ک  در آ  جایگاه ی  موضوع مشهخص مهی   -1
زیر الر از راست ب  چپ بنگریم با سطوح تخصیص مواجهیم و الهر از چهپ به  راسهت      ۀبرای میال در زنجیر

 باشیم:بنگریم با سطوح تعمیم مواج  می
 قوزد ←پا ←انسا  ←جاندار ←چیز ←وجود

کند از جمل  در ترکیب های اضافی یا شناسی ب  ما کم  میاین سطوح در تبیین بسیاری از مسایل زبا 
 قوزدِ وجود!توانیم داشت  باشیم ما، در فارسی ما نمیعنوا  میال ملکی؛ ب 

 یابی ذهنی.و مسیر دست 3انداز ک  خود دارای تعدادی مؤلف  است از جمل  نظرلاهچشم -2
 ک  قدرمطلق هرکدام یکی است مشاهده نمود: آمد و  رفتنتوا  در دو فعل روشنی مینظرلاه را ب 

 پائین قرار دارد. )نظرلاه پائین است.( ۀلوینده در طبق ←باال.  ۀفرهاد رفت طبق -
 باال قرار دارد. )نظرلاه باال است.( ۀلوینده در طبق ←باال.  ۀفرهاد آمد طبق -

یابی ذهنی آ  است ک  ما برای مسیر خا ی در ذهن مبدأ و مقصد معینی را در نظر بگیریم. مسیر دست
، قدر مطلق از نود پا تا فرق سر خیس شدموییم لو یا می از سر تا پا خیس شدملوییم برای میال وقتی می

یکی است و  1با قدر مطلق میبت  1آ  در خارج یکی است. درست همانند جبر ک  در آ  قدر مطلق منفی 
 داریم:

I-1I = I+1I = 6 

 اند.اند و مسیر را مشخص نمودهاما آغاز و پایا  )مبدأ و مقصد( جای خود را ب  هم داده
شود و خود ب  دو نوع آ  حادث می دلِو در ای از محتوای مفهومی است ک  معنا از : مجموع 4حوزه -3

شود، تواند در آ  محقق کل جام، جمی،ِ آنچ  معنا می ۀ. حوز5بالفصل ۀو حوز 5کل ۀشود. حوزتقسیم می
عنوا  شود. ب محقق میاختصا اً بالفصل منتخبی است از محتوایی ک  مستقیماً معنا در آ   ۀباشد و حوزمی

 باشد.می پابالفصل آ   ۀ، بد ِ انسا  است اما حوزقوزدکل برای معنای  ۀمیال حوز

                                                           
1. construal 

2. imagery 

3. vantage point 

4. scope 

5. Maximal Scope 

6. Immediate Scope 
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)لشتالت در زبا  آلمانی ب  معنای  2شناسی لشتالت: این قسمت از برداشت، ریش  در روا 1برجستگی -4
تشخیص داده و برجست  ای، شکلی خاص را )براساس تجاربش( باشد( دارد. انسا  در هر زمین شکل می

( از بین 2011)لاالس و اسپنس،  3در تصویر سگ دالماسی 1در شکل کند(. میالً بیند )برداشت میمی
و نیازی ب   است شناسیِ شناختِ انسا  ثابت شدهسری فرآیندها ک  در روا های سیاه، طبق ی هم  لک این

 ورت نمادی از بینیم و آ  را ب جست  )و منسجم( میها را برسری از لک بسط آنها در اینجا نیست، ما ی 
دهد؛ چ  بنویسیم /سگ/، چ  کنیم )برای ما تصویر آ  برجستگی معنای سگ میی  سگ برداشت می
 دو معنای سگ دارند(.  شکل سگ را بکشیم هر

 

 
 سگ دالماسی :1شکل 

 

شهود را  بالفصهل تعریهف مهی    ۀحهوز برجستگی انواع مختلفی دارد. آ  نوع از برجستگی که  در رابطه  بها    
 خهاصِ  تهوا  تمرکهزِ  پذیرد. نمها را مهی  مفهومی  ورت می ۀلوییم. نماسازی معموالً بر ی  پایمی 4نماسازی

مفههومی یکسها     ۀبالفصل دانست. ممکن است دو مطلب )عبارت زبانی( پای ۀتوج  ب  معنایی خاص در حوز
داشت  باشند، اما با توج  ب  نوع نمایششا  ب  لحاظ معنایی با هم متفاوت باشند. مهیالً زانهو و قهوزد در یه      

 اند.بالفصل )پا( دو نمای متفاوت هستند ک  بر ی  پای  سوار شده ۀحوز
 دهیم:ها نشا  مینماسازی یا هما  اطالق معنا را با خطوط پررنگ در طرح

                                                           
1. salience 

2. Gestalt psychology 

3. Dalmatian dog 

4. profiling 
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 (5: 1220)النگاکر،  نماسازی  :1 نمودار

 

ی  عبارت زبانی توسط نوع نماسازی آ   1دستوری ۀادعای اساسی در دستور شناختی این است ک  مقول  
 (. بنابراین داریم:  5-1: 1، ج1221شود )النگاکر، و ن  محتوای آ  تعیین می

 کند.را نماسازی می 2ی  اسم ی  چیز -
ای است ک  رونهد تکامهل آ  در بسهتر زمها  مهورد      کند ک  رابط را نماسازی می 3ی  فعل، ی  فرآیند-

 لیرد.بررسی قرار می
 کند.هستند نماسازی می 4جمل  قید روابطی را ک  غیرفرآیندیهای دیگر منمقول  -

، قیهود،  )غیرفرآیندی( شامل  فات 5زما بندی النگاکر از اجزا  کالم، روابط بیحال نظر ب  اینک  در طبق 
بها توجه  به      مقاله  (، ما نیز در ایهن  2001باشند )بروچیاس و هولما ، حروف اضاف ، مصدر و وج  و فی می

اسهتفاده   هنهوز سهازی بهرای   النگاکر در تبیین مفهوم چهارچوب نظریاز ها، ، در تحلیلهنوز ۀنقش قیدی واژ
 ایم.نموده
 

 پژوهش ۀپیشین -3
ای در مورد هیچ پژوهش علمیایم ما جستجو نمودهک  تا آنجا از آنک  وارد این قسمت شویم باید لفت  قبل
آنچ  در  بنابراینکنو  انجام نشده است و در داخل و خارج از کشور تا یشناختدستوردر چهارچوب هنوز  ۀواژ

ب  تنها  هنوز ۀدر مورد واژ است.مواردی است ک  ارتباط بیشتری با موضوع داشت  شامل ایم آورده بخشاین 
( تألیف شده است. این مقال  1322) غریبیخوریم ک  توسط در داخل کشور برمی پژوهشی -ی  کار علمی

توا  آ  را لرایی و حتی در چهارچوب معناشناسی رایج نیز نبوده است، اما ب  نحوی میدر چهارچوب شناخت
 هنوزلیری شود ک  دست داده شده، تا نتیج ب  هنوز ۀکار قرار داد. در این مقال  رفتار نحوی واژ ۀدر پیشین

                                                           
1. grammatical category 

2. thing 

3. process 

4. non-processual relations 

5. atemporal relations 
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 ۀاز نقطیا در واق،  تاکنو نمود فعل ی  جمل  است و ب  معنای  ۀکننداست؛ یعنی مشخص 1ی  قید نمودی
فعل آنها آغاز مشخصی از  در جمالتی ک  هنوزمقال  معتقد است ک   ۀاست. نویسند مشخص تاکنو زمانیِ نا

 هنوزماضی بعید میبت ایشا  قائل ب  استفاده از با فعل  ۀرود. میالً در ی  جملکار نمیزما  را داشت  باشد ب 
  ورت معمول داریم: زیر را ب  ۀدهد ما در فارسی جملای نشا  میک  مطالعات پیکرهنیست در حالی

 . هنوز تازه ب  سن بلوغ رسیده بودم
کند مشخص نمیچنا  زما  را نا، اما آ باشدآغاز  ۀکنندتا حدودی نامشخص تازه ۀشاید بتوا  لفت واژ

 هنوزلوید کند و میرا رد می هنوزتنهایی  ادر نماید. نویسنده زمانی بود  قید را ب  هنوزک  مجوز کاربرد 
های نمود یکی از مشخص  ،عریفی  قید نمودی است، اما سؤال اینجاست ک  مگر نمود چیست؟ بنا ب  ت

، استمراری (230: 1225)ماهوتیا ،  ای بود  وقوع فعلنحوی فعل است ک  بیانگر ساده، منقط، و لحظ 
بود  و یا پایا  پذیرفتن )اکمال( آ  است. بنابراین ما در زبا  فارسی س  نمود ساده، استمراری و کامل را 

 (:11: 1325الدینی، داریم )مشکوه
  زحمت کشید. )زحمت کشید: ساده(فرهاد 

 کشید: استمراری(کشید. )زحمت میفرهاد زحمت می 

 )فرهاد زحمت کشیده است. ) زحمت کشیده است: کامل 

 )فرهاد زحمت کشیده بود. )زحمت کشیده بود: کامل 
اند، بدین  ورت ک  نمود ساده یا منقط، یا هر س  نمود فقط و فقط در بستر زما  قابل تعریف ،ب  نظر ما

شود  و نمود استمراری در کسری از زما  ک  هنوز تمام در کسری از زما  اجرا شده و تمام می ،ایلحظ 
حال پیوند خورده ب  سرِ آ نشده در حال انجام است و نمود کامل در ماضی نقلی در کسری از زما  ک  ی  

 لذاسرِ آ  ب  لذشت  پیوند خورده است، شکل لرفت  است. است و در ماضی بعید در کسری از زما  ک  هما  
در جمالت ماضی نقلی میبت ک  در قید زما  نیست فقط ب  این دلیل ک   هنوزمبنی بر اینک   نظر نویسنده

 نمایاند. ، نظر  ائبی نمیاستفاده نمود هنوزتوا  از نمی آنها زما ِ آغاز کار مشخص است
کار در داخل  ۀعنوا  بخشی از پیشینهای لغات فارسی را ب معانی ارائ  شده توسط اکیر فرهنگ ،در ادام 

  شده  ورت ئص احتمالی در معانی ارائای نیز ب  نقااشاره ،عالوه بر غنای پیشین  کشور لردآوری کرده تا
 پذیرفت  باشد.

فخری ک  آ  ز  /تاکنو  و تاحال، بهتر، از آ  بهتر است: عزی ک  ز فضل نباشد هنوز ذلهنوز:  -1
 «(.هنوز»حیف بود در حق جاهل هنوز )دهخدا:   /فضل نباشد، عار، تا این حد، باز: لرن  با شوی پرده دوز

شد  زما  ها لذشت  است، با وجود سپریهنوز: هنوز )هم( ک  هنوز است: با وجودی ک  مدت -2
هنوز ک  هنوز است ی  چیزهایی توی  ما ...با باتوم زد تو کلّ طوالنی، هنوز پس از این هم؛ حتّی هنوز: 

همین زودی: هنوز هیچ چیز )یا هیچّی( نشده: با اینک  هنوز زما  نگذشت  است، ب  -کند. ما   دا میکلّ 

                                                           
1. aspectual adverb 
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 «(.هنوز»)نجفی:  دانست روی دایره ریخت  بود.داماد می ۀهنوز هیچ چیز نشده، هرکس هرچ  از خانواد
هنوز: تا این زما ، تا آ  زما ، با وجود این، با این هم ، مانند سابق، اکنو ، در زما  حاضر، هرلز،  -3
ها لذشت  تازلی، تازه/ هنوز ک  هنوز است )لفتگو(: با وجودی ک  مدتهیچ وج ، دیگر، همانا، ب وقت، ب هیچ

 «(.هنوز»کنند )انوری: زده از غرب تقلید میوز ک  هنوز است کشورهای استعماراست: هن

 «(. هنوز»هنوز: تاحاال، تاکنو  )زعفرانچی و آموزلار:  -4

 «(.هنوز»هنوز: تاحاال، تاکنو  )آموزلار:  -5
 «(.هنوز»پور: هنوز: باز، مجدداً، پس، اکنو ، تاکنو ، تاحال، هنیز : هنوز )سعیدی -5
 «(. هنوز»االسالم: )داعیهنوز: تاکنو   -1
 «(. هنوز»پور: هنوز: بهتر، از آ  بهتر، تا این حد، بازهم، تاکنو ، تا زما  مورد بحث )انصاف -2
هنوز: تاکنو ، تاحال و تا این هنگام و تا این زما  و بازهم و دیگرهم و حاال هم و اکنو  و الحال و  -2

 «(. هنوز»بسیار وقت )نفیسی: 
 «(.هنوز»ا این هنگام، تاکنو  )معین: هنوز: تا این زما ، ت -10
لویند غلط است، چرا ک  در  تا ک  با هنوز ب  زیادت لفظحال و تاکنو  و کسانیهنوز: ب  معنی تا -11

 «(.هنوز»است )پادشاه:  هنیزمرخم  هنی مخفف آ  و نوزمبدل آ  و  هنیزموجود است و  تا لفظِ هنوز معنیِ

 «(هنوز»هم؛ نوز و هنیز و هنی هم لفت  شده )عمید: هنگام، بازحال، تاکنو ، تا این هنوز: تا -12

 «(هنیز»هنوز: تاکنو ، تاحاال )رضی:  -13

هم  ) دری افشار و حکمی: هنوز: تا این یا آ  زما ، در این هنگام و تا مدتی بعد، همچنا ، با این -14
 «(.هنوز»

 

 پژوهشروش  -4
ارائ   هنوز ۀهایی جهت استخراج مفاهیم و معانی واژتحلیلم، یاخوانده بر مبنای آنچ  مبانی نظری تحقیق

در این تحلیلی  -تو یفی عنوا  پیکره جهت انجام کار پژوهشیِ. الزم ب  توضیت است آنچ  ب است شده
حا ل از  ها و تارنماهای فارسیِخا  و همچنین سایتجنبی ۀاستفاده شده است شامل پیکر از آ مقال  

و جمعاً  بوده مدخل 10ای، هر  فح  شامل  فح  35ای جستجوی این واژه در جستجولر لولل در بازه
از  ،سال ی محتوای بیش از هزار آدرس اینترنتی فارسی مورد بررسی دقیق قرار لرفت  است. همچنین طی 

بودند را  هنوز  جام، جمی، معانی برای هایی کللولاه شده و برداریها نمون محاورات روزمره، جراید و رسان 
طور  کار قابلیّت این را دارد ک  ب ۀنتیجشناسایی نمودیم؛ لذا شعاع اعتبار تحقیق تا حد ممکن افزایش یافت  و 

ر و تعاریف پای ، ب  تحلیل، تبیین، کسپس با استفاده از ابزار موجود در دستور شناختی النگا .نسبی جام، باشد
ایم و در این راستا ابزار جدیدی را نیز در و معانی پرداخت  ، مفاهیمسازیاستخراج روند مفهوم نهایتاً ونماسازی 

   ایم.این زمین  معرفی نموده
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 هاتجزیه و تحلیل داده -5
  هنوزگلوگاه اول  -5-1

کار خودما  حرف کار بودیم. در سال مشغول ب  15مدت  بری ب ما س  نفر بودیم ک  در ی  کارلاه چوب» 
کاری بودیم ک  ب  ما خبر دادند دفتر کارلاه مورد سرقت دار بودیم. مشغول برشزدیم و بسیار امانتاول را می

کار ب  ما س  نفر تهمت دزدی زده. من ب  فرهاد لفتم بهش بگ  ما از  بت داشتیم کار قرار لرفت  و  احب
 (1324)رضایی، ارتباطات شخصی،  «م!کردیم و هنوز مشغولیم و از هیچی خبر نداریمی

را در  هنوزای مختصر داریم. اول آنک  الر ما قید ، ما نیاز ب  طرح مقدم هنوزبرای تحلیل شناختی معنای 
ی  زما  بررسی کنیم، تکرار عینی زما  حال در لذشت  و آینده است و هیچ تفاوت ماهوی در ساختار 

 شود.مفهومی آ  ایجاد نمی
پردازیم می هنوزما چو  از مجرای دستور شناختی در این قسمت ب  بررسی و استخراج معنای دوم آنک    

 از مفاهیم دستور شناختی را ارائ  دهیم: چینیخاص، دست یمراتب الزم است تا بر مبنای سلسل 
 2ایو توده 1اسامی شمارشی ۀشناسی شناختی اسامی را از ی  دیدلاه ب  دو دستطور ک  ما در زبا هما 
-بر اساس رفتار نحوی 4تامو غیر 3تام ۀکنیم، افعال را نیز ب  لحاظ نمودی ب  دو طبقبندی میتقسیم)جنس( 
های متمایز ا لی بین اسامی شمارشی و مشخص  (.142: 2002کنیم )النگاکر، بندی میشا  تقسیممحتوایی

 ای انقیاد آ  است.توده
را در رابط  با افعال  هنوزباشد، ما باید کل افعال می ۀاست و زما  حوز ی  قید زما  هنوزاز آنجا ک  

 ۀباشیم و نیز از آنجا ک  رابطمطالبی راج، ب  افعال در دستور شناختی می ۀتبیین نماییم، لذا نالزیر از ارائ
ای و افعال تام و غیرتام وجود دارد، ما اسامی شمارشی از اسامی توده ۀهای تمایزدهندمتناظری بین ویژلی

 بریم.پیش میبحث این دو را توأما  
بالفصل مکانی خود مقیَّد  ۀکند ک  در حوزی  اسم شمارشی ی  چیز را طوری نماسازی می

کند ک  مقیَّد میایی ی  چیز را طوری نماسازی ک  ی  اسم توده)محدود/محصور( برداشت شود، در حالی
 شود.برداشت نمی

بیند؛ تمام ای بزرگ را میبرای میال فرض کنیم ی  فرد درو  هواپیمایی نشست  و از ارتفاع باال دریاچ 
دهد )مرزهای خشکی و دریاچ  مشخص است( و بالفصلِ نماسازی دریاچ  را تشکیل می ۀمیدا  دید او حوز

 پذیرد.الق معنای دریاچ   ورت میعمل نماسازی بر روی این مرزها برای اط
ک  مرزهای دریاچ  با علت ایناچ  در حال شنا باشد، ب حال الر همین فرد درست در وسط همین دری

بیند( وجود کند فقط آب میباشد و تا چشمش کار میبالفصلِ تعریف )ک  میدا  دید او می ۀخشکی در حوز

                                                           
1. count 

2. mass 

3. perfective 

4. imperfective 
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 کند. لذا داریم:اسازی میشود(، برای اسم متفاوتی معنندارد )دیده نمی
 بینم. )اسم شمارشی(من ی  دریاچ  می -
 ای(بینم. )اسم تودهمن )فقط( آب می -
 

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

 
تام  ۀای ی  نمونای آ  است ک  هر جزئی از ی  اسم تودهدوم در رابط  با اسامی شمارشی و توده ۀنکت

نفس  بیند، آب است؛ یعنی فیشود. میالً در میال دوم، حتی ی  قطره از آنچ  فرد میاز هما  محسوب می
طور نیست؛ هیچ جزئی از ی  دریاچ  خودش ی  دریاچ  ک  در اسامی شمارشی اینآب است، در حالی

ای همگنی ک  اسامی تودهطور ک  یال ی  شیر خود شیر نیست. این واقعیت ب  این دلیل است نیست، هما 
 دارند و هر زیرقسمتی از آ  ب  لحاظ معنایی و ارجاعی اعتبار کل را دارد.درونی دارند و لذا محدودیّت برنمی

رویم. روش تشخیص اولیّ  در شناسایی افعال تام از بندی مدنظر خودما  در افعال میحال ب  سراغ تقسیم
 است. 2و حال استمراری 1حال ساده غیرتام کاربرد آنها در دو ساختار نحوی

 کنند:شد  در حال ساده مقاومت میکار لرفت افعال تام در مقابل ب 
 لیرد. )یادلرفتن = فعل تام(او دارد ی  شعر یاد می ←لیرد. او ی  شعر یاد می -
 داند. )دانستن = فعل غیرتام(او دارد ی  شعر می ←داند. او ی  شعر می -

لفت ک  فرق بین فعل تام و غیرتام این است ک  ی  فعل تام فعلی است ک  باعث شود  طورتوا  اینمی
زمانی )بالفصل( خود مقیَّد برداشت شود و ی  فعل غیرتام فعلی است ک  باعث  ۀنماسازی ی  فرآیند در حوز

 زمانی )بالفصل( خود مقیَّد و محصور برداشت نشود: ۀشود ی  فرآیند در حوز
 

                                                           
1. Present Tense 

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

 
نفس  خود آ  ای فیطور ک  هر جز  از ی  اسم تودهواق، با فرآیندها سروکار داریم؛ هما  در اینجا در
شود، هر جز  از ی  فرآیند غیرتام نیز ب  علت همگنیِ درونی فی نفس  با خود فرآیند یکی است. محسوب می

دانم، ولی الر ی  یمیالً الر من در طول مدت ی  ماه ی  شعر را بدانم، در هر جزئی از این مدت آ  را م
ام هر جزئی از آ  مدت ک  قبل از پایا  آ  مدت باشد، آ  را یاد نگرفت در شعر را در مدت ی  ماه یاد بگیرم 

 شود. و لذا معنای مدّ نظر عبارت زبانی نماسازی نمی
توا  ی  فعل تام را در افتد و آ  اینک  با استفاده از ساختار استمراری، میدر اینجا ی  اتفاق جالب می

باشد غیرتام نمود و ب  آ  همگنی درونی بخشید. ب  همین ای خاص ک  در اینجا زما  بیا  عبارت میحوزه
نماید؛ چرا ک  این ساختار ذاتاً معنا دلیل است ک  ی  فعل ک  ذاتاً غیرتام است در این ساختار نامناسب می

من توانیم بگوییم ، اما میدانممن دارم میتوانیم بگوییم دهد و بنابراین نمیسازی را انجام میدارد و غیرتام
کرد  روی قسمتی از ی  توا  لفت حال استمراری در واق، نوعی زومطور عام می. ب لیرمدارم یاد می

بالفصل بر روی ی  فرآیند تام است ک   ۀداد  ی  حوزتوا  لفت قراراص می ورت خفرآیند است و ب 
 خارج نموده است: 1برداشتو از  ایانی( آ  را ب  حساب نیاوردهحصارهای زمانی )نقاط پ

 

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

 

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: 
 

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

 
کنیم. در بالفصل تعریفِ فعل با رویداد سخن تعریف می ۀرا بر مبنای تجمی، و یا تفکی  حوز 1ما زما 
 ۀرخداد شده است ولی در زما  لذشت  حوزهم 2بالفصل فعل با رویداد سخن ۀحوز در زما  حال، نمودار فوق،

 بالفصل فعل پیش از رویداد سخن واق، شده است.
نمایند، یند، تحمیل میآبالفصل را بر فر 3زمانی ۀها، هر دو ی  حوزهم ساختار استمراری و هم زما 

دهند؛ اوتی انجام مینحوی ک  آنچ  نماسازی شده است را محدود و مقیَّد کنند  و این کار را در سطوح متفب 
دوم )بعدی؛ باالیی(  ۀشود و پس از آ  در الیاول )پایینی( اعمال می ۀابتدا ساختار استمراری بر فعل در الی

، کنیمما داریم کار می ۀتشکیل شود. برای میال در جمل 4ایستاای کامل  و خودجمل شود تا بندزما  اعمال می
دهدک  بر روی بالفصل مربوط ب  ساختار استمراری را نشا  می ۀحوز IS1 تبیین شده است، 1ک  در نمودار 

، زما  حال، IS1آ ( خیم  زده و آ  قسمت را غیرتام نموده است. درو   5حصر ۀی  فعل تام )بین دو نقط
نمای کلی رخداد با رویداد سخن است ایجاد نموده است. بنابراین، ( را ک  همIS2بالفصل دیگر ) ۀی  حوز

 رخداد است:عبارت، آ  قسمتی از فرآیند غیر تام استمراری است ک  با رویداد سخن هم

                                                           
1. tense 

2. speech event 

3. temporal 

4. finite 

5. endpoints 
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 (2: )هما  حال استمراری نماسازی :7نمودار 

 

بایست ( میIS2بالفصلِ اعمال شده توسط زما  ) ۀاستمراری دو امکا  وجود دارد: حوز ۀدر مورد لذشت
اما هیچ سندی برای احراز موقعیت رویداد سخن  حرفی نیست،پیش از رویداد سخن باشد و در مورد آ  هیچ 

عبارت دیگر فرایند ( وجود ندارد. ب IS1بالفصلِ اعمال شده توسط ساختار استمراری ) ۀدر رابط  با حوز
رویداد سخن را نیز  ۀتواند لسترتواند تماماً قبل از رویداد سخن رخ داده باشد )امکا  اول( و یا میاستمرار می

 برلیرد )امکا  دوم(:در

 
 (2: )هما  استمراری ۀدر مورد گذشت امکان اول )الف( نماسازی :8نمودار 

 

 
 (2: )هما  استمراری ۀ)ب( در مورد گذشت دومنماسازی امکان  :9نمودار 
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، 1های فوق تبیین شده است، امکا  دوم دقیقاً هما  موقعیتی است ک  در للولاه طور ک  در طرحهما 
بالفصل ساختار  ۀمسؤولیّت لسترش حوز هنوز ۀدهد. واژمیرا نشا  کردیماز  بت داشتیم کار می ما ۀجمل

سازد. لذا تداوم و عدم انقطاع را در مفهوم استمراری را بر رویداد سخن برعهده دارد و امکا  دوم را محقق می
  فرایند در زما ِ رویداد سخن هما ۀتجمی،ِ فرایندی ک  قبل از رویداد سخن در حال رخداد بوده با ادام

 رساند: می

 
 نماسازی هنوز :11نمودار 

 
تواند می «در حال حاضر نیز»در للولاه فوق ب  معنای  هنوز ۀتوا  لفت واژمالحظات باال می ۀبر پای

 باشد.می

 هنوز گلوگاه دوم -5-2

خواسهت. رفهتم   پررنگ فوری مهی ک  ب  خان  رسیدم خیلی خست  بودم و دلم ی  چای  دیروز عصر هنگامی»
توانی ردیهف  کنم ی  چای میهایم را عوض میچایی بریزم دیدم سماور خاموش . ب  مادرم لفتم تا من لباس

ای لذشت و هنوز از چای خبری نبود. من ب  مهادرم لفهتم مگه  آب جهوش     کنی؟ مادرم لفت آره. پنج دقیق 
؟ لفت  بر داشهت  بهاش. مهن پرسهیدم مگه  آب جهوش       بعد لفتم چای چی شد ۀنیامده؟ لفت ن . پنج دقیق

)ذاکری، ارتباطهات شخصهی،   « نیامده؟ لفت ن  هنوز. ی  دقیق  بعد دیدم با ی  استکا  چای جلوم ایستاده!
1323). 

در این للولاه نیاز ب  ابداع یه  مفههوم جدیهد در دسهتور شهناختی در طهولِ        هنوزما برای تحلیل مفهوم 
م. بهدین نحهو که     یانهاده 1غایت، نام این مفهوم را ارائ  شده توسط نگارنده مفهومِ مرزنما داریم. بنا ب  تعریف

که   رتیحرکت مسیرپیما و ورود آ  ب  مرزنمای مدنظر برای احقاق معنای جمل  کافی نیست و فقهط در  هو  
شود. در للولاه فهوق مها یه     ای خاص درو  مرزنما( برسد معنای جمل  محقق می)نقط  غایتمسیرپیما ب  

                                                           
1. extremity 
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آیهد.  جهوش مهی  لراد ب سانتی ۀدرج 100جوش است. یعنی آب در  ۀمدنظر داریم و آ  نقط ۀغایت برای جمل
معنهایی ا هلیِ ناشهی از اِعمهال      ۀعنهوا  حهوز   نیاز ب  توضیت مجدد نیست ک  ما در تحلیل فعل، با زمها  به  

 جوش داریم: ۀسری تغییرات )حرکات( مواج  هستیم. لذا برای جنبش مولکول آب از دمای محیط تا نقطی 
 

 
 نه هنوزدر  هنوزنماسازی  :11نمودار 

 

 مرزنمای آب سرد )مطیّف( -1

 مرزنمای آب لرم )مطیّف( -2

 ن ِ لفظ بیا  -3

 ن  هنوزِ لفظ بیا  -4

 انجامد.می بلیدرج  سلسیوس(؛ انطباق در این نقط  ب  بیا  لفظ  100غایت )دمای  ۀنقط -5
چین در حرکت مسیرپیما )خط شود، هیچ تناظری با خطوط نقط مشاهده می 11طور ک  در نمودار هما 

تغییر مسیرپیما در خروج از ی  مرزنما و ورود ب  مرزنمای دیگر است. باید  ۀمورب( وجود ندارد و این نشان
جهت تسهیل درد توج  داشت ک  هیچ مرز مشخصی بین مرزنماها وجود ندارد و این مسامح  در نمودار ب 

  ورت لرفت  است.
للولاه وقتی مادر در این  هنوزباشد. لذا در تحلیل معنای می هنوزمرزنمای ایجاد مفهوم  غایت 1همسایگی

جوش )ک  هما   ۀنزدی ِ نقط ۀب  این معناست ک  آب وارد محدود هنوز ن لوید در جواب پرسش پسرش می
باشد نرسیده و بر آ  منطبق جوش می ۀک  هما  نقطیت است( شده است، ولی ب  غایت آنهمسایگی غا

                                                           
1. vicinity 
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 نشده.
معنای تجمی،، یعنی تجمیه،ِ جهوش نیامهد  آب در    در این للولاه عالوه بر هنوز بنابراین در تبیین مفهوم 

قبل از رویداد سخن و در زما  رویداد سخن مفههوم انفصهال از غایهت در عهین نزدیکهی به  آ  را مشهاهده        
 کنیم.می

 هنوزگلوگاه سوم  -5-3

ورزیِ خا ّی بودم و توی ها نشست  بودیم. من منتظر رسید  مداف، ب  استداللدفاع یکی از بچ  ۀسرجلس»
و دادمش ب  استاد داور. ایشو  پایین او  سؤال برام نوشت: پس کِی او  قسمت میاد؟ ی  برل  نوشتم ک  

 .(1323)ایزانلو، ارتباطات شخصی،  «رس هنوز می
مواج  هستیم ک   هنوز ۀباشد با نوعی از مفهوم در واژمی نگارندهیِ در این للولاه ک  از تجارب شخص
در  هنوز دارم برات ۀتواند داشت  باشد. همانندِ این للولاه را در جملجدید نیست اما تحلیل جدیدی می

یداد عالوه بر تجمی،ِ لذشت  با زما  رو هنوزایم. در اینجا زبانا  زیاد شنیدهمنازعات و مجادالت بین فارسی
 رساند:پس از رویداد سخن( را می ۀسخن، زما  آینده )آیند

 

 
 رسه!هنوز می درهنوز نماسازی  :12نمودار 

 

 های بیشتربررسی نمونه -5-4

 .1 ۀنمون

 لرفت  استدر زبا  فارسی تجمی، دو هنوز  ورت( 2010خا ، جن)بی هنوز ک  هنوز استدر ا طالح 
 شویم:کند. برای درد بهتر موضوع ب  جایگزینی زیر متوسل میرا اطال  می 1در للولاه  هنوزک  مفهوم 

 است. مشغولهنوز  الف: تلفن هنوز مشغول است 
 داریم: هنوزبا  مشغولپس از جایگزینی 
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ای جمل نقش تجمی، بند «ک »، هنوز ک  هنوز است. )قابل تذکر است ک  در ا طالح هنوز هنوز استب: 
بار معنایی قابل تحلیلی ک  ب   ک رسد نظر میکند و لذا ب آید را ایفا میای ک  از پی میجمل ناقص با بند

 م(:یارا مبنای تحلیل قرار داده هنوز هنوز استمربوط باشد، ندارد و لذا  هنوزتحلیل 
 

 
 هنوز که هنوز استنماسازی  :13نمودار 

 
غیرفرایندی در محتوای رویداد  ۀعنوا  ی  رابطب  هنوزشود خودِ مشاهده می 13طور ک  در نمودار هما 

 رساند.فرایندی پیشین را می ۀتداوم رابط مدت مدیدِسخن نماسازی شده است و 
 .2 ۀنمون

محض اینک  خبر را شهنیدم خهودم را   دیروز مادرم را بیمارستا  بستری کرده بودند و من تهرا  بودم. ب » 
رساندم مشهد. وقتی رسیدم مشهد ب  من لفتند ک  برادرم فرهاد از دیروز رفت  بیمارستا  و تا اال  کنار  سری،

ده فرههاد را مجبهور کهردم بهرود و     مادرم بوده. من هم سری، ب  طرف بیمارستا  حرکت کردم و هنهوز نرسهی  
 .(1321سادات، ارتباطات شخصی، ) «استراحت کند

هنوز نرسهیده، فرههاد را مجبهور    »در این للولاه حصول ب  غایت مدنظر )رسید  ب  بیمارستا ( در عبارت 
ا مجبهور  اتیا  شده است. یعنی فرد ب  بیمارستا  رسیده است و بالفا ل  فرهاد ر« کردم برود و استراحت کند

ی تها ، تاو این « تا ب  بیمارستا  رسیده این کار را انجام داده»عبارت دیگر  کرده است برود و استراحت کند. ب
غایت با مرزنمها   ۀشود(. در اینجا نقطدهد )شامل میو رسید  ب  مرزنمای بیمارستا  را نشا  می 1شامل است

، بها دخهول مسهیرپیما به  مرزنمها و      1بالفصل ۀ؛ حوزنرسید یکی شده است. همچنین پایا ِ تداوم و استمرارِ 
 رخداد شده است:هم هنوز نرسیدهپایا  رویدادسخنِ 

                                                           

 ایم.ای دیگر ب  تفصیل ب  این مطلب از دیدلاه شناختی پرداخت در مقال  .1
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 هنوز نرسیده بود که ...در  هنوز نماسازی :14نمودار 

 

 با انتهای رویداد سخن؛ پایا  استمرار و شروع عکسِ آ  1بالفصل  ۀمحل یکی شد  حوز -1

 مسیرپیما ب  مرزنمااحراز رسید ؛ دخول  -2

 مرزنمای رسید  -3
 کند.را با ی  فعل میبت تداعی می ب  مجرد اینک حاظ مفهومی ب  ل هنوز 14در نمودار 

 

 گیرینتیجه -6
 هنهوز  ۀتقریباً دقیقی از واژ های انجام شده در موضوع این مقال  ب  استخراج مفاهیم و معانیِمحصول پژوهش

 سازی آ  در بستر دستور شناختی منتج لردید. و روند مفهوم
ههای مناسهب فارسهی    معهادل  ۀای باشد برای ارائه تواند پای لردیده می استحصالمفاهیمی ک  از این واژه 

 د:نباشب  شرح ذیل می ک  برای این واژه
طور و تفکی  )ب تداوم و استمرار فرآیند قبلی در فرآیند رویداد سخن )نوعی تجمی،(؛ تجمی،  هنوز: مفاهیم
 همزما (

تاکنو  )عدم شمول حال(؛ علی الدوّام )در فارسی معادل ندارد(؛ کماکا  )در  هنوز:های لمعانی و معاد
 مجرد اینک فارسی معادل ندارد(؛ تا، ب 

ابزارههای تحلیهل در    ب  غایتمفهومی شناختی و  ۀاضاف  شد  نقطتوا  ب  از دیگر نتایج این پژوهش می
 واحد ۀپیما ب  نقطسیرست میبادر حالت خاص میدستور شناختی اشاره نمود. بدین شرح ک  برای اطالق معنا 



 6931پاييز و زمستان   -61شماره  -شناسي تطبيقي                                                         سال هشتمزبان هاینشريه پژوهش

 

81 

 معینی تحت عنوا  فوق رسیده تا واژه را از معنای منظور نظر لوینده پر نماید. و
در  کامالً )نحو( همانند دیگر سطوح توا  دریافت ک  دستور شناختیها میتحلیل ۀهمچنین از نوع و نحو

 ی شناختی است. سشنال زبا یخدمت معناست ک  این خود از ا ول ا 
 
 
 

 منابع
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