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١۴دستور  مقاله ٤ 
نمود استمراری در فارسی دری افغانستان

 
  مقّدمه ١

 ناختماـس ثـمبحرا در  »دوـ«نم مقولۀ ،سیرفا نباز يخرتادر  ی،خانلر ناتل بار نخستین
خانلری مقولۀ نمود را . )١٣۶۶خانلری  ←(ست ا دهآربیان  نباستاسی رفا نبادر ز فعل
مطرح کرده است. با تعریف خانلری در واقع نمود فعل  نساختمار در ای دیگ عنوان مقوله به
 )١٣٧۵(که ابوالحسنی  استمراری و پایانی تقسیم کرد؛ چنانبه سه دستۀ آغازی،  توان یمرا 

ود تاّم و غیرتاّم دانسته گونه انجام داده است. اما خود خانلری افعال را دارای دو نم نیز همین
 نظردر  فعل زغاآنکه آ حسب بر، ستاحالتی  دجوو يا فعلع قوو است. نموْد بیان چگونگی

، در زبان فارسی )١٩٠  /١: ١٣۶۶(خانلری . قطعی آن نپايا ياو دوام آن  نجريا يا باشد
و افعال را دارای نمود  کند یمرا بیان گذشته و  نآنواهای  زماندر  فعلشیوۀ بیان دو  معاصر،

 وتمتفا ساختدو و ست ا نمازمقولۀ از  مستقلکّلی  به ولهمق ينا که داند یمتاّم یا غیرتاّم 
   :آورد یم پديد فعل فصردر 

  

  .روم یدارم م   .روم یم    :نآنوا
  . رفتم یم شتمدا   .رفتم یم   :گذشته

  

را مطرح » ی و تداومیا لحظهی ها فعل«بار،  نیز، برای نخستین )١٣۶٣(پناه تهرانی  جهان
ی، تداومی و ا لحظهی، افعال را به سه دستۀ ا مقاله، در )١٣٧١(کرده و وحیدیان کامیار 

(وحیدیان  ١دستور زبان فارسی ی ـ تداومی تقسیم کرده است. این مبحث همچنین در ا لحظه
بحث  )٧۵: ١٣٨٣(احمدی گیوی و انوری  ٢دستور زبان فارسی و  )۴٠: ١٣٨۶کامیار و عمرانی 

  شده است.
 )١٣٧۵(نامۀ زهرا ابوالحسنی چیمه  از پایان توان یمگرفته  ی صورتها پژوهشاز دیگر 

ی ها فعلنام برد، که در آن، نمود افعال به سه دستۀ  نمود فعل در نظام فعلی زبان فارسی
  ی استمراری تقسیم شده است.ها فعلی پایانی و ها فعلآغازی، 

ود آغازی، ی نمود تام، نمود عادتی، نمها عنوانشهرزاد ماهوتیان نیز افعال نمودی را با 
ی، نمود استمراری، نمود مستمر، نمود پایانی، نمود منقطع، نمود ا لحظهنمود مکرر، نمود 

  .)٢٣١-٢٢٧: ١٣٩٣(ماهوتیان  تداومی مطرح کرده است



٥ ١۴دستور مقاله
 نمود استمراری در فارسی دری افغانستان

 
گرفته، به طور کلی، با توجه به ساختار زبان فارسی معاصر ایران  ی صورتها پژوهش
افغانستان پرداخته نشده است. وجود تفاوت  و به چگونگی آن در زبان فارسی دری انجام شده

ی ها شیگوویژه نمود استمراری، و گوناگونی شیوۀ بیان استمراری در  در مبحث نمود، به
های فارسی افغانستان تحقیق و  مختلف افغانستان و مطرح نشدن مقولۀ نمود در دستور زبان

  کند. اب میرا ایج» نمود استمراری«ویژه  پژوهش مستقل در این زمینه، به
: ١٣٩٠(خراسانی از میان دستورنویسان افغانستانی تنها خراسانی به بحث نمود اشاره کرده 

؛ اما در این بحث به ساختمان فعل در زبان فارسی افغانستان توجهی نشده است. به )٩۵
رسد دلیل آن این بوده باشد که خراسانی کتاب خویش را بر پایۀ دستور زبان  نظر می

ی از کتاب ا خالصهیل عمادی حائری نگاشته است و، به یک تعبیر، کتاب ایشان اسماع سید
های ماضی ملوس و مضارع مستمر، که با  دستور زبان حائری است. به همین دلیل، از زمان

صحبت شده و، به این واقعیت اشاره نشده که چنین  شود یمساخته » داشتن«فعل کمکِی 
وجود ندارد. به احتمال زیاد، کاربرد این دو مقوله بیشتر  ساختاری در زبان فارسی افغانستان

اند. به سخن  های بسیاری در ایران زیسته شود که سال در نوشتار و گفتار مهاجرانی دیده می
قدر شایع نشده  دیگر، کاربرد این ساختار در زبان فارسی افغانستان عمومیت ندارد و آن

ید دستوری در زبان فارسی افغانستان یاد کرد. با این عنوان مقولۀ جد  است که بتوان از آن به
های  های دیگر هم که تحت تأثیر دستور زبان حال، بحث دربارۀ این ساختار در دستور زبان

  شود. وبیش دیده می فارسی ایران نگاشته شده است کم
ی گوناگون به ظرفیت درونی فعل در انتقال مفهوم زمان ها نگرشی از ا مجموعهنمود 

ی فعل را، به لحاظ داللتش بر آغاز و دوام و ها یژگیو. فرشیدورد )Comrie 1980: 3( تاس
داند  آن می» حّد «یا » نمود«پایان و کمال و نقص وقوع آن و از نظر ارتباطش با زمانی معّین، 

) مبهم یا ١: کند یم. وی فعل را به لحاظ نمود به پنج نوع تقسیم )٢۴١: ١٣٩۴(فرشیدورد 
) آغازی یا آغازین؛ و همچنین ۵کامل،  ) نیمه۴) کامل، ٣ناتمام یا استمراری، ) ٢مطلق، 
  کند: های لفظِی نمود فعل را به قرار زیر بیان می نشانه
  .او خوابیده استبرای نمود کامل؛ ماننِد » بودن«) فعل معیِن ١



١۴دستور  مقاله ٦ 
نمود استمراری در فارسی دری افغانستان

 
جریان در زبان محاوره برای نموِد ناتمام و استمراری و فعلی که در » داشتن«) فعل ٢

  (ماضی در جریان). خورد یماو داشت غذا یا  خورد یماو دارد غذا است؛ ماننِد 
او دیشب ، خورد یماو حاال غذا برای نمود تام و استمراری، ماننِد » می«) پیشوند صرفِی ٣

  .خورد یمساعت هشت غذا 
عالمت نمود » مشغول شدن«و » آغازیدن«و » شروع کردن«و » گرفتن«ی ها فعل) ۴
  .مشغول شد به نوشتن، شروع کرد به باریدن، باریدن گرفتنزی است؛ ماننِد آغا

) کلمات و اصطالحات زمانی ماننِد دیروز، امروز، هنوز، آن زمان و ... گاهی نشانۀ ۵
  .حاال خوابیده است، هنوز نخوابیده استاند؛ ماننِد  نمود کامل

ی کرد. نمود دستوری با در دو سطح دستوری و واژگانی بررس توان یمنمود فعل را 
دهندۀ استمرار است. نمود  که نشان» می«مانند  شود یمعنصری تصریفی در فعل نمایان 

ی معنایی در فعل وجود دارد و بر وضعیت و موقعیت فعل از ا مشخصهواژگانی به صورت 
ندها و وسیلۀ پیشو به  توان یمنمود را . )١٣٩٠(ابوالحسنی  لحاظ روند انجام گرفتن داللت دارد

 ی کمکی نشان دادها فعلپسوندها یا با ایجاد تغییرات دیگری در شکل فعل یا با استفاده از 
(Richards 2002: 340).  

در واقع، مبحث نموْد مبحث تمایز بین زمان دستوری با زمان غیردستوری است. مطرح 
ت زمان که ممکن اس دهد یمشاسی امروز نشان  کردن زمان مطلق و زمان نسبی در زبان

. زمان دستوری جایگاه وقوع )٢٢۶: ١٣٩٣(ماهوتیان  دستوری فعل با زمان انجام فعل منطبق نباشد
. در حالی که نمود نحوۀ سازد یمفعل را در یک برش سه شّقی گذشته، آینده و حال مشخص 

  .)١٣٩١(والی رضایی  دهد یمی مذکور را بازتاب ها زمانتحقق رخداد فعل در درون هریک از 
ی کمکی، به عنوان یک راهکار ها فعلمود دستوری، به وسیلۀ عناصر تصریفی و با ن

گفت نمود دستوری یک امر صوری و نمود  توان یم؛ بنابراین، کند یمصوری تظاهر پیدا 
به  توان یم. از نمود دستوری (همان)واژگانی مربوط به خصوصیت معنایی افعال است 

به  توان یمدتی، تکرار و...؛ و از نمود واژگانی نمودهای استمراری، کامل، ناقص، عا
ای، تداومی، آغازی و پایانی اشاره کرد. در این مقاله، با رویکردی توصیفی،  نمودهای لحظه

  تنها به نمود استمراری خواهیم پرداخت. 



٧ ١۴دستور مقاله
 نمود استمراری در فارسی دری افغانستان

 
  نمود استمراری ٢

 . دستورهایشود یمی مختلف در زبان فارسی دری بیان ها وهیشمفهوم استمراری به 
و فقط به ذکر چند فعل به  دهد ینمافغانستانی تعریف روشنی از زمان استمراری به خواننده 

کند. برای ورود به بحث نمود استمراری، ابتدا مروری خواهیم داشت  عنوان نمونه بسنده می
ی دستور زبان فارسی افغانستان و سپس به بررسی نمود ها کتاببر زمان استمراری در 

  م پرداخت.استمراری خواهی
تکرار واقع شده  نویسد که ماضی استمراری  فعلی است که در گذشته بارها و به یمین می

. پیشوند کند یمو حال استمراری زمانی است که انجام کار یا امری را در حاِل دوام بیان 
کند. او تفاوت این  را هم برای ساخت حال ساده و هم برای حال استمراری معرفی می» می«

داند  ان را در معنای جمله و تداوم در زمان حال استمراری نسبت به زمان حال ساده میدو زم
  های زیرتفاوت این دو زمان را نشان داده است:  . او در نمونه)١١٠: ١٣٩۴(یمین 

  

. عملی است که دوام ندارد (البته اتفاق نیفتاده »خوانم یمشب « حال ساده (مطلق):
  است تا دوام داشته باشد).

  یعنی اینکه حاال باریدن باران دوام دارد. »بارد یمباران « ال استمراری:ح
  یعنی در حال نوشتن نامه هستم. »سمینو یمنامه «     

  

ی دستور ایران در زمان حال استمراری ها کتابکدام از  نیز در هیچ» می«کاربرد پیشوند 
ساده را بیان رویداد معرفی نشده است؛ فقط مشکوةالدینی یکی از کاربردهای زمان حال 

 داند یمداند و حال ساده اخباری را صورت دیگر حال استمراری  عادتی و استمرار می
  .)۵٧-۵۶: ١٣٩۶(مشکوة الدینی 

  

  .روند یمدانشجویان هر روز به کتابخانه 
  روند. حاال کارکنان به سر کار می

  

که با حذف  ندهد قیدهای زمان است، چنا آنچه به این جمالت ماهیت استمراری می
 اشاره نیز یعمران و وحیدیانشود.  قیدهای زمان، جمالت به همان حال ساده بدل می

 در واقع، در .است آشکارتر بسیار حال زمان در» می«پیشوند  شدن ضعیف کهاند  کرده



١۴دستور  مقاله ٨ 
نمود استمراری در فارسی دری افغانستان

 
 مبنی بری قرائن یا و باشد جمله خاصی در قید کهی جای در تنها را پیشوند حال، این زمان

 دانست. استمرار نشان توان می  باشد داشته وجود جمله بیان و عمل انزم هم انجام
داند،  همچنین اینکه یمین نیز تفاوت حال ساده و حال استمراری را در مفهوم جمله می

 ٣های  ها به بخش (برای مثالنه به نمود دستوری  شود یمواقع، به بحث نمود واژگانی مربوط  در
  .این مقاله مراجعه شود) ۴و 

نگهت سعیدی دیگر دستورنویس افغانستانی نیز، هم برای حال ساده و هم برای حال 
ی بیان استمراری را در ها وهیشو انواع دیگری از  داند یمرا یکسان » می«استمراری، پیشوند 

(نگهت  که بیشتر در زبان محاوره کاربرد دارد تا زبان نوشتار کند یمفارسی دری مطرح 
هت سعیدی اولین دستورنویسی است که بین استمرار و عادت تفاوت . نگ)۶٩: ١٣٩٢سعیدی 

) نام دهد یمقائل شده و از عادتی یا حال اعتیادی (که عادت همیشگی را در عملی نشان 
را برای هر سه حال ساده، حال استمراری و حال اعتیادی یکی » می«برد و پیشوند  می
  ).٧٠(همان:  کند وی فعل حال دری معرفی میهای معن داند؛ و این مورد را یکی از ویژگی می

باید گفت سعیدی بین نمود و زمان دستوری دچار خلط شده است؛ زیرا زمان حال 
گونه  اند که به این های زمان طور که اشاره شد، قیدگونه عادتی همان حال ساده است. همان

که سعیدی آورده نیز  تنهایی. مثالی به» می«دهند نه صرفًا پیشوند  جمالت ماهیت عادتی می
  کند. می دییتأهمین گفته را 

  

  .بارد یمژاله  حال استمراری:
  کنم.  هر روز عصر ساعتی گردش می حال اعتیادی:

  

برد در گفتار کابل و  ساختارهای دیگری که سعیدی برای بیان زمان استمراری نام می
و زبان رسانه نیز راه پیدا های افغانستان رایج است، در زبان نوشتار  همچنین در دیگر گویش

ها، در بخش  . در مورد این ساخترفتند یمکرده ؛ ره گفته می؛ گفته راهی استکرده است؛ ماننِد 
  ، به طور مفّصل بحث خواهد شد.»ی بیان استمراری در فارسی دریها وهیش«

 الهام در زبان فارسی درِی نوشتاری به حال استمراری قائل نیست و زمان حال را تنها
یی از حال استمراری در گفتار قائل ها نمونه؛ و البته به داند یمصورت اخباری و التزامی 



٩ ١۴دستور مقاله
 نمود استمراری در فارسی دری افغانستان

 
. وی با اینکه قائل به حال استمراری نیست، همان پیشوند برد ینمکدام نام  است که از هیچ

  .)١٢٧: ١٣٩١(الهام  داند یمبرای حال استمراری، حال ساده و اعتیادی یکسان  را» یم«
گذشته رخ داده ولی وقوع یف سنا غزنوی، زمان استمراری، فعلی است که در بنا بر تعر

آن تا مدتی دوام و تکرار یافته. سنا غزنوی هم به حال استمراری در زبان فارسی دری قائل 
  .)۶٢: ١٣٩۴(سنا غزنوی  داند یمنیست و زمان حال را تنها مضارع اخباری و حال ساده 

سی دری، برای زمان حال استمراری، آن ساختی که در در نتیجه در زبان نوشتاری فار
زبان فارسی تهران رایج است وجود ندارد. در مورد زمان حال استمراری، دستورنویسان 

. آنها همچنین بین زمان اند کردهافغانستانی یا به آن قائل نیستند یا آن را با نمود فعل خلط 
مایزی قائل نیستند و تنها از گذر معناست حال ساده و استمراری از نگاه دستوری تفاوت و ت

یا معنای حال ساده که در این  دهد یمپی برد که جمله معنای حال استمراری  توان یمکه 
توان آن را از مقولۀ نمود واژگانی دانست؛ زیرا نمود واژگانی به خصوصیات  صورت می

  شود. معنایی فعل مربوط می
اند،  سعیدی که به استمراری اعتیادی (عادتی) قائلدر مورد دستورنویسانی مانند الهام و 

ی زمان ها گونهقید  دهد یمبه این گونه جمالت و افعال ماهیت عادتی  آنچهباید گفت 
  .شود یمها، جمالت به همان زمان حال ساده تبدیل  هستند که، با حذف قیدگونه

در فارسی دری  نگارنده نیز قائل به زمان حال استمراری در فارسی دری نیست؛ زیرا
ساختار مستقلی به لحاظ ساختمان و ماهیت برای حال استمراری وجود ندارد، اما این 

شود. از آنجا که این ساختارها وارد زبان نوشتار و  ساختار در زبان گفتار به چند شیوه بیان می
ر باید پذیری باشد، ناگزی بیش در حال تعمیم و رسد کم ها شده است و به نظر می زبان رسانه

به عنوان مقولۀ دستوری حال استمراری پذیرفته شود تا هم خلط زمان فعل و نمود صورت 
ی ا مقولههای دیگر دست به ساخت  پذیری از زبانریتأثنگیرد و هم اینکه نیازی نباشد که با 

  جدید در دستور زبان فارسی دری بزنیم.
توصیفی نمود استمراری در  که پیش از این اشاره شد، در این مقاله با رویکرد چنان

شود. فارسی معیار در  فارسی دری معاصر، با تکیه بر گویش فارسی کابل، بررسی می
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افغانستان فارسی کابل است که به زبان نوشتار و گفتار رسمی و همچنین به زبان رسانه 

  نزدیک است.
  
  های بیان استمراری در فارسی دری شیوه ٣

 معنایی مختلف تظاهر صوری وی ها شیوه به دری در فارسی استمراری نمود مفهوم
 دیگر، عبارت به یا، استمرار بیان های صوری شیوهابتدا به بررسی بخش،  این در. یابد یم

امروز  فارسی زبان درو، پس از آن، به نمود معنایی استمراری  استمرارِی دستور نمود
  پردازیم. افغانستان می

  
  »می«پیشوند  ١- ٣

در دستورهای افغانستان به عنوان پیشوند حال استمراری یاد شده است و،   »می«از پیشوند 
حال استمراری اشاره » عادتی«طور که اشاره شد، فقط سعیدی و الهام به حالت  همان
متفاوت » می«شناسان ایرانی نیز در مورد پیشوند  . دیدگاه دستورنویسان و زباناند کرده

  است. 
 و استمرار بری فارس زبان در ،قدیم از ،»یم« پیشوندکه نشان داده  )١٣٨٣( فرشیدورد

 این استمرار یمعنا امروز یفارس در ،حال این با ت؛اس کرده داللت جریان در عمل

 و تکرار ناقص، نمود نظیر یدیگر یمعان بر ،استمرار بر عالوه ،و شده ضعیف پیشوند
 تکراری استمراری، نمود نشانۀ عنوان به را پیشوند اینماهوتیان  .دکن یم داللت نیز عادت

طور  ، همان)۵۶: ١٣٩۶(الدینی  مشکوة .)٢٢٨: ١٣٩٣(ماهوتیان ه است گرفت نظر عادتی در و
را در صورتی که بیان رویداد عادتی باشد حال استمراری » می«که اشاره شد، پیشوند 

را بیانگر نمود  طالقانی این پیشوند را نشانه نمود دانسته و از نظر معنایی آنشمارد.  برمی
ی زیر با قید زمانی که دارند، ها نمونه .(Taleghani 2008: 9)داند  عادتی و تداومی می

  اساس ساختار معنایی، دارای نمود استمراری، عادتی و تکرارند. بر
  

  .خوردند یمها نان  وقتی تو رسیدی مهماننمود استمراری: 
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  کنند. هر روز یک درام نو جور می. دانشجویان باشم همیشه در سفر مینمود عادتی: 
  .رفتم یمهر روز به وظیفه نمود مکرر: 

  
  » بودن«صفت مفعولی + راهی + فعل  ٢-٣

(در گفتار » راهی«، و رود یمدر این ساختار، فعل اصلی به صورت صفت مفعولی به کار 
  .ردیپذ یمی صرفی را ها نشانهکه  » بودن«رایی) که نشان استمرار است، و فعل 

  

  اب را داده راهی است.جو
  بچۀ همسایه دروازه را زده راهی است.

  نان خورده راهی استند. ها مهمان
  درس خوانده راهی هستم.

  
  »بودن«صفت مفعولی + روان + فعل  ٣-٣

که قید بیان حال استمرار » روان«، و رود یمفعل اصلی به صورت صفت مفعولی به کار 
  .ردیپذ یمرا  ی صرفیها نشانهکه » بودن«است، و فعل 

  

  درس خوانده روان است.
  همینطور گفته روان است.

  کار کرده روان است.
  
  صفت مفعولی + رفتن ۴-٣

ی صرفی را ها نشانهکه » رفتن«رود، و فعل  فعل اصلی به صورت صفت مفعولی به کار می
  .ردیپذ یم

  

  .رفت یمرا خوشامدگویی کرده  ها مهمان
  ره). (می رود یمدرس خوانده 

  روند. تر شده می هر چقدر داراتر شوند، خسیس مردم
  

در جملۀ زیر، در بند اول، وجه وصفی و فعل مضارع التزامی و، در بند دوم، وجه وصفی 
و فعل امری به کار رفته است، اما نمود فعل زمان آینده است. به عبارت دیگر، یعنی کاری 
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ز کاربردها و معانی فعل حال که در آینده به طور مستمر انجام خواهد شد. البته یکی ا

؛ اما در این گونه جمالت به کار رفتن )۵٩: ١٣٩۶(مشکوةالدینی التزامی مفهوم آینده است 
  که ماهیت استمرار را به فعل حال التزامی بدهد. شود یموجه وصفی سبب 

  

  .من َپیَسه جمع کرده برم و تو فروخته برو
  خاطره نوشته کرده برو و باز چاپ کن.

  
  ی بیان معنایی استمرارها هو یش ۴

به صورت دیگری هم  تواند یماشاره شد،  قبالً های صوری که  نمود استمرار، عالوه بر شیوه
ی استمرار را ندارند، اما معنا و مفهوم ها نشانهبیان شود که به لحاظ صوری، با اینکه 

گونه جمالت  این رساند. در این صورت، فعل به کار رفته در استمرار، تکرار و تداوم را می
ممکن است نشانۀ دستوری و صرفی بر استمرار نداشته باشد، بلکه حضور قید یا عبارتی از 

  نظر معنایی استمرار و تکرار را بیان کند. 
  
  تکرار وجه وصفی  ١-۴

ی بیان استمرار و تکرار، که در زبان گفتار بسیار رایج و در فارسی دری بسیار ها وهیشیکی از 
های هر سه زمان آینده، گذشته و حال به کار  ار وجه وصفی است که با فعلزایاست، تکر

و نشان دهندۀ استمرار یا تکرار عملی در گذشته، حال یا آینده است. البته تکرار وجه  رود یم
های زیر ماهیت و  گونه جمالت نقش قیدی دارد، که همین تکراِر قید به جمله وصفی در این

  .دهد یمرا  مفهوم استمرار یا تکرار
  

  خود را به جایی خواهد رساند.  کارکرده کارکردهعلی 
  رساند. خود را به جایی می کارکرده کارکردهعلی 
  خود را به جایی رساند. کارکرده کارکردهعلی 

  

ساخت دیگری که مفهوم و معنای استمرار دارد وجه وصفی است که نقـش قیـدی دارد، 
آیـد. در ایـن سـاخت، وجـه وصـفی تکـرار  می» کـردن«که با اسم یا صفت و همکرد فعـل 
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  های زیر: شود. این ساخت نیز در فارسی دری بسیار زایا و پرکاربرد است؛ مانند مثال نمی

  

  خنده کرده (کده) آمد.
  .آمدناز کرده (کده) 

  گریه کرده (کده) آمد.
  

  گذاشت.گریان / کنان گریه؛ نازان/ نازکنان؛ خندان/ کنان خندهترتیب،  به جای هریک، به توان یمکه 
  
  هایی با مفهوم استمرار عبارت ٢-۴

، همراه صورت مصدری فعل و فعل ربطِی »مشغوِل...«، »مصروِف...«عباراتی مانند 
) ٨٧: ١٣٨٣(و فرشیدورد  )١٣٧۶(. دبیرمقدم رساند یم، مفهوم استمرار در جمله را »بودن«

» بودن«عل و فعل ربطِی اندکه این عبارت همراه صورت مصدری ف نیز عنوان کرده
شده،  برده های نام غانستان، عالوه بر عبارتهایی با مفهوم استمرارند. در فارسی اف جمله

  رود. و صورت مصدری فعل به کار می» مصروِف...«عبارِت 
  

  مصروف کار کردن استم.
  مصروف نوشته کردن استیم.

  
  افعال فاقد نمود استمراری ۵

شود که بیانگر کنش خاصی نیستند، یعنی غیرپویا و از نظر  ته میهایی گف افعال ایستا به فعل
نیستند، معموًال قابلیت  راـآ ماـنجا لـحامردارای  نوـچو  (Pavey 2010)زمانی نامحدودند 

استمرارپذیری ندارند. همچنین افعال ایستا نمود پایانی هم ندارند، یعنی اینکه زماِن به پایان 
 ،شتندا ستدوبیشتر بیانگر  هـآ یی راها فعل. )١٣٩١الی رضایی (و رسیدن کار اهمیت ندارد

و  يطاشرو  طفاعو ،درونی تحساساا ، و همچنیندنبو ،ستناخو ،نستندا ،شتنداعقیده 
از افعال ایستا شمرد. در  توان یماند  مالکیتو شناختی  روان تحاال ردمودر  آه ییهاگیيژو

این  توان یمفعلی است کنشی و » خواندن«ل ، فع»الف«های  های زیر، در جمله میان جمله
توان با  ، که می»او در حال چه کاری است؟«یا » ؟کند یماو چه کار «را پرسید که  سؤال



١۴دستور  مقاله ١٤ 
نمود استمراری در فارسی دری افغانستان

 
خوش «فعل » ج«و » ب«های دوم  یکی از جمالت الف به آن پاسخ داد؛ اما در مورد جمله

خواهد) از  دلم می » (=شه) شود (می دلم می«دوست داشتن) و همچنین عبارت » (= داشتن
  را پرسید؛ زیرا قابلیت استمرار ندارند. سؤالاین  توان ینمنوع افعال ایستا است، که 

  

  الف)
  او در حال کتاب خواندن است.

  من کتاب خوانده راهی هستم.
  من کتاب خوانده رفته استم.

  ب)
  1او در حال خوش داشتن است.*
  من او  را خوش داشته راهی هستم.*

  ج)
  ه که موَتر (= ماشین) بخرم.ش دلم می

  دلم شده راهی است که موَتر بخرم.*
  
   نتیجه ۶

. در این جستار، ابتدا به تفاوت شود یممقولۀ نمود به دو بخش واژگانی و دستوری تقسیم 
نموِد فعل با زمان فعل و همچنین تفاوت نمود واژگانی و دستوری پرداخته شد. آنگاه فقط 

رسی کابل مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که در زبان نمود استمراری در زبان فا
  رود.  فارسی دری نمود استمراری به دو صورت دستوری و معنایی به کار می

، »کرده رفتند«و ساختارهایی مانند » می«در شیوۀ بیان صوری یا دستوری، به پیشوند 
بر نمود  تواند ینمهایی تن به» می«اشاره و نشان داده شدکه پیشوند » گفته راهی است«

های زمان و  استمراری داللت کند؛ و با توجه به بافت و مفهوم جمله و همچنین قیدگونه
توان به آن پی برد. البته  ، میدهد یمگونه، که به جمله ماهیت استمرار یا تکرار  قراینی از این

چنین به برخی از . همکند یم، در زمان گذشته، به استمرار در گذشته داللت »می«پیشوند 
                                                            

  دار غیردستوری هستند. . جمالت ستاره١
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 ها فعلاین  نیتر مهمبه صورت استمراری به کار روند اشاره کردیم، که  توانند ینمافعال که 

های دستور  افعال ایستا هستند. در این مقاله، پس از بررسی زمان حال استمراری در کتاب
 ماضی«و » مضارع ملموس«افغانستان، نشان داده شد که در زبان فارسی دری، ساختار 

که در فارسی تهران رایج است، وجود ندارد. همچنین بیان شد که برخی از » ملموس
اند و برخی دیگر نیز نقش  دستورنویسان به زمان حال استمراری در فارسی دری قائل نبوده

دانند و تفاوت را در تداوم و  را برای بیان زمان حال استمراری و حال ساده یکسان می» می«
کنند، که در این صورت، این مورد در مبحث نمود واژگانی باید  ذکر می معنا و مفهوم جمله

  بررسی شود. 
ی بیان معنایی یا واژگانی استمرار نیز بررسی شد. تکرار وجه ها وهیشدر این پژوهش، 

وصفی که نقش قیدی دارد و همین قیْد معنای استمراِر کاری در گذشته، آینده و حال را به 
، به همراه صورت »مشغوِل...«، »مصروِف...«یی مانند ها بارتع. وجود دهد یمجمله 

. با توجه کند یم، جمالتی با معنا و مفهوم استمرار را تولید »بودن«مصدری فعل و فعل ربطِی 
به طبیعت زبان فارسی، افعالی وجود دارند که قابلیت استمرار را ندارند، مانند افعال ایستا؛ 

کنش خاصی نیستند و دارای مراحل انجام کار، مانند دیگر افعال، گونه افعال بیانگر  زیرا این
  نیستند.

  
  منابع

نامۀ کارشناسی ارشـد، تهـران:  ، پایاننمود فعل در نظام فعلی زبان فارسی)، ١٣٧۵زهرا ( ،چیمه ابوالحسنی
  دانشگاه تهران.

 شناسـی زبان رانسکنفـ ششـمین مقاالت مجموعۀ، »فارسی زبان نمودی در افعال« )،١٣٨٣(ــــــــــ 

  ئی.دانشگاه عالمه طباطباتهران:  ،ایران
  .١٢٠-١٠١، تابستان، ص۶، شمارۀ ادب فارسی، »انواع نمود واژگانی در افعال فارسی) «١٣٩٠( ــــــــــ

  ، تهران: انتشارات فاطمی.٢دستور زبان فارسی)، ١٣٨٣احمدی گیوی، حسن و حسن انوری (
   .زاد : یوسف، چاپ دوم، کابلدید در تحقیق دستور زبان دریروشی ج)، ١٣٩١(محمدرحیم  ،الهام
، ٢، ش ١س ، شناسـی زبان ۀمجل، »ای و تداومی لحظه یها فعل« )،١٣۶٣( دخت پناه تهرانی، سیمین جهان
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  .١۶۴-١٠٣ن، ص پاییز و زمستا
  .نشر نوتهران:  ،تاریخ زبان فارسی )،١٣۶۶( خانلری، پرویز

  محمد رفیق.، کابل: عابد و ستور زبان درید)، ١٣٩٠خراسانی، محمدهارون (
   .۴۶-٢، ص ٢۴-٢٣، ش یشناس زبان مجلۀ، »فارسی زبان در بمرکّ  فعل«)، ١٣٧۶( محمد دبیرمقدم،

، سـال چهـارم، فنون ادبی (دانشگاه اصفهان)، »نمود استمراری در فارسی معاصر«)، ١٣٩١رضایی، والی (
  .٩٢-٧٩، بهار و تابستان، ص ١ش

  .انتشارات اندیشهکابل: ، دستور زبان دری)، ١٣٩۴(حمداکبرسنا غزنوی، م
  .: نوین، تهرانمبانی علمی دستور زبان فارسی )،١٣٦٣( شفائی، احمد

  قم: محدث. ،عماد زبان دستور)، ١٣٧١اسماعیل ( سید حائری، عمادی
  ، تهران: سروش.فعل و گروه فعلی و تحول آن در زبان فارسی)، ١٣٨٣فرشیدورد، خسرو (

  ، تهران: سخن.شناسی جدید دستور مختصر امروز بر پایۀ زبان)، ١٣٩۴( ــــــــــ
مهدی سمائی، چـاپ هفـتم،  ۀ، ترجمشناسی دستور زبان فارسی از دیدگاه رده، )١٣٩٣( شهرزاد ،ماهوتیان

  .نشر مرکزتهران: 
  سمت.تهران: ، (واژگان و پیوندهای ساختی) یدستور زبان فارس)، ١٣٩۶( ی، مهدیالدینةمشکو
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