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  معاصرنمود استمراری در فارسی 

  
   ∗ والي رضاييدكتر 

  
  چكيده

از زماني كه موضوع نمود بطور خاص و به عنوان يك مقولـة متمـايز از زمـان دسـتوري بـه وسـيلة برخـي از        
. ها و نظرات متفاوتي در خصوص آن ارائه گرديـده اسـت   دستورنويسان و زبانشناسان مطرح شده است، تحليل

استمرار بيانگر تداوم و يـا در حـال   . يعني نمود استمراري است ؛ه بحث ما محدود به يك نوع نموددر اين مقال
هـاي دسـتور و آثـار     نمود استمراري در كتاب ةدر اين جستار ضمن اشاره به پيشين. انجام بودن يك عمل است

 تواند نشانة استمرار باشـد؛  نمييي بتنها -يژه در زمان حالوب -ميزبانشناسان نشان خواهيم داد كه پيشوند فعلي 
 .هسـت بلكه اين پيشوند در فارسي معاصر عالوه براستمرار بيانگر مفاهيم ديگر نظير نمود ناقص و تكراري نيز 

اي تصـريفي   نخست به دنبال بررسي نمود استمراري در زبان فارسي به عنوان مقولـه  ةدر اين جستار ما در وهل
از . اي نيز به راهكارهاي معنايي براي بيان اسـتمرار خـواهيم نمـود    ن حال اشارهبا اي .مرتبط با فعل خواهيم بود

 مـي يعني استفاده از پيشوند فعلي  ؛صوري ةهاي اين تحقيق اين است كه نمود استمراري به دو  شيو ديگر يافته
ي دستوري به برخي ا در اين نوشتار در كنار نمود استمراري به عنوان مقوله .يابد و فعل كمكي داشتن تظاهر مي
تواننـد   همچنين نشان داده خواهد شد كه برخي از افعال زبان فارسي نمي. شود راهكارهاي معنايي نيز اشاره مي

اي فاقـد   به عنوان نمونه افعال ايستا نظير افعال حسي و عاطفي و افعال لحظه. در صورت استمراري به كار روند
ن خواهيم داد كه مفهـوم اسـتمرار همچـون ديگـر مفـاهيم زبـان بـه        در اين نوشتار نشا. هستندنمود استمراري 

البتـه فقـط    .يابد كـه برخـي از آنهـا دسـتوري و برخـي واژگـاني و معنـايي اسـت         هاي مختلفي تظاهر مي شيوه
       .توان به عنوان نمود دستوري در نظر گرفت راهكارهاي صوري را مي

  
  كليدي ياههواژ

             .     عاصرنمود، استمرار، فعل، فارسي م
  
  

                                                 
  Vali.rezai@fgn.ui.ac.ir         دانشگاه اصفهان ،شناسي استاديار گروه زبان ∗

 26/9/90:تاريخ پذيرش     12/2/90:تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي 
  ندانشگاه اصفها

   ۷۹-92، ص1391بهار و تابستان ) 6پياپي(، 1، شمارهچهارمسال 
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  مقدمه
از نظر شروع، پايان، استمرار، تكرار و يا در جريان بودن  ؛اي دستوري است كه بيانگر نحوة انجام گرفتن فعل نمود مقوله

تي و زبانشـناختي  اين مقولة دستوري ارتباط تنگاتنگي با مقولة زمان دارد و به همين دليل در اغلب دستورهاي سنّ. است
به عنـوان نمونـه، در   . اند در واقع، نمودهاي مختلف تحت عنوان زمان معرفي شده. ورد توجه قرار نگرفته استچندان م

 .شامل ماضي مطلق، ماضي استمراري، ماضي بعيد و ماضي نقلي معرفي شده اسـت  ؛كتب دستور چهار نوع زمان گذشته
ر است و آن چه مربوط بـه طـرز   ته غير قابل تصووجود چهار زمان گذش ،اشاره نموده است )1363:78( كه شفايي چنان

زمان دستوري جايگاه وقوع فعل را در يك بـرش   .هيچ ارتباطي با اصل مفهوم گذشته ندارد ،انجام عمل در گذشته است
ـ     ،سازد ي گذشته، حال و آينده مشخص ميسه شقّ ق رخـداد فعـل در درون هـر يـك از     در حالي كـه نمـود نحـوة تحقّ
از نخستين دستورنويساني است كه به تمايز ميان نمود و زمـان اشـاره كـرده     شفايي. دهد را بازتاب ميهاي مذكور  زمان

البتـه زمـان گذشـته بـيش از يكـي      « :نويسـد  او مـي  .اي براي نمود به كار نبرده است چند ايشان اصطالح ويژه است، هر
 ،آنچه مربوط به طرز انجام عمل در گذشته اسـت . ر استوجود چهار زمان گذشته غير قابل تصو تواند باشد و اصالً نمي

پس در كاربرد اصطالحات ماضي مطلق، ماضـي نقلـي و غيـره بايـد     . كمترين ارتباطي با اصل مفهوم زمان گذشته ندارد
اسـتمراري ماضـي و   گونة اصطالح است و بهتر است به جاي آنها گونة مطلق ماضي، ه بود كه اين كلمات صرفاًمتوج... 

  ).78:1363شفاهي،(» دبربه كار 
هاي فعـل را   ويژگي وي. بحث نمود اشاره نموده است بصراحت بهكه  ي استنويسان يكي ديگر از دستورفرشيدورد     

و از نظر ارتبـاطش بـا زمـان معـين نمـود يـا حـد آن         ام و پايان و كمال و نقص وقوع آناز لحاظ داللتش بر آغاز و دو
  :كند فعل را از لحاظ نمود به پنج دسته تقسيم مي )76: 1383( فرشيدورد. دانند مي
خواهـد  و رود  مـي  ،رفت :مبهم يا مطلق كه در آن درجة نقص و كمال و آغاز و پايان به درستي معين نيست، مانند -1

  .رفت
  .خورد غذا مي 8ديشب ساعت : اند، مانند ناتمام يا استمراري كه بيانگر افعالي است كه در زماني معين تمام نشده -2
  .وقتي تو آمدي من رفته بودم :كامل كه در زماني معين تمام شده است، مانند -3
  .رفته است مي 8ديشب ساعت  :نيمة كامل كه بينابين است و بين ناتمام و كامل قرار دارد مانند -4
  .باران باريدن گرفت :نمايد مانند آغازي يعني نمودي كه بر شروع فعل داللت مي -5

ماهيت پيچيدة نمود و ارتباط تنگاتنگ آن با زمان و عدم تطابق صـوري و معنـايي، دسـتور نويسـان نظـرات       به دليل    
به عنـوان نمونـه بسـياري از دسـتور نويسـان و زبانشناسـان       . اند متفاوتي را در مورد اين مفهوم و انواع آن مطرح ساخته

از ايـن  ). 53:1384الـديني  ةمشـكو ؛ 147: 1364شـريعت ( انـد  مضارع را حال ساده و ماضي مطلق را گذشته ساده ناميـده 
با اين حال، واقعيت ايـن اسـت   . آيد كه نمود اين دو يكسان بوده و تنها تفاوت در زمان آنهاست مي اصطالحات چنين بر

هاي حال ساده و گذشته ساده داراي نمود يكسان نيستند؛ زيرا در صورت گذشته فعـل پايـان يافتـه و داراي     كه صورت
) (Imperfective ا در صورت حال يا مضارع فعل پايان نيافته و داراي نمود نـاقص ام ؛است )(Perfective د تامنمو
  .نشان داد) 1-2(توان در جمله هاي  اين تفاوت نمود را مي. است
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  .دهد علي به گل ها آب مي )1(
  .علي به گل ها آب داد )2( 

ـ  .ني پايان عمل مشخص نيستيع ؛داراي نمود ناقص يا ناتمام است) 1(جمله  عمـل آب دادن انجـام   ) 2( ةا در جملـ ام
ـ . اسـت فقط داراي يك نمود است كه همان نمود تام ) 2(ة فعل جمل. گرديده و پايان يافته است فعـل  ) 1(ة ا در جملـ ام

اشاره دارد كه در  به عملي ،اگر اين جمله همزمان با عمل آب دادن بيان گردد .هاي مختلفي باشد تواند بيانگر موقعيت مي
ممكن است گوينده اين جمله را همزمـان بـا آب دادن بيـان    . حال انجام گرفتن است و بر استمرار داللت خواهد داشت

 دهـد كـه در آن صـورت بيـانگر نمـود عـادتي       بلكه به اين معنا باشد كه علي هر چند روز يك بار به گلها آب مي ؛نكند
)Habitual ( خواهد بود.  
  
  )معنايي( ري و نمود واژگانينمود دستو - 1

ايـن مقولـه ماننـد بسـياري از     . هاي مختلف نگرش به ساختار زماني دروني فعل اسـت  مقولة دستوري نمود بيانگر شيوه
 .شـود  گردد و هم در ساختار معنايي افعال واژگـاني مـي   مفاهيم دستوري ديگر هم به وسيلة تكواژهاي دستوري بيان مي

 ،نشستن ن،ايشان افعالي مانند افتاد .اي و تداومي تقسيم نموده است افعال را به دو دسته لحظه )1363( جهان پناه تهراني
طبـق   .غلت خوردن را تـداومي معرفـي نمـوده اسـت     بافتن و ،اي و افعالي نظير خوردن شروع شدن را لحظه و ايستادن

در حالي كه افعال تداومي بيـانگر حـاالت يـا     ،اي داللت دارند اعمال لحظه اي بر حاالت يا هاي لحظه تعريف ايشان فعل
مورد ديگري را به اين  )75:1373(وحيديان كاميار  .اعمالي است كه با تداوم همراه بوده و ابتدا و انتهايشان مدنظر نيست

بلكـه  يابنـد   اما پايـان نمـي  ، افتند ايشان معتقد است كه برخي اعمال در يك لحظه اتفاق مي .نمايد تقسيم بندي اضافه مي
تـداومي   -اي لحظـه ايشان اين دسـته از افعـال را    .چسبيدنو ماندن  ن،ايستاد ،نشستن ،خوابيدن :كنند مانند ادامه پيدا مي

  .اند هناميد
نويسـان نمـود    بسياري از دسـتور  .هاي فوق بيانگر نمود واژگاني است و ارتباطي به نمود دستوري ندارد بندي تقسيم    

اي نيـز   اند و به عنوان مثال در كنار نمود استمراري يا كامـل از فعـل آغـازي و لحظـه     ط نمودهژگاني را خلدستوري و وا
اي بـه معرفـي تعـدادي از افعـال      در مقاله) 1383(ابوالحسني. )1383،ماهوتيان ؛1383،فرشيدورد( اند سخن به ميان آورده

  :هاي زير مونهمانند ن ، پاياني و غيره پرداخته استداراي نمود واژگاني شامل آغازي
  )آغازي( كنيم كار را شروع مي 8ساعت  )3(
  )پاياني( پروژه به پايان رسيد )4(

شود و هـيچ   تفاوت نمود واژگاني با نمود دستوري در اين است كه در نمود واژگاني مفهوم نمود از معني فعل ناشي مي
و آغازي يا پاياني بودن بـه معنـاي واژگـاني فعـل     اي يا تداومي  لحظه. رود گونه نشانة تصريفي براي بيان آن به كار نمي

رود كـه بيـانگرآن نمـود خـاص      اي تصريفي در ساختمان فعل به كار مـي  ا در مورد نمود دستوري نشانهام 1.بستگي دارد
اي تصـريفي مـرتبط بـا     نخست به دنبال بررسي نمود در زبان فارسي به عنوان مقوله ةدر اين جستار ما در وهل. باشد مي
  :داند هاي لفظي نمود  را از اين قرار مي نشانه )76: 1383( فرشيدورد. ل خواهيم بودفع
  .او خوابيده بوديا  او خوابيده است :رود مانند فعل معين بودن براي نمود كامل به كار مي - 1
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  .خورد او حاال غذا مي :براي نمود ناتمام و استمراري است مانندمي  پيشوند صرفي -2
او دارد غـذا   :شـود ماننـد   زبان محاوره براي نمود ناتمام و استمراري و فعل در جريان اسـتعمال مـي   فعل داشتن در -3

  .خورد او داشت غذا مييا  خورد مي
. بنابراين در بحث نمود بايد به اين نكتة مهم توجه داشت كه ميان نمود واژگاني و نمود دستوري تفاوت وجـود دارد     

از معناي افعـال ناشـي    ،اي يا تداومي بودن و آغازي يا پاياني بودن را در بر دارد قبيل لحظه نمود واژگاني كه مفاهيمي از
هاي كمكي به عنوان يك راهكـار صـوري تظـاهر     شود در حالي كه نمود دستوري به وسيلة عناصر تصريفي و يا فعل مي

  .وط به خصوصيت معنايي افعال استبه تعيبر ديگر نمود دستوري يك امر صوري و نمود واژگاني مرب. كند پيدا مي
  
  نمود استمراري -3

در يك تقسيم بندي كالن نمود بـه  . تاكنون نشان داديم كه نمود مفهومي جدا از زمان دستوري است و خود انواعي دارد
د بـه عنـوان نمونـه، نمـو    . ي شامل انـواعي هسـتند  هاي كلّ هر كدام از اين دسته. دو دسته واژگاني و دستوري تقسيم شد

اي،  و نمود واژگاني نيز شامل مواردي نظير لحظـه  استدستوري شامل استمراري، كامل، ناقص، عادتي، تكراري و غيره 
يعنـي نمـود   ؛ در اين جستار به بررسي تنها يكي از انواع نمود دستوري در زبـان فارسـي  . تداومي، آغازي و پاياني است

  .ختهاي مختلف بيان آن خواهيم پردا استمراري و شيوه
اند و گاهي مفهوم اسـتمرار را   بسياري از دستورنويسان و زبانشناسان تعريف دقيق و كاملي از استمرار به دست نداده    

نويسد كه فعل استمراري آن اسـت كـه وقـوع آن مـدتي دوام      مي )34: 1366( خانلري. اند با تكرار و عادت خلط نموده
ور مسـتمر يـا   طـ نيز نمود استمراري را بيانگر كاري دانسته اسـت كـه ب   )147: 1364( شريعت. داشته يا تكرار شده باشد

هم ماضي استمراري را به عنوان صدور فعل بـه  ) 193: 1373قريب و ديگران( در دستور پنج استاد. شود تكرار انجام مي
تكرار و عادت تمايزي قائـل   بينيم كه دستورنويسان بين استمرار و بنابراين مي. اند طريق استمرار و تكرار و تدريج دانسته

در واقع، در زبان . است كه در بخش بعدي به آن خواهيم پرداختمي اند و اين امر ناشي از معاني متفاوت پيشوند  نشده
 .، عادتي و تدريجي از نظر صوري داراي تمايز مشخصي نيسـتند )Iterative( فارسي مفاهيم نمودي استمراري، تكراري

فت كه اين نوع مفاهيم نمودي در زبان فارسي وجود ندارند؛ زيرا در بافت گفتمان از نظر معنـايي  توان گ با اين حال نمي
هاي زير را به ترتيـب داراي نمـود اسـتمراري، عـادتي و تكـراري       جمله) 228:1383( ماهوتيان. باشند قابل تشخيص مي

  2.گيرد در نظر مي ميداند و نشانه هر سه نمود را نيز پيشوند فعلي  مي
  .كردم فرانسه زندگي مي)5(
  .خورديم هر روز برنج مي)6(
  .رفتم هر روز دانشگاه مي)7(

در واقـع، تقسـيم بنـدي     .شـوند  با اين حال از نظر صوري هر سه جمله فوق به عنوان نمود استمراري در نظر گرفته مي
  .ماهوتيان بر اساس كاربردهاي معنايي صورت گرفته است
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  استمرار راهكارهاي صوري بيان.3-1

 .ر يابـد مفهوم نمود استمراري مانند ساير مقوالت مفهومي زبان ممكن است به شيوه هاي صوري و معنايي مختلف تظاه
هاي صوري بيان استمرار يا به عبارت ديگر نمود دستوري استمرار در زبان فارسـي امـروز    در اين بخش به بررسي شيوه

  .پردازيم مي
  پيشوند فعلي مي.3-1-1

زبانشناسـان و  . اسـت  مـي هاي بحث استمرار در زبان فارسي ناشي از معاني متفاوت پيشـوند   كي از پيچيدگيبي شك ي
تـداوم يـك    ةرا نشان مي) 27:2001( قمشي. اند هاي مختلفي در مورد اين پيشوند فعلي ابراز داشته دستورنويسان ديدگاه

استمراري، تكراري و عـادتي در نظـر گرفتـه     ان نشانه نموداين پيشوند را به عنو) 228: 1383( ماهوتيان. داند رخداد مي
اين عنصر دستوري را نشانه نمود دانسته و از نظر معنايي آن را بيانگر نمود عـادتي و تـداومي   ) 9: 2008( طالقاني. است
نشـانة نمـود   برخي از دستور نويسان و زبانشناسان بدون توجه به معاني مختلف اين پيشوند فعلي آنـرا يكسـره   . داند مي

اظهار داشته است كه هر فعلي همراه اين پيشوند ظـاهر  ) 248:الف1386( به عنوان نمونه رحيميان. اند استمراري پنداشته
  . دانند را استمراري مي )8-10( هايي نظير ايشان جمله. شود استمراري است

  .گيرد امسال چهار پارك جديد در اختيار مردم شيراز قرار مي )8(
  .دهد كه ديگر به آبهاي جمهوري اسالمي ايران تجاوز نكند انگليس قول مي دولت )9(
  .گرفت ع اين بود كه تالش بيشتري صورت ميتوقّ )10(

 ،نماينـد  را نشـانه نمـود اسـتمراري تلقـي مـي      مـي دهند و حضـور پيشـوند    ي به دست مياي كلّ ايشان از آنجا كه قاعده
ا از آنجا كه از نظر معنايي هـر فارسـي زبـاني اذعـان     ام ؛دانند استمراري مي هاي فوق را از نظر صوري داراي نمود جمله
خواهند ايـن مشـكل را بـا بيـان ديگـري برطـرف نماينـد و اظهـار          ايشان مي ،دارد كه چنين افعالي استمراري نيستند مي
تناقضـي كـه   . استمراري نيسـتند ا از نظر معنايي ام ؛هايي را از نظر صوري بايد استمراري دانست دارند كه چنين جمله مي

ي ايشان در خصوص استمراري دانستن تمام افعالي است كـه بـا پيشـوند    رو است ناشي از حكم كلّه رحيميان با آن روب
در زمـان حـال نشـانه     ميشايان ذكرست كه در هيچ كدام از كتاب هاي دستور سنتي و زبانشناختي  .شوند ظاهر مي مي

  .اند عال داراي اين پيشوند را مضارع يا حال ساده ناميدهاف استمرار تلقي نشده است و
از قديم در زبان فارسي بر استمرار و عمل در جريان داللـت   مينشان داده است، پيشوند ) 1383(چنانكه فرشيدورد     

معـاني   با اين حال در فارسي امروز معناي استمرار اين پيشوند ضعيف شده است و عالوه بـر اسـتمرار بـر    3.كرده است
كـه ايـن    انـد  اشاره نمـوده ) 44: 1379( وحيديان و عمراني. نمايد ديگري نظير نمود ناقص، تكرار و عادت نيز داللت مي

در واقع، در زمان حال، اين پيشوند را تنها در جايي كه قيد خاصـي در  . ضعيف شدن در زمان حال بسيار آشكارتر است
توان نشان دهندة استمرار دانست  زمان عمل و بيان جمله وجود داشته باشد ميمبني بر انجام هم 4جمله باشد و يا قرائني

  :هاي زير مانند نمونه
  دهم ن راديو گوش مياآل) 12(خوانم              رس مين دهمين اآل)11(

جـود  و ،هـا تعبيـر اسـتمراري داشـته باشـند      يابيم كه آنچه باعث شده است كه اين جمله هاي فوق درمي با دقت در مثال
تـوان مـوردي از نمـود     را نمـي ) 12-11(هـاي   بنـابراين جملـه   .مـي نه وجود پيشوند  ،است همين االنو  ناآل قيدهاي
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حذف اين قيدها در . است بلكه وجود قيدهاي مذكور است كه بيانگر معادل معنايي استمرار ؛استمراري دستوري دانست
دانيم حال ساده يا مضـارع فـي نفسـه بيـانگر      كند و چنانكه مي ميها را تبديل به حال ساده يا مضارع  هاي فوق آن جمله

در زبان فارسي امروز عالوه بر استمرار بر مفاهيم ديگري نظير تكرار، ناتمام بـودن و عـادت    ميپيشوند . استمرار نيست
نمود استمراري را  نيز داللت دارد و به همين دليل است كه برخي از دستورنويسان با توجه به معاني مختلف اين پيشوند

بيان نموده اسـت، نمـود   ) Comrie1977(كه كمري  با اين حال چنان. اند بيانگر تداوم انجام عمل و يا تكرار آن دانسته
ـ  . استمراري از نمود عادتي و تكراري متفاوت است ق بـه طبقـة نمـود    البته او نشان داده است كه هر سه نوع نمـود متعلّ

  .توان نشان داد ر تفاوت استمرار، تكرار و عادت را ميهاي زي در جمله. هستندناقص 
  .كردم وقتي تو رسيدي من مطالعه مي )13(
  . رويم سر كار مي 7تابستان هر روز ساعت  )14(
  .فهميد دادم ولي نمي هر نكته را ده بار برايش توضيح مي )15(

دن مدتي تداوم داشـته كـه در خـالل آن عمـل     دهد كه مطالعه كر بيانگر نمود استمراري است؛ زيرا نشان مي )13( جمله
ـ  ؛داراي صورت استمراري است) 13(با اينكه مانند جمله ) 14( اما جملة. ديگري انجام شده است ا از نظـر معنـايي و   ام

اين جمله حال ساده اخباري است و . كاربردي به هيچ وجه استمراري نيست، بلكه نشان دهندة روزمرگي و عادت است
. يكي از كاربردهاي حال ساده اخباري بيان رويداد عادتي فعل است ،نشان داده است )54: 1384( الدينيةومشكچنان كه 
  .هاي زير را به عنوان نمونه چنين كاربردي ذكر نموده است او جمله
  .روند به كتابخانه مي دانشجويان هر روز )16(
  .كنم ال است كه در اين دانشگاه كار ميسي س )17(
  . روند صبح به سر كار مي 7ان ادارات از ساعت كاركن) 18(
يك آزمون ساده براي اثبات اين ادعا به كار . بلكه بيانگر تكرار است ؛نمود نه استمراري و نه عادتي است) 15( در جملة

 ةدهد به كار بردن داشـتن تنهـا بـا جملـ     نشان مي) 19-21(هاي  كه جمله چنان. هاي فوق است بردن فعل داشتن با جمله
  .نمايد هاي ديگر را غير دستوري مي تكرار شده دستوري است و جمله )19(كه با شماره  )15(

  .كردم وقتي تو رسيدي من داشتم مطالعه مي )19(
  .روم دارم سركار مي 7تابستان هر روز ساعت  )20(
  .فهميد دادم ولي نمي هر نكته را ده بار برايش داشتم توضيح مي )21(

هـاي   دهـد كـه جملـه    نشان مي )20-21(هاي  و غير قابل قبول بودن جمله) 19( بول بودن جملةخوش ساخت و قابل ق
  .استمراري نيستند) 15-14(

به همين دليل است كه . حال ضعيف است و نيازمند قرائن است بر استمرار در زمانمي  بايد گفت كه داللتبنابراين     
ـ  ؛نماينـد  را به عنوان مضارع اخباري يا حال ساده معرفي مـي  نويسم ميهاي دستور صورتي مانند  در اكثر كتاب ا هـين  ام

  .نامند صورت را در زمان گذشته ماضي استمراري مي
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  85/   نمود استمراري در فارسي معاصر
  
  فعل كمكي داشتن . 3-1-2

شايد به همـين  . داراي معاني مختلف بوده و منحصر به بيان استمرار نيست ميبا توجه به آنچه تاكنون بيان شد، پيشوند 
در ايـن فراينـد كـه    . د استمرار به وجود آمده اسـت مؤكّد كه در فارسي معاصر يك فعل كمكي براي بيان دليل بوده باش

به عنوان يك فعل اصلي در زبان فارسي  است، فعل داشتن كه قبالً  (Grammaticalization)5نوعي دستوري شدگي
در واقع، از ). 1387نغزگوي كهن( ا كرده استرفته نوعي كاربرد ثانوي به عنوان فعل كمكي استمراري ساز پيد به كار مي

بر مفهوم استمرار ضعيف شده و در عين حال به مفاهيم تكـرار و عـادت نيـز     ميآنجا كه در زبان فارسي معاصر داللت 
شده است، سخنگويان اين زبان با توجه به نياز ارتباطي و براي رفع ابهام و همچنين تأكيد بر مفهـوم اسـتمرار    مربوط مي

. انـد  به يك نوآوري دستوري زده و از فعل داشتن براي بيـان اسـتمرار در زمـان حـال و گذشـته اسـتفاده نمـوده        دست
براي بيان حال و گذشته اسـتمراري   داشتمو  دارم هاي نويسند كه استفاده از صورت مي )44 ، همان( وحيديان و عمراني

ها اين بـوده   به نظر آنها علت به وجود آمدن اين ساخت. ستدر زبان فارسي سابقة زيادي ندارد و مربوط به سدة اخير ا
كـه در زبـان   گفته اسـت  ) 1383:88( فرشيدورد. بر تداوم كار در گذشته يا حال ضعيف گشته است مياست كه داللت 

رود و  محاوره فعل داشتن به عنوان فعل معين براي رساندن معني استمراري و كار در جريان نمود ناتمام افعال به كار مي
 انـوري و احمـدي گيـوي   . انـد  كرده ها را ايفا مي هاييست كه اين نقش استعمال اين فعل ناشي از ضعيف شدن معني فعل

البته ايشان  .كه ماضي ملموس در آثار متقدمان نيامده و استعمال آن خاص زبان محاوره است اند كردهاظهار  )1370:59(
آنهـا را در آثـار خـود بـه كـار       ،نويسـند  عد نويسندگاني كه به زبان محاوره مياند كه از دورة مشروطه به ب تصريح نموده

  .برند مي
  :در فارسي معاصر فعل داشتن داراي سه كاربرد جداگانه است در واقع،

  در مقام يك فعل بسيط واژگاني در معناي مالكيت )الف
  ): 22-23(هاي  به عنوان فعل كمكي جهت بيان استمرار مانند جمله )ب

  .خواند علي دارد روزنامه مي )22(
  .نوشتم من داشتم نامه مي )23(

  ):24-25( هاي به عنوان فعل كمكي جهت بيان آينده نزديك يا قريب الوقوع مانند جمله )ج
  .شد فروشنده داشت راضي مي )25(
  .خوابد بچه دارد مي )26(

نويسد كه علي اكبر دهخـدا اولـين    مي) 1387( نغزگوي كهن. كاربرد فعل داشتن به عنوان فعل كمكي بسيار جديد است
اين كه چرا فعل داشتن براي نشـان دادن   6.اي است كه در كتاب چرند و پرند از اين ساخت استفاده كرده است نويسنده

همكرد داشتن غالبا متضمن معني تداوم اثر فعـل  « :نويسد مي خانلري. فته است ريشه در معناي آن دارداستمرار به كار ر
شود كـه   اين نكته از آنجا تاييد مي. و بنابراين هم با فعل ساده و هم با فعل مركب با كردن از اين حيث تقابل دارد است

در قديمي ترين آثار بارمانده از فارسي دري بعضي افعال را با آنكه صورت ساده يا پيشوندي آنها وجود داشته و به كـار  
» انـد  آن وجهـي خـاص اراده كـرده    زبـا همكـرد داشـتن آورده و ا   رفته به صـورت فعـل مركـب از صـفت مفعـولي       مي

)1374:163.(  
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برخـي از   7.اند هاي استمراري را دستورنويسان و زبانشناسان تحت عناوين مختلفي مورد بحث قرار داده اين نوع ساخت
؛ 1373 ديان كاميـار وحيـ ( انـد  هاي استمراري را به ترتيب مضارع و ماضي ملموس ناميـده  اين نوع جمله ،دستورنويسان

، حـق شـناس و   1371عمـادي حـائري  ( انـد  برخي نيز از اصطالح مستمر استفاده نمـوده ). 1370انوري و احمدي گيوي
اي براي بيان استمرار بيشتر از فعل كمكي داشتن در زمان حال و زمان  در واقع، در زبان فارسي محاوره). 1387 همكاران

   8.آورد ري و گذشته استمراري به وجود ميشود و حال استمرا گذشته استفاده مي
رود و آن آينـدة نزديـك يـا     فعل داشتن عالوه بر كمك به ساختن نمود استمراري در معناي ديگري نيز بـه كـار مـي       

اين تشـابه  . نزديك بودن انجام عمل است دهندة اي نشان بويژه با افعال لحظه ؛اين كاربرد فعل داشتن. الوقوع است قريب
در كاربرد فعل داشتن برخي از دستور نويسان را بر آن داشته است كه در تعريف نمود مستمر اين كاربرد خاص  ظاهري

بر اين باورانـد كـه ماضـي ملمـوس بيـانگر      )1370:58(به عنوان نمونه انوري و احمدي گيوي  .نظر قرار دهند را نيز مد
هاي زير را بـراي ايـن دو نـوع     آنها به ترتيب جمله .تادن استفعلي است كه در شرف اتفاق افتادن و يا در حال اتفاق اف

  .اند كاربرد مثال آورده
  .خوردم كه علي وارد شد داشتم ناهار مي )27(
  .افتادم كه دوستم مرا گرفت داشتم مي )28(

اننـد، در  د انوري و احمدي گيوي هر دو جملة فوق را ملموس يا به تعبير اين نوشـتار اسـتمراري مـي    شد،كه ذكر  چنان
حالي كه بنابر آنچه تاكنون در مورد فعل كمكي استمراري بيان گرديد فقط جملـة نخسـت اسـتمراري اسـت و فعـل در      

از نظر صوري سـاختار فعـل در هـر دو جملـه      9.الوقوع بودن است نه استمرار و تداوم داشتن جملة دوم به معناي قريب
) 28(در جملـه  . جمله را به دو طبقه متفاوت متعلق بدانيم معنا است ا آنچه باعث مي شود كه ما اين دوام ؛يكسان است
توان به اين نتيجه رسيد كه فعل داشـتن بـه عنـوان     پس مي. ق نيافته است كه استمرار يا تداوم داشته باشدتحقّ فعل اصالً

ست و در نقش ديگـر بـه   در يك نقش نشانگر نمود استمراري ا. نمايد ا در زبان فارسي ايفا ميفعل كمكي دو نقش مجزّ
بر اين باور است كـه تطـابق يـا عـدم      )26: ب1386( رحيميان. رود عنوان فعل كمكي براي بيان آينده نزديك به كار مي

از نظـر ايشـان   . تطابق بين صورت و معنا در ساخت هاي استمراري يا هر ساخت ديگري بـه بافـت كـالم بسـتگي دارد    
اي در  به تعبير ايشان ساخت جاري گاهي نه به رخداد جاري بلكـه بـه واقعـه    ساخت استمراري با فعل كمكي داشتن يا

  .ا در اين جمله به معناي استمرار نيستام ؛با اين كه فعل رفتن تداومي است) 29(در جمله  10.شرف وقوع اشاره دارد
  .استاد دارد به فرصت مطالعاتي مي رود )29(

  .ا از نظر كاربردي و معنايي بر استمرار داللت نداردام دانست؛ توان از نظر صوري استمراري اين جمله را مي
  
  راهكارهاي معنايي بيان استمرار -4

فعل كمكي داشتن نيز در زمان حال و گذشته براي بيـان اسـتمرار بـه كـار     مي ايم كه عالوه بر پيشوند  تاكنون نشان داده
در ايـن   11.ها و عبارتهاي خاص نيز بيـان شـود   وسيلة برخي واژهتواند به  ها مي نمود استمرار عالوه بر اين شيوه. رود مي

بلكه وجود يك قيـد يـا عبـارت از نظـر معنـايي تـداوم و        ؛اي مبني بر استمرار ندارد صورت فعل از نظر دستوري نشانه
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و غيـره اشـاره    ن، همين حـاال، در حـال حاضـر   توان به برخي قيدها مانند اآل مي در اين ارتباط. نمايد استمرار را بيان مي
  . نمود

  .خوانم در حال حاضر درس مي )30(
  .كنند همين حاال صحبت مي )31(

) 1376( چنانكه دبير مقـدم . است ...راه ديگر نشان دادن مفهوم استمرار استفاده از عبارتهاي در حال، مشغول، سرگرم، و
هـايي را   فعـل ربطـي بـودن جملـه     ري فعل واند، اين عبارتها به همراه صورت مصد نشان داده ) 87:1383( و فرشيدورد

  .كنند كه بيانگر مفهوم استمرار است توليد مي
  .علي مشغول بستن بند كفشش بود )32(
  .ها بوديم ما در حال خواندن اطالعيه )33(
  .اش است پسرم سرگرم نوشتن پايان نامه )34(
گردند و صورت مصدري  اخت اضافه واقع ميهاي در حال، مشغول و سرگرم در مقام هستة س هاي فوق عبارت در جمله

توان استمراري دانست بـا ايـن حـال از نظـر      هايي را از نظر صوري نمي چنين جمله. شود عل به عنوان وابسته ظاهر ميف
  .معنايي بيانگر همان مفهوم استمرار هستند

  هاي داراي نمود استمراري زمان -5
زمان حال و گذشته كه به ترتيب حال استمراري و گذشته استمراري را   در زبان فارسي معاصر نمود استمراري عالوه بر

چنانكـه از  . آورد رود و صورت ماضي نقلي استمراري را پديد مـي  آورد، در زمان  ماضي نقلي نيز به كار مي به وجود مي
م بـا فعـل كمكـي    و ه مياين صورت نيز همچون حال و گذشته استمراري هم با پيشوند فعلي  هاي زير پيداست، جمله

   12.گردد داشتن بيان مي
  .باريده است در گذشته در اين منطقه باران هاي سيل آسا مي )35(
  .اند كرده كه دوچرخه اش را دزديده اين بچه داشته بازي مي )36(
  .اند پريده اند و بيرون مي شكسته ها را مي مردم شيشه )37(
رويداد فعل در زمان گذشته و نيز ارتبـاط   ةته نقلي استمراري به اداممعتقد است كه فعل گذش) 64: 1384( الدينيةمشكو

اند يكي ديگـر از   اشاره نموده) 55: 1387( چنانكه حق شناس و ديگران ).35(مانند جمله  ،كند آن با زمان حال اشاره مي
ـ  ؛كاربردهاي گذشته نقلي استمراري بيان كاري است كه در گذشته تداوم داشته است ه خـود شـاهد آن نبـوده    ا گوينـد ام

و ) 38(هـاي   بود آنها را به صورت جملـه  مي) 37(و ) 36(هاي  به عنوان مثال اگر گوينده خود شاهد رخداد جمله .است
  .كرد بيان مي) 39(

  .اش را دزديدند كرد كه دوچرخه اين بچه داشت بازي مي )38(
  .پريدند شكستند و بيرون مي مردم شيشه ها را مي )39(
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  ال فاقد نمود استمراريافع -6
تواننـد بـه صـورت     اين واقعيت است كه تمام افعال در زبان فارسي نمي ،كنيم يادآورينكتة مهمي را كه در اين جا بايد 

اي  يعني لحظه ؛افعالي كه تداومي نيستند ،ن تداوم يك عمل استاز آنجا كه مفهوم استمرار متضم. استمراري به كار روند
هـاي اسـتمرار نظيـر     اي بظاهر با نشان البته ممكن است افعال لحظه. نند بصورت استمراري ظاهر شوندتوا باشند، نمي مي

ا مهم اين است كه اين صورتها مفهوم استمرار را در بـر ندارنـد و در   ام ؛و يا فعل كمكي داشتن به كار روند ميپيشوند 
افتادن، رسيدن، : عبارتند از ،كه صورت استمراري ندارند اي برخي از مهمترين افعال لحظه. روند معاني ديگري به كار مي

  پذيرفتن  شكستن، تركيدن، شناختن، شروع شدن، تمام شدن، ايستادن،
هسـتند كـه شـامل افعـال حسـي، عـاطفي و        States)(افعـال ايسـتا    ،دستة ديگري از افعال كه استمرار پذير نيستند    

از نظـر ماهيـت معنـايي قابليـت      ،يانگر هيچ گونه كنش و يا تغيير حالت نيسـتند اين گروه از افعال از آنجا كه ب. اند ملكي
هـاي جهـان فاقـد صـورت اسـتمراري       الزم به يادآوري است كه اين دسته از افعال در بسـياري از زبـان   .استمرار ندارند

  :توان به افعال زير اشاره نمود از اين دسته مي). 103: 2010پيوي ( باشند مي
  .تن، شناختن، خواستن، بودن، دوست داشتنداشتن، دانس

يك آزمون بسيار راهگشا در تأييد اين موضوع استفاده از فعل داشتن بـا ايـن دسـته از افعـال اسـت كـه صـورتهاي            
  .آورد نادرست و غير قابل قبول به وجود مي

  .مشغول دانستن هستم/من در حال )41(   .    دانستم من داشتم مي) 40(
  .         آموز است علي دارد دانش )43.    (خواهد د پول مياو دار )42(

هاي مربوط استمرار پذير نيستند؛ زيـرا اگـر فعلـي قابليـت      هاي فوق نشان از اين دارد كه فعل غير قابل قبول بودن جمله
بقية افعال زبـان   ،شاره شدغير از اين دو دسته فعل كه بدان ا. استمرار را داشته باشد بايد بتواند با فعل داشتن به كار رود

اي كه اشاره به آن در پايان اين بحـث خـالي از فايـده نخواهـد      نكته .توانند در صورت استمراري به كار روند فارسي مي
توانـد صـورت اسـتمراري داشـته      اين است كه گاهي يك فعل به خاطر ماهيت چند معنايي خود در يك جمله مـي  ،بود
 )39 -40( هـاي  هايي مانند فكر كـردن در جملـه   توان به فعل در اين خصوص مي .ن نيستچني ا در جمله ديگرام ؛باشد

  . اشاره نمود
  .گويد كردم كه او راست مي من داشتم فكر مي) 44(
  .كردم داشتم به اتفاقي كه برايم افتاد فكر مي )45(
نـاي انديشـيدن باشـد، چنانكـه در     ولي اگر بـه مع  ؛فكر كردن به معناي تصور كردن يك فعل ايستا است) 44( در جمله

تواند تداوم داشـته   چون انديشدن يك فرايند پوياست و مي ،تواند صورت استمراري داشته باشد بينيم، مي مي) 45( جمله
  .باشد
كه در زمانهاي  ....افعالي مانند توانستن، خواستن، گمان بردن، پنداشتن و) 30: 1370( شايان ذكر است كه وزين پور     
  .هاي غير دستوري ذيل اشاره نموده است و گذشته استمراري كاربرد ندارند را فعل ناقص ناميده است و به جمله حال

  .توانم من دارم مي )46(
  .پنداشتم داشتم مي )47(
  .خواستيم داشتيم مي )48(
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   نتيجه
شـان داديـم كـه نمـود در يـك      اين جستار ابتدا مقولة دستوري نمود و تفاوت آن با زمان مورد بحث قرار گرفت و ن در

آنگاه از ميان انواع نمود دستوري نمود استمراري در . بندي كالن به دو دستة دستوري و واژگاني قابل تقسيم است تقسيم
زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفت و نشان داديم كه در زبان فارسي نمود استمراري از نظر صوري به دو شيوه تظاهر 

در زمان حال و گذشته و راهكار دوم استفاده از فعل كمكي داشتن به همراه  مياده از پيشوند فعلي نخست استف .يابد مي
هميشه داللت بر استمرار ندارد، بلكه بر مفاهيم تكـرار، عـادت و ناتمـام بـودن نيـز       ميپيشوند فعلي . افعال اصلي است

اي معاصـر يـك نـوآوري     در زبان فارسي محاوره باعث شده است كه ميمعنا بودن پيشوند  اين حالت چند. داللت دارد
رخ دهد و فعل داشتن به عنوان يك فعل كمكي استمراري ساز با افعال مختلف به كار رود تا مفهـوم اسـتمرار و تـداوم    

توانـد بـر    ديگـر نمـي   مـي البته اين بدان معنا نيست كه پيشوند . د بيان گرددعمل بدون هر گونه ابهام و به صورت مؤكّ
توانـد بيـانگر    بويژه در زمان گذشته ايـن عنصـر تصـريفي همچنـان مـي      ؛هاي خاصي بلكه در بافت ؛ار داللت كنداستمر

هاي ديگري نيز براي بيان استمرار در زبـان فارسـي    همچنين نشان داديم كه عالوه بر اين دو راه شيوه. استمرار نيز باشد
در واقع، بايد گفت كه يكي از نتـايج مهـم ايـن    . ي معرفي شدندوجود دارد كه در اين جستار به عنوان راهكارهاي معناي
در حالي كه بسياري از دستورنويسان و  ،هاي مختلف وجود دارد جستار اين است كه براي بيان يك مفهوم در زبان شيوه

اند و  ت نمودهها غفل فقط به يك صورت خاص توجه داشته و از ديگر شيوه ،زبانشناساني كه از آنها در متن مقاله ياد شد
در اين جستار همچنين مشخص گرديد كه عالوه بر  .هاي آنها گرديده است اين خود باعث تناقض و بن بست در تحليل

زمان حال استمراري و گذشته استمراري در زبان فارسي و بويژه در زبان گفتاري گذشته نقلي استمراري نيز وجود دارد 
ا گوينـده خـود شـاهد آن نبـوده     ام ؛گذشته تداوم داشته و به پايان رسيده است و كاربرد مهم آن بيان عملي است كه در

تواننـد   در پايان به اين مهم اشاره گرديد كه برخي از افعال زبان فارسي به دليل طبيعت معنايي خـاص خـود نمـي   . است
آنچه  .باشند و روانشناختي ميهاي حسي، عاطفي  ترين آنها افعال ايستا شامل فعل بصورت استمراري به كار روند كه مهم

اين واقعيت است كه رابطة صورت و معنا در زبـان يـك    ،توان به حساب آورد ترين نتيجه اين بحث مي كه به عنوان مهم
هاي مختلـف بيـان شـود و بـرعكس صـورت واحـد        يك مفهوم ممكن است به وسيلة صورت. رابطة يك به يك نيست

  .دتواند بيانگر مفاهيم گوناگون باش مي
  

 ها پي نوشت

اي، ايسـتا و غيـره    الزم به يادآوري است كه در زبان فارسي و بسياري از زبان هاي ديگر نمود واژگاني ماننـد لحظـه   -1
 .نشانه تصريفي ندارد با اين حال در برخي از زبانها نمود واژگاني هم داراي تظاهر صوري است

زيرا از نظر صوري همـه ايـن    ؛يك امر معنايي است فارسي صرفاً تمايز نمود استمراري از تكراري و عادتي در زبان -2
 .مفاهيم با ساخت يكسان بيان مي شوند

در مقـام قيـد    Hamêدر فارسي ميانه اين عنصر به صـورت همـي  . مستقل بوده است ةدر اصل يك واژ ميپيشوند  -3
ز اسـالم و طـي قـرون اوليـه هجـري      پـس ا ). 60ص،1373آموزگار و تفضلي ( زمان به معناي هميشه به كار رفته است

از . بتدريج اين عنصر ماهيت مستقل خود را از دست داده و به صورت پيشوند فعلي و جزئي از فعل به كار رفتـه اسـت  
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تبديل شده است و براي نشان دادن مفهوم اسـتمرار  مي قرن هفتم به بعد اين عنصر مشمول سايش آوايي نيز گشته و به 
  .رفته است به كار مي

كنيد؟ و او در پاسـخ   وقتي به كسي كه به انجام كاري مشغول است بگوئيم چه مي ،نويسد مي) 47: 1370( وزين پور -4
 .شود كه عمل نوشتن در همان هنگام برقرار است و ادامه دارد نويسم معلوم مي بگويد نامه مي

در پـي  . شود اي دستوري تبديل مي به نشانه دستوري شدن به فرايندي در زبان اشاره دارد كه در آن يك واژه مستقل -5
 .اي بارز از اين فرايند در زبان فارسي اشاره گرديد به نمونه 3نوشت 

هايي كه از كاربرد داشـتن بـه عنـوان نشـانه اسـتمرار در زبـان        ترين نمونه از قديمي يكي: نويسد مي) 1385( استاجي -6
  .قمري انتشار يافته است 1326روزنامه صور اسرافيل به سال  24 ةفارسي يافت شده است  شعر زير است كه در شمار
ــدم  ــون ميــ ــه دارم جــ ــنگي ننــ  از گشــ

 

 گريـــه نكـــن فـــردا بهـــت نـــون ميـــدم 

         

ــره  ــونم داره در ميـــ ــه جـــ  اي واي ننـــ

 

ــره     ــر ميـ ــزي داره سـ ــن ديـ ــه نكـ  گريـ

         

برخـي از   ،انـد  اسـتمراري معرفـي نمـوده    هـاي دسـتور   از آنجا كه بطور سنتي افعال داراي پيشوند مـي را در كتـاب   -7
 .اند رفتم را استمراري مضاعف ناميده ايي نظير داشتم ميه رتصو )72،ص 1385( نويسندگان مانند گلفام

هـايي   معتقد است كه فعل كمكي داشتن به همراه فعل اصلي در چنـين سـاخت   )2008( شايان ذكر است كه طالقاني -8
زنجيره فعلي به دو فعلي كه در كنار هم قرار گرفتـه و ار نظـر   . آورد را به وجود مي) Serial verb( نوعي زنجيرة فعلي

  .گردد خصوصيات صرفي يكسان باشند اتالق مي
را نوعي نمود ويـژه بعنـوان در شـرف    ) افتم دارم مي(الزم به يادآوري است كه برخي از زبانشناسان ساختهايي نظير  -9

  ).223 :1993ترسك( گيرند در نظر مي Prospective وقوع بودن
ايشان بين استمرار و جـاري بـودن    .ايم استمراري دانسته ،داند در اين جستار آنچه را كه رحيميان ساخت جاري مي -10

  .اند تمايز قائل نموده
ا را تـوان آنهـ   استمرار هستند و از نظر صوري نمـي ها فقط از نظر معنايي بيانگر  بايد خاطر نشان نمود كه اين جمله -11

  .استمراري تلقي نمود
تواننـد در عـين حـال     دهد كه در زبان فارسي نيز مانند زبان انگليسي برخي از افعال مـي  نشان مي يهاي چنين جمله -12

  .باشند) Perfect( داراي دو نمود استمراري و كامل
  

  منابع
 .معين: ران، تهزبان پهلوي ادبيات و دستور آن). 1373( .آموزگار، ژاله و احمد تفضلي -1

مقـاالت ششـمين كنفـرانس زبانشناسـي ايـران،       ة، مجموع»افعال نمودي در زبان فارسي«). 1383( .ابوالحسني، زهرا -2
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