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  1388 پاييز و زمستان -1، شمارة ) پژوهشي-علمي(شناسي و گويشهاي خراسان دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد  مجلة تخصصي زبان

  

  )شناسي دانشگاه فردوسي مشهد استاديار گروه زبان(  اعظم استاجيدكتر 

 

 عدد در زبان فارسي مميزهايبررسي 

  چكيده

ـا         اد همراه مي   عدد تكواژي است كه با اعد      مميز ـازد ي شود و معدود را  قابل شمارش يا قابل اندازه گيري مي س
در اين مقاله دو گـروه عمـده   . آنها را طبقه بندي مي كند... اينكه بر اساس ويژگيهاي معدود مثل شكل، جانداري و         

ارناپذير به كار مي روند و     ي كه به عنوان واحد شمارش با اسامي شم         كم مميزهاي.  از يكديگر متمايز شده اند     مميزها
ـاي         مميزهااين  ).  ليوان در دو ليوان شير     مميزمثل  (براي تعبير معنايي گروه اسمي الزمند         در واقـع همچـون واژه ه

 مميزهادر مقابل اين . باشند متنوع اندازه گيري عمل مي كنند، رابطه معنايي خاصي با معدود ندارند و مي توانند بسيار
معدودها را در طبقاتي قـرار مـي   ...  بر اساس ويژگيهايي مثل انسان بودن، شكل و  اي قرار دارند كه     طبقه مميزهاي
ند، براي تعبير معنايي گروه اسمي ضروري نيستند و عمدتا با شكل معدود خود              ي دار  محدود  تعداد مميزهااين  . دهند

 اين دسته جز در مميزهايمروز نشان مي دهد كه بررسي داده هاي فارسي ا). مثل حلقه در دو حلقه چاه( رابطه دارند
در گونه  اما ،موارد محدودي كاربرد زيادي ندارند و گرايش فارسي نوشتاري و رسمي امروز به حذف اين عناصر است

  . كاربرد نسبتا زيادي دارد، كه با اسامي شمارپذير به كار مي رود"تا" عام مميزمحاوره اي 
 .عدد، واژه هاي اندازه گيري، اسامي شمارپذير و شمارناپذير مميز،  گروه اسمي:ها واژه كليد

1- مهمقد   

ـان   ه عمدسؤاالت يكي از    در بررسي زبان اين است كه دنياي مورد ادراك چگونه در زبان و از طريـق زب
ـا را ادراك مـي   ما  نه تنها . ، چيزها و موجودات زنده اشاره مي كنندزبانها چگونه به دنيا، اشيا . ابدنمود مي ي   دني

ـانگر ايـن                  ـاني را كـه بي كنيم بلكه در مورد آنچه ادراك مي كنيم مفاهيمي را شكل مي دهيم و صورتهاي زب
ـ       . مفاهيم هستند خلق مي كنيم     ـاالت موّق ـا و اشـيا، اشـخاص و    اين صورتهاي زباني به كنـشها، ح ت، چيزه
ندي مي تواند بازتابي ازطبقه ب... م، فعل، صفت و طبقه بندي زباني واژه ها به اس. موجودات زنده اشاره مي كنند

 چگـونگي ادراك   يكي از مواردي كه مي توانـد نـشان دهنـده   ).12: 2000 ،1سنفت(هاي دنياي بيرون باشد 
  . عدد استمميز ة مقول،سخنگويان يك زبان از دنياي اطرافشان باشد

                                                 
1- Senft 
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ـا   قابل شمارش را  معدود  شود و   اه مي عدد تكواژي است كه با اعداد همر       مميزالزم به توضيح است كه        ي
 آنها را طبقه بندي مي ... مثل شكل، جانداري و  معدود يا اينكه بر اساس ويژگيهايقابل اندازه گيري مي سازد

در اين دو مثال حلقه و نفـر        . "دو نفر آدم  " يا   "دو حلقه چاه  " در   "نفر" و   "حلقه" فارسي   مميزهايكند؛ مثل   
ـا اين  .  آيند كه بر اساس شكل چاه يا جانداري انسان انتخاب شده اند             عدد به حساب مي    مميز  از نظـر    مميزه

 كه يك اسم تـوده وار        كه براي قابل اندازه گيري كردن شير       "دو ليوان شير  "ي مثل ليوان در     مميزمعنايي با   
  .از نظر ويژگيهاي صوري تفاوتي با يكديگر ندارند اما  به كار مي رود متفاوتند،است
  مقيد آميخته تكواژ وند يا يكا يكت  در زبانهاي مختلف از يك تكواژاز نظر ساختواژي توانند مي يزهامم 
بسياري از  .  عدد در زبان فارسي يك تكواژ آزاد از مقوله اسم استمميز .اجباري يا اختياري باشندنوع داشته و ت

 ،دراويدي ،اي كره ، تركي ، چيني ژاپني، ،)مه اي بر ،ثل تايلندي م(مله همه زبانهاي جنوب شرق آسيا       زبانها از ج  
ـا   در ايـن زب . عدد هستند  مميز داراي   ، برخي زبانهاي منطقه آمازون و آفريقاي غربي       بوميان آمريكا زبانهاي   انه
  مشابه واژه هاي انگليـسي مميزها كاربرد اين .تلقي مي شوند) در مقابل واژگان( بخشي از دستور زبان  مميزها

انتخاب اين واژه ها كه بين اسمهاي  .واحدها يا بخشهايي از اسامي توده وار را مشخص مي كننداي است كه    
  :مثل . تمايز ايجاد مي كنند، مبناي معنايي داردشمارپذير و اسمهاي  شمارناپذيرتوده وار

            1)One drop of milk   يك قطره شير 
            2)Three pieces of cake  كيكسه تكه  

 
 و بيشتر به عنـوان      جزء بخش دستوري زبان به حساب نمي آيند        مميزهادر زبانهاي هندواروپايي معموال      

ايـن واحـدها   .  انگليسي در واقع واحدهاي اندازه گيري انـد    مميزهاي بيشتر   .يك واحد واژگاني عمل مي كنند     
اسم توده وار استفاده از اين واژه هاي        تنها راه كمي كردن يك      . اسمهاي قابل شمارش اند و نه ادات دستوري       

   .اندازه گيري است
ـا   )sortal( طبقـه اي     مميزهاي :شوند به دو دسته معنايي عمده تقسيم مي        عدد مميزهاي به طور كلي   ي

كه شبيه  )mensural( كمي مميزهايو  كه معدودها را بر اساس ويژگيهايي در طبقاتي قرار مي دهنداصلي 
 از نوع كمي هستند و مميزهابيشتر  معموالً . و معدود را قابل سنجش مي سازندگيري هستنداصطالحات اندازه

 از نظر دستوري ايطبقه  مميزهايدر برخي زبانها مي توان نشان داد     .  تعداد كمتري دارند   طبقه اي  مميزهاي
  . كمي تفاوت دارندمميزهايبا 
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   تحقيق ة مروري بر پيشين.2

ـا يـك               مميزهاياشاره شد،   همانطور كه پيشتر      عدد تكواژهايي هستند كه تنها در مجاورت يـك عـدد ي
شكل و ديگر ويژگيهاي داتي طبقه بندي ،جانداري از نظر را اسم)مصدا ق( مرجع ت نما ظاهر مي شوند وكمي 

.   دارد  مميز 14 زبان ازبكي كه يك زبان تركي است         . گفته مي شود   1به همين دليل به اين تكواژها     . مي كنند 
 : انسانها و اشياء بي جان در دو مثال زير آمده استمميز
  

3) bir       nafar           âdam 
one CL: HUMAN person   
‘one person’ 

 "يك نفر آدم"

 
4) bir              bâs                   karâm 
one CL:HEAD.SHAPED cabbage  
‘one (head of) cabbage’ (Aikhenvald, 2006) 

 "يك راس هويج"

  
  . را در طبقه انسانها قرار مي دهد"آدم" معدود "نفر" مميزمالحظه مي گردد كه در اين مثال 

ـايي      .  مي گردد  ناي مرجع معدود مشخص   ع از طريق م   ه عدد هميش  مميزهاي ـاي عمـده معن  مشخصه ه
ـار گيهويژ ،)ماهيت  وم قوا، شكل، دمثل ابعا ( ويژگيهاي فيزيكي    ، جانداري : عبارتند از  دخيل مثـل  (كردي اي ك
براي پديده   ،اين عالوه بر  ).قرار گرفتن در دسته يا گروه     مثل   (آرايش معدود چگونگي  ،  )ئي كه دسته دارند   اشيا

ـا بـراي    زخـي   بر.  خاصي وجود داشـته باشـد      مميزهاي  هايي كه اهميت فرهنگي دارند نيز ممكن است        بانه
مـثال يـك   . كنند انتخاب مي   را  آنها مميزدارند و بر اساس شكل يا نقششان         خاصي ن  مميزنسانها  جانداران يا ا  

  . گيرديدراز قرار م انسان در طبقه اشياء عمودي يا اشياء
اي  طبقـه  مميز هشت    كه يكي از زبانهاي مكزيكو است،      )tzotzil( زبان تزوتزيل  ،ي ديگر به عنوان مثال   

،  بـودن ، درخـت  بـودن ، حيوان  بودن اشتن صفاتي چون شخص   دارد كه با توجه به ويژگيهاي معدود از نظر د         
  سه بعـدي    و گردِ   بودن  صاف ، گردِ  بودن  صاف - سخت -، چهار گوش   بودن  نرم -، صاف  بودن  سخت -دراز

                                                 
1. classifier  
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 شمردن شـمع كـه دراز اسـت    مميز شمردن پرتقال كه گرد است با مميزدر اين زبان  . شوند انتخاب مي  بودن
  ).64: 2000، 1گرينوالد(تفاوت دارد 

 هر اسمي هنگامي كه با عدد يا ديگر كميت نماها بـه  ،در زبان بنگالي نيز كه يك زبان هندواروپايي است 
؛ با ايـن   را مي گيرندţa عام  مميزدر اين زبان بيشتر اسمها  .  مناسب خود را بايد داشته باشد      مميزكار رود واژه    

  :2 مي رود خاص تري نيز براي شمارش انسانها به كارمميزهايحال 
  
  

 ترجمة لفظ به لفظ انگليسي بنگالي
ــي              ــه فارس ترجم

  

Nôe-ţa ghoŗi Nine-CL clock نه تا ساعت 

Kôe-ţa balish How.many-CL pillow چند تا بالش 

Ônek-jon lok Many-CL person آدمهاي زيادي 

Char-pañch-jon shikkhôk      Four-five-CL teacher نج نفر معلم     چهار يا پ

  
ـاب  .  بايد با آنها به كار روند     مميزها بنابراين   ؛بيشتر اسمها توده وارند   در زبان ژاپني     ز انتخ مناسـب بـر   مميـ 

ان انسان بـودن حيـو    : ويژگيهاي دخيل در اين انتخاب عبارتند از      . اساس نوع و شكل معدود صورت مي گيرد       
 و تخـت بـودن  ) مثـل مـداد  (،  استوانه اي بودن )مثل اتومبيل( مكانيكي بودن  بودن، پرنده بودن، قايق بودن،    

   .)همان(
ـاي  عدد وجود دارد متمايز كردن      مميزهاي يمشكلي كه در بررس    مرجـع خـود را   كـه  (ي  ا طبقـه مميزه

ع چگونه جي است كه شامل اطالعاتي در باره اين است كه مري كممميزهااز  )ي كنند مفمشخص و تو صي
دود و  حـ  طبقـه م    طبقه اي،    مميزهاي )2006: 4يخنوالدنقل از آ  ؛  204: 1994 (3 به نظر آرنز   .اندازه گيري شود  

 هاي انـدازه     در حاليكه واژه   )در زبان فارسي  .... مثل نفر، راس، فروند و     (خاصي از اسامي را مشخص مي كنند      
  .واع اسمها همراه شوندبا ان گيري مي توانند

                                                 
1- Grinevald 
2- From Wikipedia, the free encyclopedia, “Measure words” entry 
3- Ahrens 
4- Aikhenvald  
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عدد داشته باشد يا خير كميت نماهايي دارد كه انتخاب آنها به معناي              زممي تقريبا هر زباني فارغ از اينكه       
 است يا ارپذير اين انتخاب عمدتا به اين بستگي دارد كه مرجع اسم شم           .مرجع اسم مربوط به آنها بستگي دارد      

ـا اسـمهاي  much  در انگليسي . بار ديگر به نمونه هاي انگليسي اشاره مي كنيم.شمارناپذير و ر شـمارناپذي  ب
many    ممكن است تنها از يك واژه به جاي       )مثل فارسي (خي زبانها   بر. همراه مي شود  شمارپذير  با اسمهاي
much و many ممكن است به ويژگيهاي اسم بستگي داشته  نيز انتخاب عبارتهاي كميت نما.استفاده كنند 
  : در مثالهاي انگليسي زير)2006( به نظر آيخنوالد ،باشد
  

5)Three stacks of books سه قفسه كتاب 
6)Two flocks of birds دو دسته پرنده  
 

ـاري - چرا كه در ساختار عدد؛ نيستند  به معناي واقعي    عدد مميزعبارات كميت نما       معدود هيچ جايگاه اجب
مـثال  . مي شـود   هداف ديگري به كار گرفته       بلكه در ساختاري به كار مي روند كه براي ا          ،را پر نمي كنند    اي

ـاني كـه   ، نوعي ساخت اضافه اند مذكورنمونه هاي انگليسي     ز  به همين دليل است كه انگليسي زب عـدد  مميـ 
ـان ( به نظر آيخنوالـد    .را دارند   كميت نماها معناي واژگاني خود     ، عالوه بر اين   .داشته باشد نيست   صـرف  ) هم

  .زبان نيست طبقه اي در مميزنشانه وجود بطه معنايي بين معدود و كميت نما وجود را
در  -1 : را به صورت زير بيان مي كند يري و واژه هاي اندازه گ طبقه ايمميزهاينيز تفاوت  )2002 (1لي

ـا  ،ر مي رونـد   هاي توده وار نا شمردني به كا      حالي كه واژه هاي اندازه گيري معموال با اسم         ـا     مميزه  معمـوال ب
 بنابراين واژه هاي اندازه گيـري بـراي         ؛دنكار مي رو  شمردني كه ذاتا و مستقيما قابل شمارش اند به          اسمهاي  

  بهمميزهادر حالي كه مي توان گفت  .) آبميلي ليتر آب در مقابل دو ليترمثل دو  (گروه اسمي الزم اند )يرعبت(
 )همان(به نظر لي     .) دانشجو در مقابل دو دانشجو     نفرمثل دو    (حشواند عنوان واحد اندازه گيري از نظر معنايي      

ـابراين        طبقه اي  هايمميزگيري يك همگاني زباني اند در حالي كه         ه  ه هاي انداز  واژ  خاص يك زبان اند و بن
  .يك زبان خاص مورد بررسي قرار دادبايد نقش آنها را در 

 پديده ها را  طبقه اي، اما مميزهاي اندازه گيري مي كنند"واحد "پديده ها را با واژه هاي اندازه گيري  -2 
 هسته اسمي در مشخصه هاي معنايي بازتابي هستند از مميزهابنابراين .  بندي مي كنند طبقه"نوع " از طريق

طبقه  و مميزبررسيها نشان داده است كه چگونگي انتخاب        . هاي اندازه گيري اين گونه نيستند     الي كه واژه    ح

                                                 
1- Li  
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ـاب  مميزهابنابراين  مي شود، ور قراردادي چگونه ادراكبستگي به اين دارد كه اين پديده به ط     بندي اسم     بازت
نها ديده نمـي  گيري و اسم مربوط به آ   واژه هاي اندازه   در حالي كه چنين ارتباط ظريفي بين      . ادراك انسان اند  

   .شود
تحليل به عنوان مثال     ؛م نيستند زنوان واحد اندازه گيري در يك گروه اسمي از نظر معنايي ال           ع به   مميزها

 به عنوان يك مقوله دسـتوري بعـد از           مميزها در زبان چيني نشان مي دهد كه         ميزهامتاريخي پيدايش نظام    
دستوري چينـي   ح  كار سط ند و هيچ  گاه كامال جزء بخش خود         زبان چيني شده ا    ردديگر مقوالت دستوري وا   

 ،ر مي رونـد كابه   در اين زبانمي سازي و طبقه بندي اسمها عموما براي كمميزهابنابراين هر چند . نشده اند   
  .كاربرد آنها اختياري استاما 

ـاظ      مميزهاياگر    زبان چيني اين سوال را طرح مي كند كه           مميزهايدر بررسي   ) 2000(لي  اسم بـه لح
نگيـزه  اين است كه كاربرد آنها مي تواند ا        وي   نقش آنها چيست ؟ پاسخ     پس   ،ندمعنايي و دستوري الزم نيست    

ز  چند داستان كوتاه بين كاربرد ا تحليلب) 2000 ، به نقل از لي    1988( 1سان. برد شناختي داشته باشد   كار مميـ 
شاركين كالمي متحليل وي نشان داد پديده ها يا . ي گروههاي اسمي ارتباطي پيدا كرد   مبتداي و وضعيت    عدد
 به نظر . به كالم معرفي شوند عددمميزفرعي امكان داشت كه با پديده ها يا مشاركين كالمي  بيشتر از اصلي

  ويبا اين حال بخش عمده اي از داده هاي. مهم اندمبتدايي دار هميشه در سطح مميزهاي اسمي سان گروه
 گروههاي اسمي را مميزهاد كه يرسر تحليل خود به اين نتيجه د )2000(لي . از اين طريق قابل توضيح نبودند

 اصـل تـصويرگونگي نيـز    ه نظر وي اين نكته باب. دهندد تا برجستگي آنها را در كالم نشان نبرجسته مي ساز 
تحليل . جستگي كالمي مي يا بر  طبق اين اصل پيچيدگي زباني بازتابي است از پيچيدگي مفهو         . مطابقت دارد 

گـذاري مـي   تر با ماده زباني بيشتري كد  اطالعات مهم   مي كند       بيان كه )1991( با اصل كميت گيون      وي
  . ، نيز همخواني داردشوند

مثبت ظاهر و  عموما در بندهاي مستقل      عدد   مميزهاي بررسيهاي پيشين نشان داده اند كه     بر اين،   عالوه  
  . )همان(  در برجسته سازي نيز ديده مي شوداين رفتار .مي شوند تا در بندهاي پرسشي و بندهاي منفي

وند معنايي نزديكي با تا پيد طبقه اي عممميزهايبنابر اين مي توان چنين نتيجه گرفت كه نمونه هاي بارز 
ـا با اين حال    . اند زبان  شده      و دستوري  ي اند و جزء بخش خودكار     معدود خود دارند، اجبار    ـاي    مميزه  در زبانه

 در  اما مميزها طبقه اي استمميزمختلف مي توانند با تنوعات گسترده اي ظاهر شوند، مثال زبان چيني داراي 
  . بررسي قرار مي گيرد در زبان فارسي موردمميزها  در ادامه وضعيت).2000لي، ( اين زبان اجباري نيستند

                                                 
1- Sun 
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  ه تحقيق در زبان فارسي مروري بر پيشين-3

 نيز اشاره اي شده  اعدادمميزو وابسته هاي اسم به  معموال در اكثر دستورهاي زبان فارسي در مبحث عدد
 را اين گونه تعريف مي كنند مميزتور پنج استاد ان دسنويسندگ .گرديده است ارائه مميزهاستي از اين و گاه فهر

مثل دو . مقدار داللت كند پس از عدد مي آورندهر گاه بخواهند مقدار چيزي را معين كنند لفظي را كه بر ": كه
. "سادر حيـوان ر  مثال در انـسان نفـر و  . ورند گاه پس از عدد لفظي مناسب معدود آ.من قند، چهار سير نبات    

ـارت  .  طبقه اي و كمي مورد توجه قرار گرفته است         مميزد كه در تعريف اينان هر دو نوع         مالحظه مي گرد   عب
 نويـسندگان مـذكور    مميزهامورد سابقه به كارگيري    در  .  طبقه اي اشاره دارد    مميزهايلفظ مناسب معدود به     

صوص نويـسندگان و     استعمال الفاظ مناسب معدود در قرون اخير متداول گرديـده و بخـ             ":بيان مي دارند كه   
   ".و خالف اين رسم را غلطي بزرگ مي شمرده اند حسابداران ديواني بدين كار نخست پاي بند بوده اند

شمار "با عنوان ) 1368(جامع ترين تحقيقي كه در زمينه عدد در زبانه فارسي صورت گرفته، توسط نشاط 
 مورد مـي    160 كه به حدود     مميزهامفصلي از   وي با ارائه فهرست     .  انجام شده است   "و مقدار در زبان فارسي    

ـا                مميزهايلب  رسد به اين نكته اشاره مي كند كه غا          عدد مربوط به چند قرن پيش بـوده و امـروزه اكثـر آنه
پيش از عدد، افزودن پاره اي ": وي همچنين با نقل قول از ميرزا حبيب اصفهاني كه گفته است. متروك است

طهاي شـماري و    ببه كار بردن اين گونه را     " : معتقد است  "مخترعات ايرانيان است  الفاظ براي تعيين معدود از      
 در بسياري از زبانها كاربرد دارند، اين نظر به هـيچ            مميزها با توجه به اين كه       ".از ايرانيان است   متنوع   مقداري

 "ند و مي گويـد     اشاره مي ك   مميزهاهمچنين به جنبه معنايي     ) 183: 1368(نشاط. صورتي درست نمي نمايد   
 عددي رابطهاي مقداري و عددي معيني مميزهاي عددي ندارد مگر وقتي كه مميزهايمعني جمله ارتباطي با 

ـا                        . باشند مثال سه كتاب و سه تا كتاب و سه مجلد كتاب و سه عدد كتاب همگي يكيست ولي پنج گرم قند ب
 كمي و طبقه مميزهايد ناديده گرفته است تمايز  نكته اي را كه نشاط در اين مور".پنج كيلو قند متفاوت است

ـايي             توده وار   كمي كه با اسامي    مميزهايوجود  . اي است   غير قابل شمارش همراه مي شوند براي تعبيـر معن
   .جمله الزمند

ـاي مي آيند و شمارناپذير  كمي كه با اسامي      مميزهايدر ساير دستورهاي زبان فارسي نيز بين              مميزه
در منابع مختلف اظهارات     به همين دليل     .كه با اسامي شمار پذير مي آيند تمايزي ايجاد نشده است          اي   طبقه

 حالـت تميـزي     معدود"،  " از معدود رفع ابهام مي كند      مميز": مثل.  به چشم مي خورند    مميزهامتفاوتي درباره   
ـا   "ت و ضابطه خاصي نـدارد      سماعي اس  هامميزكاربرد  "،  "دارد و ابهام را از اسمي ديگر بر طرف مي كند           ، ي

 عـالوه بـر ايـن در        .)184: 1378ماهوتيان  : ؛178: 1368نشاط،  ( " دارد  با معني معدود مناسبت    مميز" :اينكه
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در غالب اين فهرستها، واژه هاي      .  نيز در منابع مختلف اين تمايز لحاظ نشده است         مميزها  متفاوتِ فهرستهايِ
) يك(، )شير(فنجان ) يك: ( كمي مثلمميزهاي در كنار "...كيلوگرم، ليتر و  گرم، ":اندازه گيري استاندارد مثل

.. . و )قنات( رشته   ،)چاه( مثل حلقه طبقه اي    مميزهايو  ) آب( بشكه) يك(،  )آب(بطري  ) يك(،  )شربت( قاشق
  .فهرست شده اند

 با اسم پـس از آن       عني از لحاظ م   مميزبه اين نكته اشاره مي كند كه         )146-145: 1384(مشكوه الديني   
 اما مي نمايد     هاي قابل شمارش را مشخص  واحد ها يا موردمميز ،شمارناپذيردر مورد اسمهاي . ارتباط دارد

ـانگر آن   بمميزشمارش نيستند مگر آن كه بر حسب مقياسهايي كه          قابل  پديده هاي توده وار از لحاظ معني         ي
 هم  در مواردي. با عدد به كار نمي روندمميز بي گوشتو  شكر  ، آب ،از جمله شير  . است ميزان آن تعيين شود    

   .چايدو : مي شود مثل و فهميده  پنهان استمميز،  ظاهر شودمميزا شمردني عدد بي كه همراه اسم ن
ـا " عام مميز  وجود ومميزها  در اكثر منابع به اختياري بودنمميزهااز نظر اجباري يا اختياري بودن          "ت

كه كاربرد عام    مميز را رايج ترين     "تا" اختياري   مميز) 184: 1378( نماهوتيابه عنوان مثال    . ره شده است  اشا
ـا اسـمهاي                مميز اين    به بيان وي     .دارد معرفي مي كند    ـار مـي رود و ب  اختياري با اسم هاي شـمردني بـه ك

، )انـسان  (مثل تـن  :  نيز اختياري اندمميزها ديگر .پسرا/  دو تا پسر   :دصي كه نشانه جمع دارند نيز مي آي       مشخ
ـاي  مالحظه مي شود كه      ).چهارپايان( رأس   ،) غالت و حبوبات    (دونه،  )دفتر   ،كتاب(جلد   ـا   مميزه ـاري ب  اختي

  .همراهندشمارپذير اسمهاي 
 به اين  نكته اشاره مي كنـد كـه            در زبان فارسي   مميزهادر مورد اختياري بودن      )2007 (1لويس گبهارت 

ـا " در ايـن بافـت   . از پسرها دير رسيدندپنج تا :است اجباري مميز داقل در يك بافت نحوي وجود  ح  قابـل  "ت
بـه  . شكل آفرين اسـت   مي پيشين    در اين بافت براي تحليلها     مميزها اجباري بودن     به بيان وي   .حذف نيست 

د تا آنها را بـه گـزاره    نياز دارنمميزرند و به اسمها توده وا  خي زبانها همه    است در بر   معتقد   2رچياينوان مثال چ  ع
ـال بـه   نه اسم است و نه توده وار "از پسرها "گروه حرف اضافه اي  اما   .تبديل كند  ز  با اين ح ـاز دارد مميـ .  ني

  . اجباري اند) مثل نفر و تن( هم مميزها كه ديگر "تا"اضافه مي گردد كه در اين بافت نحوي نه تنها 

                                                 
1- Lewis Gebhardt 
2- Chierchia 
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   زبان فارسي مميزهاي .4

  )توده وار ( اسامي شمارپذير و شمارناپذير تمايز.4-1

 زبان فارسي بر اساس شمارپذيري يا شمارناپذيري معدود خود انتخاب مـي             هايمميزبا توجه به اين كه      
توده ( شمارناپذيراسامي شمارپذير و. پردازيم ميشوند، در اين قسمت به اختصار به تمايز اين دو گروه از اسامي            

.  ادراكي از يكديگر متمايز گردند- نحوي يا معيارهاي معنايي-ست بر اساس معيارهاي ساختواژي ممكن ا)وار
در نگرش صوري به اين تمايز معموال رفتارهاي همنشيني و امكانات ساختواژي و نحوي اسامي مالك تمايز     

 صورت rice, water, garbage, poetry ان انگليسي اسامي توده وار مثلبه عنوان مثال در زب. است
  : حرف تعريف نامعين نمي گيرند ووندگروهي از كميت نماها همراه نمي شاد و ، با اعدندرجمع ندا

7)*several music, *a water, *many garbage, *five poetry, *both 

poetry 
  .  همراه نمي شوندlittle وmuch يگر اسامي شمارپذير با صورتهاي از سوي د

ا    پذير و توده وار در بسياري از زبانها وجـود دارد          تمايز صورتهاي شمار   ـاني نيـست و         امـ پديـده اي همگ
در .  هيچ نوع اسم توده واري ندارد      1به عنوان مثال زبان هوپي    . نمودهاي متفاوتي در زبانهاي متفاوت مي يابد      

 داراي اسامي توده وار   ندارند و گفته مي شود تنهاشمارپذير و توده واراپني تمايزي بين اسامي قابل چيني و ژم
 تلقي  در زباني ديگر شمارپذير توده وار تلقي مي شود ممكن است      نچه در يك زبان   ، آ عالوه بر اين  . باشندمي  
در انگليسي غالب اسامي توده وار از نظر ). در فارسي شمارپذير اما مثل نان در انگليسي كه توده وار است (شود  

مي توانند شكل جمع هم  يا فارسي اسامي توده وار 2بانهايي مثل سواحيليدر ز اما ،ساختواژي و نحوي مفردند  
  .داشته باشند

 اما ، به نظر مي رسد تمايز اسامي شمارپذير و توده وار تمايز روشني باشد با توجه به آنچه تاكنون گفته شد

 در جملـه    ،رپذير است نه بارز يك اسم شما    و  نم  appleبه عنوان مثال در حالي كه         . ونه نيست گهمواره اين   
  : رفته استرزير به صورت توده وار به كا

8)Don’t put too much apple in the salad. 
ـا از سوي ديگر اسامي توده وار نيز در بافتهاي خاصي به صورت شمارپ  two، مثـل  ر مـي رونـد  ذير به ك

coffees مي دهند كه  انرد نشاين موا. كه بر حسب بافت مشخص مي شود كه منظور دو فنجان قهوه است

                                                 
1- Hopi  
2- Swahili 
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تقريبا هر اسم شمارپذيري مي تواند به صورت توده وار و هر اسم توده واري مي تواند به صورت شمارپذير به                     
تمايز شمارپذيري و توده واري   تقسيم كرد بلكه  اين اسمها را نبايد به دو گروه شمارپذير و توده واربنابر. كار رود

ـايز    . نگي كاربرد اين اسامي در نظر گرفت      در چگو را بايد به عنوان تمايزي       شـمارپذير و تـوده وار       در واقـع تم
  ).2006، 1بونت( ادراكي است - بلكه تمايزي معنايي،تمايزي نحوي يا ساختواژي نيست

 معتقد است طبقات دسـتوري مثـل   )2003 به نقل از شريفيان و لطفي  ،1983 (2 در همين راستا ويرزبيكا   
 به مفهوم سازيهاي مورد نظر به عبارت ديگر ويژگيهاي دستوري ؛ندرانگيزه ادراكي دا شمارپذيري و توده واري

ـا  ويرزبيكا مالحظه.اند  حساسسخنگو ـا        مي كند كه بسياري از واژه ه  مـي تواننـد بـه صـورت تـوده وار ي
ـ   ناشـي از ايـن   وي اين پديـده را  . را بيان كنندشمارناپذير به كار روند تا معاني متفاوتي         ـايز  د كـه مـي دان  تم

ويرزبيكا از نمودهاي معنايي صـوري بـراي        . حساس است به تغيير در مفهوم سازي      شمارپذيري و توده واري     
 داراي ويژگيهاي rice, water, wine ثلبه بيان وي اسامي توده واري م. بيان اين تمايز استفاده مي كند

 هـر  .يزهايي جداگانه كه قابل شـمردن باشـند   يك پديده واحدند نه چ، نام مواد همگن اند ،مفردند: زير هستند 
 هويت اوليه خود را بخش جدا شده همچنانبخشي از اين پديده واحد مي تواند از بقيه جدا شود به نحوي كه         

  .حفظ كرده است
ـامي    ادراكي به تمايز- در چهارچوبي شناختي نيز)2003ي طفل ان ويبه نقل از شريف،  1990 (3راك النگ اس

 را معيارهاي  بسط پذيري و همگني،)بودنمقيد (اكر داشتن مرز گ الن.كند  اشاره مي 4مار ناپذير شمار پذير و ش   
 كند كه مثال   بودن يا مرز داشتن به اين نكته اشاره مي        مقيد  . يز كردن اين دو گروه از اسامي برمي شمارد        متما

در حالي كه ، دهد صاص مير پذير مثل دايره در محيط دو بعدي منطقه مشخصي را به خود اختيك اسم شما
 گي مادههمگني نيز ويژ. كند اده اي با گستره فضايي نامشخص اشاره  مي     مب به عنوان يك اسم جنس به        آ

كند مثال دوچرخه كه شمار پذير است همگني دروني ندارد در   ن اشاره مي  به آ اي است كه يك اسم توده دار        
ب يا از اجزا منفردي تشكيل      آل  ثكنند كه يا پيوسته اند م      يحالي كه اسامي توده دار اغلب به ماده اي اشاره م          

ـاره   آاده اي كه اسامي توده دار به    مكند كه    بسط پذيري نيز به اين نكته اشاره مي       . شده اند مثل خاك    ـا اش نه
، مثال كم يا زياد كـردن آب اسـتخر بـر            ير كند ي تغ هان يا قبض يابند بدون اينكه ماهيت آ       توانند بسط  دارند مي 

 كاربرد شناختي ممكن است كند كه عوامل ر به اين نكته اشاره مياك النگ، با اين حال.ب تاثيري ندارديت آماه

                                                 
1- Bunt 
2- Wierzbicka 
3- Langacker 

 . روشن است كه اين تمايز به مرجع اين اسمها مربوط مي شود نه خود اين اسمها به عنوان يك واژه- 4
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 تواند به صـورت تـوده   در شرايط مناسب تقريبا هر اسم شمار پذيري مي      . يم ها شوند  عم تخطي از اين ت    باعث
آنچـه   بر اساس .ناپذير به كار رود و در نتيجه از نظر دستوري به صورت اسم شمار  شودمقيد همگني ادراك  نا

گرفت تمايز اسامي شمارپذير و توده وار تمايزي مطلـق نيـست و در نهايـت             تاكنون ذكر شد مي توان نتيجه       
 و با در نظر داشتن با اين پيش آگهي. ادراك سخنگو است كه بر نمود زباني آن تاثير مي گذارد/ نحوه برداشت 

 فارسي با اسامي شمارپذير و شمارناپذير ني كه در زبامميزهايبعد به بررسي  در قسمت معيارهاي تمايز النگاكر
   . مي پردازيم،به كار مي روند

  مميزها انواع .4-2

ـاي  : زبان فارسي را مي توان به دو دسته عمده تقسيم كرد  مميزهايبه طور كلي     ـامي    مميزه ـا اس ي كـه ب
 اختياري اند  عمدتاً گروه اولمميزهاي .يندآ مي شمارناپذير وار توده ي كه با اساميمميزهاي مي آيند و پذيرشمار

 همراه مي شمارپذيرور با اسامي  مذكمميزهاي چون. ند جا يگزين گرد"عدد" يا "تا"توانند با و غالب آنها مي 
ـاي  معمـوال    .را داشته باشند  "عدد" و   "تا" طبيعي است كه قابليت جايگزيني با        د،نگرد ـا      مميزه   ايـن گـروه ب

 طبقه مميزهاي مميزهادر اين مقاله اين . معنايي و شكل ظاهري ارتباط دارندمعدود از نظر    ) مرجع(ويژگيهاي  
 طبقه مميزهاي زبان فارسي به دليل كاربرد بسيار محدود نمونه بارز مميزهاياي خوانده مي شوند، هرچند كه 

  .اي به حساب نمي آيند
و با  دنمي گرد  توده وار همراهناپذيرشماردارند كه با اسامي روه دوم قرار  گمميزهاي، مميزها در مقابل اين 

اين واحد معموال يك شيئ قابل پـر شـدن        . قابل اندازه گيري مي كنند      بخشي از يك توده را        خاص واحدي
دازه هاي  باشند و انع زيادي داشتهتنو مي توانند  كميمميزهاي . كمي مي ناميممميزهاي را مميزها اين .است
 به عنوان مثال مي توان به عدد انواع ظروفي كه در آن مي تـوان                ؛ي از اسم توده وار را مشخص سازند       متفاوت

 . آب.../ بطري/ استكان / قاشق/ كاسه/ بشكه /پارچ /يك ليوان: مثل.  كمي بر شمردمميزمايعات را جاي داد    
مثل شكل، طريقه آرايش، جانداري ( اصي در معدود  به ويژگي معنايي خمميزمالحظه مي گردد در اين موارد 

 تعداد و تنوع زيادي دارند و در فهرستهاي مختلف مميزهااشاره ندارد؛ در واقع به همين دليل است كه اين ....) و
  .  سليقه اي ثبت يا حذف شده اند به طور در دستورهاي زبان فارسيمميزها

واژه هايي كه به صورت استاندارد بـراي        .  اندازه گيري هم ياد كرد      بايد از واژه هاي    عالوه بر دو گروه باال    
اين واژه ها به طور يكسان بر حسب نياز با هردو گروه از             . به كار مي روند   .... اندازه گيري وزن ، طول، حجم و      

ي اندازه  اسمي كه برا ويژگيهاي مي شوند؛ البته با اين شرط كه به عنوان يك واحد اندازه گيري بااسمها همراه
با اين حال غالبا اين واژه ها نيز براي مشخص كردن بخشي يا . گيري آن به كار مي روند تناسب داشته باشند  
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قسمتي از يك پديده توده وار به كار مي روند و اگر هم با اسامي شمار پذير به كار روند، به عنوان يـك تـوده              
      ."پنج كيلو كاغذ"قابل  در م"پنج برگه كاغذ"مثل . شمارناپذير تلقي شده اند

ـا ايـن   .  گروهي را نيز بايد ذكر كرد      مميزهاي،  اينهاعالوه بر    ـاره         مميزه  بـه مجموعـه اي از معـدودها اش
  .دسته، رمه، گله و غيره: مثل. كنند مي

   طبقه اي و تحليل آنهامميزهاي  .4-3

ـار مـ        مميزهاي  عمده ترين  از برخي   فهرست   ي رونـد در ايـن قـسمت ارائـه    ي كه با اسامي شمارپذير به ك
  . گردد و در ادامه مورد تحليل قرار مي گيرد مي

  درخت، نهال: اصله
   براي انواع كاغذهاي جلد نشده:برگ
  آبادي، ده: پارچه
  مو: تار

   فرش، گليم، پتو، قاليچه،ي براي قال:تخته
  انسان: تن
  كتاب، مجله: جلد
   فيلم، الستيك،چاه: حلقه
  ارپذير به طور عام به ويژه غالت و حبوباتبراي اسامي شم: دانه

   آپارتمان ولبراي انواع ماشين آالت، راديو، دوربين، يخچال، اتومبي: دستگاه
   قاطر، گوسفند،ات بزرگ جثه مثل گاوحيوان: سر /رأس 
  ، تسبيحقنات، گردن بند: رشته
   ميمون،كرگدن: زنجير
   روزنامه،مجله: شماره
  سان عام براي غير انمميز: عدد
   براي انواع اسحه سنگين مثل توپ و تانك:هعراد
   براي كشتي، هواپيما، هليكوپتر:فروند
   گواهينامه،چك: فقره
  از چاقو تا مسلسل) سرد و گرم( براي انواع اسلحه : قبضه
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   گليم ،يل قا، فرش، عكس،زمين:  قطعه
   پلنگ، ببر، شير،سگ شكاري  مثلبراي جانوران وحشي: قالده
  سيگار: نخ
   1 انسان:نفر
  2كاغذ: برگه/ ورق
  : نشان مي دهدمميزها اين تحليل

به همين دليل است كه در  نفر و تن نسبت به مشخصه انسان بودن معدود حساسند و در واقع مميز دو -1
  . جانشين معدود انسان شده و معدود عموما حذف مي شودمميزفارسي امروز اين دو 

مثل حلقه و الستيك؛ رشته و  ( و رابطه شباهت) و پلنگ؛ راس و حيوان  مثل قالده  (رابطه جزء و كل    - 2
  . مناسب معدود مي باشندمميز دو رابطه معنايي عمده در انتخاب )تسبيح
  .  با معدود خاصي به كار مي روندمميزها و معدود معموال مميز به دليل رابطه معنايي بين -3

  طبقه اي مميزهاي ويژگيهاي ساختي و كاربردي -4-4

گفتني اسـت   .  استفاده مي شود   " تا " عام مميزمعدود شمارپذير بيشتر از     در فارسي محاوره اي امروز براي       
ـاه بـه صـورت اسـ     " تا"كه واژه  ي م در زبان پهلوي به معني عدد است و در متون پيشين زبان فارسي نيـز گ

ل از قكشف االسرار، ن( مردي را بكشتعاصم هفت تا تير داشت و به هر تائي : مثل. مستقل به كار رفته است
 با معـدودهاي    "تا" مميز.  مي توان اسم در نظر گرفت      مميزهابنابر اين تا را نيز مانند ساير        ).  لغت نامه دهخدا  

در اين حالت نوع واحد مورد نظر . شمارناپذيري هم كه با واحدهايي مشخص كمي مي شوند همراه مي گردد           
ـا   " قابليت جايگزيني با معدود را نيز دارد مثل          "تا" مميز. "سه تا چاي  "مثل  . را بافت مشخص مي كند     سه ت

  ."بده
  . معموال به كار نمي رودمميز ،در فارسي نوشتاري و رسمي امروز اگر معدود به انسان اشاره كند

  دو نظامي آمريكايي،) 9:  مثل
  كشته و مجروح، بيست )10

                                                 
                         . در گذشته براي شتر هم به كار مي رفته است-  1 

   :مثل. يزهاي ديگري نيز در گذشته به كار مي رفته اند كه در فارسي امروز ديگر كاربرد ندارند عالوه بر مميزهاي فوق مم-2
  ). عمارت، خانه(باب، ) پوستين(تختچه،  ) فيل(تخت،  ) افعي و مار سمي(تازيانه
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   هزار آواره فلسطيني،)11
  امي هشت شبه نظ)12
  : مثل؛ جانشين معدود مي شودمميزيا اين كه  

   ده تن جان باختند،)13
   از هر ده شهروند نه نفر تلفن همراه دارند)14

  : به كار نمي رودمميز در مورد معدودهاي غير انسان نيز عموما 
   دو ديدار حساس،)15
   با سه گل به پيروزي دست يافت،)16
   ده طرح برگزيده،)17
  .ون اثر تاريخي يك ميلي)18

 با معدود شمارپذير به كار رود معدودها به طبقه محـدودي    مميز در متون نوشتاري رسمي در مواردي كه        
  :تعلق دارند، مثل

   يك فروند ايرباس،)19
  1 يك دستگاه وانت)20

 معدود از ديگر ساختهاي اضافي متمايز گردد اين است          -مميز آنچه باعث مي شود ساخت       از نظر ساختي  
  .  و معدود در گروه اسمي كسره اضافه ظاهر نمي شودمميزكه بين 

قابل ) نوشتاري يا محاوره اي( در يك بافت نحوي مميزها ،عالوه بر اين، همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد   
 گروه حرف اضافه اي تشكيل دهد و از عدد ،اين بافت بافتي است كه معدود با يك حرف اضافه. حذف نيستند

  : مثل؛ بگيردفاصله
  . نيامدندسه نفر از دانشجويان) 21
  .دو تا از مدادام گم شده) 22

 در واقع جانشين مميز) سه نفر، دو تا(قبل از حرف اضافه الزم به ذكر است كه در اين بافت در گروه اسمي 
  .معدود شده است؛ به همين دليل امكان حذف آن وجود ندارد

                                                 
 . از متون خبري تلويزيوني استخراج شده اندباال نمونه هاي - 1
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   خالصه و نتيجه گيري.5

ـايز شـدند              مميزهااله دو گروه عمده     مقدر اين    .  كه در ساختار گروه اسمي به كار مي روند از يكـديگر متم
ـايي گـروه       كمي كه به عنوان واحد شمارش با اسامي شمارناپذير به كار مي روند و براي                 مميزهاي تعبيـر معن

مـي    ي اندازه گيري عمـل       واژه ها  همچون در واقع    مميزهااين  . اسمي الزمند يا به عبارت ديگر اجباري اند       
 طبقه مميزهاي مميزهادر مقابل اين . باشند متنوع رابطه معنايي خاصي با معدود ندارند و مي توانند بسيار، كنند

اي قرار دارند كه محدودند، براي تعبير معنايي گروه اسمي ضروري نيستند، عمدتا با شكل معدود خود رابطـه                   
 مميزهايبررسي داده هاي فارسي امروز نشان مي دهد كه     . آنها ديده نمي شود   دارند و تنوع زيادي در كاربرد       

امروز به حذف ايـن  اين دسته جز در موارد محدودي كاربرد زيادي ندارند و گرايش فارسي نوشتاري و رسمي              
ـا د      طبقه اي در فارسي امروز بحثي بسيار فرعي است و          مميزهاياين مسئله   بربنا. عناصر است  ر  وضـعيت آنه

د محدودي رابا اين حال در مو.  متفاوت است، عدد در آنها اجباري استمميز با زبانهايي كه به كارگيري مقايسه
از . ن فارسي بيشتر توجه شده است    دود در زبا  هاي صوري مع   طبقه اي كاربرد دارند به مشخصه        مميزهايكه  

ه داشت مالك تصميم گيري اين است كه بـه    ذير بايد توج  پ شمارپذير و شمارنا    با اسامي  مميزهانظر همراهي   
پديده مود نظر چگونه نگريسته مي شود؛ چرا كه در موارد متعددي يك پديده مي تواند در آن واحد ويژگيهاي 

مثال انواع حبوبات، غالت و ميوه ها را مي توان شمارپذير يا شمار ناپـذير در نظـر                  . هر دو گروه را داشته باشد     
  .نظر تعيين كننده است، ايت نحوه نگرش گوينده به پديده موردبنابراين در نه. گرفت
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