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Abstract 
In this research, the numerical system of a number of languages spoken inside 

and outside Iran has been studied. Methodologically, this research is both 

inductive and deductive; and its data have been studied descriptively-

analytically and comparatively. The focus of the research is to identify and 

explain the characteristics of the numerical system of the languages in question. 

The languages whose data have been analyzed in this study are of two 

categories: a number of Turkic languages spoken in Iran, and a number of 

Iranian languages spoken inside and outside Iran. As needed, in the analysis of 

the article, the numerical system of other languages has also been discussed too. 

This study shows that in the numerical system of Turkic languages spoken in 

Iran, and Iranian languages spoken inside and outside Iran, there is a significant 

variety; and Iranian and non-Iranian languages, at the level of the numerical 

system, have had many influences from each other. It has also been argued that 

some similarities between Iranian and non-Iranian languages are the result of 

long-term linguistic contact. 

 

Keywords: numeral system, decimal system, vigesimal system, Iranian 

languages, Turkic languages. 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 

Numbers play a big role in human life. Until a few decades ago, sometimes on 

the walls of some rural houses or shops, several bunches of vertical lines were 

seen, on some of which a line were drawn horizontally. These lines were used to 

record the purchase and sale of milk and other rural goods. Each line represents 

a certain amount of something that was given to someone, and when a 

horizontal line was drawn on a bunch of these lines, this meant that the 

borrower later paid off his debt. This method has been used more by illiterate 

people; and it can be said that its efficiency has been limited to small amounts 
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and simple and uncomplicated exchanges; since, for example, drawing tens of 

thousands of lines on a wall to show that someone has bought that amount of 

milk from another in practice was impossible, let alone the fact that in small 

communities we cannot see these kinds of large exchanges, in the past and even 

now. Given the linguistic diversity of Iran and the vast geographical area in 

which Iranian languages are used, a study of the numerals of the languages 

spoken today in Iran and Iranian languages outside of Iran's political geography, 

can be informative. Therefore, in this study, the numerals of a number of Iranian 

and non-Iranian languages inside and outside Iran is examined to answer two 

questions: a. "What are the characteristics of the numeral systems of the 

languages in question?" b. "What explanation can be given for the specific 

features of the numeral system of these languages?" 

 

2. Theoretical Framework 

Examination of different languages shows that most of them are based on the 

number "ten", i.e. the number of fingers on both hands, although in many of 

them the effect of numerical systems based on a number other than ten can also 

be seen. The numeral system of some languages also has features that cannot be 

easily explained by numeral systems based on "ten" and "twenty". For example, 

it is said that "the Sumerians and the Babylonians, for unknown reasons, based 

the number 60 on their system of counting. If today we divide the clock into 

sixty minutes of sixty seconds, it originates in the same system of Babylonian 

Sumerian counting, dividing the circle into 360 degrees, and dividing each 

minute into 60 seconds". Despite these variations and differences, the historical 

study of the subject shows that the systems of counting in languages of the 

world have gradually moved towards convergence with the two more common 

systems based on the number "ten" and the number "twenty". 

 

3. Methodology 

In this study, data from several Iranian and non-Iranian languages inside and 

outside Iran have been studied and analyzed, and based on this, conclusions and 

generalizations have been obtained. The numeral system of languages has been 

discussed in a comprehensive way. Hence, this research, methodologically, is 

both inductive and deductive; and in terms of method, it is descriptive, 

analytical and comparative. Research data have also been collected in several 

ways: part of the data is the result of field participation in the linguistic 

communities of the languages in question; part of the data was collected through 

having conversation with speakers of the languages and asking them purposeful 

questions; part of the data is the result of searches in channels, groups, pages, 

web sites and blogs in cyberspace and internet, and part of the data is derived 

from the researches done previously about the language varieties studied in this 

research.  
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4. Results & Discussions 

Milajerd Turkish is based on “fifty” in a part of its numeral system, and in part 

of it on “hundred”. There are some similarities between the numeral system of 

this Turkish variety and Harzani Tati. This shows that these two language 

varieties, one Turkic and the other Iranian, behave similarly in certain parts of 

their counting system. This may be due to the languages being influenced by 

each other; but the long geographical distance between places where these two 

languages are used put such a hypothesis under question, unless it is said that 

the effect is at another time when these languages could have come into contact 

with each other. In examining the Sarikoli numeral system, as an Iranian 

language, we saw that a number of its numbers are derived from Turkic 

languages. We also saw the Iranian language of Tati being influenced by 

Turkish in construction of ordinal numbers. Some Turkic languages are also 

influenced by Iranian languages in the category of numbers. The features of the 

numeral system of Sanglechi, Sarikoli, Shughni and Wakhi languages are also 

noteworthy. In some of these languages, the operation of vigesimal system is 

seen; and in some parts of their numeral system we can see impacts of Turkic 

languages.   

 

5. Conclusions & Suggestions  

Based on the investigations and analyzes of this research, it can be said that in 

studying numeral systems, paying attention to each category of numbers is 

particularly important. For example, in order to know the numeral system of a 

language, we need to examine the numbers "twenty" to "hundred". Also, 

according to the findings of this research and previous researches, it can be said 

that in examining the numeral system of languages, pay attention to the 

numbers "five", "ten", "twenty", "thirty" and "fifty" is important, because 

numeral systems of most of the world's languages are mainly based on these 

numbers. 
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 نظام شمارش در چند زبانِ ایرانی و ناایرانیِ درون و برون ایران

 
     رضا امینی

 
 

 چکیده
شناسی . روشاستههای رایج در درون و بُرون ایران بررسی شددر این پژوهش، نظام شمارشِ شماری از زبان

تحلیلتی و  -هتای نن بتر روش تیفتی یشناسی استقررایی و ییاستی استت  و داده، ترکیبی از روشپژوهش

هایی هاست. زبانهای نظام شمارش زبان. هدف کانینی پژوهش، شناخت و تبیینِ ویژگیتطبیری بررسی شده

تبتار رایتج در ترکتیهای اند: شماری از زبانهای ننها در این پژوهش بررسی و تحلیل شده، دو دسقرکر داده

هتای هتا و بررستیهای ایرانیِ رایج در درون و بُرون ایران. بر ایقضای نیاز، در تحلیتلایران و شماری از زبان

دهد کر در نظتام . این پژوهش نشان میاستههای دیگری نیز سخن بر میان نمدمرالر، از نظام شمارش زبان

هتای ایرانتیِ رایتج در درون و بُترون ایتران، گینتاگینیِ زبتانتبتار رایتج در ایتران و های ترکتیشمارش زبان

هتای زیتادی از های ایرانی و ناایرانی، در ستط  نظتام شتمارش، اذرپت یریشید  و زبانگیری دیده میچشم

نی، های ایرانتی و نتاایراهای نظام شمارش زباناند. همچنین اسقدالل شده کر برخی همانندییکدیگر داشقر
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 مقدمه -1

کنند. تا همین چند دهت  پتیش، گتاه بتر دیتیار عددها در زندگی انسان نرش بزرگی بازی می
شتد کتر های عمیدی دیده میهایی چندتایی از خطهای روسقایی دسقرها یا مغازهبرخی خانر

ها برای نگتر داشتقن استار خریتد و بر برخی از ننها خطی افری کشیده شده بید. از این خط
بترای  -شد. هر خط نمایندۀ مردار معینتی از چیتزی ش شیر و دیگر کاالها بهره گرفقر میفرو

بیده کر بر کسی داده شتده و ویقتی کتر خطتی  -ای گندم، نرد، ...نمینر، سطلی شیر یا پیمانر
 ر معنتایِ نن بتید کتر گیرنتده، بعتداًها کشتیده شتده بتید بتای از این خطافری بر روی دسقر
اند کتر بردهش محاسباتی، بیشقر کسانی بهره میرو این از. استها پرداخت کردبدهکاری خید ر
های ساده و ناپیچیتده یی نن نیز بر مردارهای کم و مبادلراتیان گ ت کاراند  و میسیاد نداشقر
هزار خط کشیده شتید   چر اینکر، برای نمینر، امکان اینکر بر روی دییاری دَهاستهمحدود بید
وجتید نداشتقر، داده شید کر کسی دَه هتزار وااتد شتیر از دیگتری خریتده در عمتل تا نشان 

 های کیچک، اجم مبادالت بزرگ نبیده و نیست. وایع امر هم در جامعربگ ریم از اینکر در
تیانتد عتددی را درک کنتد و فهم عدد، امری جدا از ابزار بیان یا ذبت نن است. انسان متی

ا و سازِکارهای گ قاری و نیشقاری مق اوتی بتر کتار گیترد. از اینجتا برای بیان یا ذبت نن ابزاره
هتای انستانی بتر های نیشقاری ننهتا، در زبتانکنندۀ م هیم عدد و نشانرهای بیاناست کر واژه
نیند  و ازننجاکر ادی بر اندازه و اجم وجید ندارد، عددها باید از رهگ ر نظام زبتانی وجید می

ویژه نورد، برهای بزرگ، و ذبت ننها را برای انسان فراهم میاره بر اندازهبیان شیند کر امکان اش
های اافظتر و تنگناهتای زمتانی و مکتانی، متانع نن استت کتر انستان بقیانتد ننکر محدودیت

ای همچتین چیتدن چتیر بتر روی شُمارهای بزرگ را در خاطر نگر دارد، یا با ابزارهای ستاده
 ا سطحی دیگر، بر ننها اشاره یا ذبقشان کند.  زمین یا کشیدن خط بر دییار ی
عنیان ابزار یا مبنتایِ شتمارش یار، از هر چیزِ پیرامین خید، بربشرِ نخسقین، بر ااقمال بس

های گیاهان گرفقر تا انگشقان دست و پای ختید یتا ، از بال پرندگان و برگاسترگرفقبهره می
هایِ شتمارشِ ناتازین بتر هایی کر از نظامنشانر ترینفافل  میان ننها و شمار بندهایشان. کهن

هایی هسقند کر بر روی اسقخیان یا چیر یا چیز دیگتری کشتیده ها یا خطجای مانده، دندانر
و عددنییستی عربتی یترار  1اند. ایتن شتییۀ ذبتت عتدد، پایت  عددنییستی رومتییا کنده شده

رای هتایی بتیده کتر انستان بتیگر روشها از دریزهکارگیری سنگ. گِرِه زدن نخ و براسترگرفق
 (.Ifrah, 2000: xx-xix) استرگرفقشمارش از ننها بهره می

                                                           
1. Roman numbering 
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هتای ایرانتی در نن ای کر زبانگیرِ ایران و پهن  جغرافیایی گسقردهتیجر بر تنیع زبانی چشمبا
یتج در هتای ایرانتیِ راهای رایتج در ایتران و زبتانشید، بررسی نظام شمارش زبانبر کار برده می

رو، در ایتن پتژوهش، نظتام شتمارشِ تیاند نمیزنده باشد. ازاینبیرونِ جغرافیای سیاسی ایران، می
شید تتا بتر دو پرستش های ایرانی و ناایرانیِ رایج در درون و بُرون ایران بررسی میشماری از زبان

چتر »دو. « ؟نتددارهایی نظر چر ویژگی های میردهای شمارشِ زباننظام»پاسخ گ قر شید: یک. 
 «نظر بر دست داد؟ های میردهای خاص نظام شمارش زبانتیان برای ویژگیتبیینی می

 
 های پژوهششناسی و دادهروش -0

هایی از چند زبانِ ایرانی و ناایرانیِ درون و برون ایران بررسی و تحلیتل شتده در این پژوهش، داده

ها نیتز بتا نگتاهی . دربارۀ نظام شمارش زباناستهدهایی بر دست شها و تعمیمپایر، نقیجراینو بر

، هتم استقررایی استت 1شناسیرو، این پژوهش، بر لحاظ روش. ازایناستهفراگیر سخن گ قر شد

های پتژوهش نیتز از ، هم تیفی ی است هم تحلیلی و تطبیری. داده6هم ییاسی  و بر لحاظ روش

هتای های زبتانیِ زبتاناضیر میدانی در جامعر ها اافلاند: بخشی از دادهچند راه گردنوری شده

هتا و پرستیدن گتی بتا گییشتیران زبتانوهتا از رهگت ر گ تتنظتر هستقند  بخشتی از داده میرد

هتا، جتی در کانتالوها اافل جستتاند  بخشی از دادههای هدفمند از ننها گردنوری شدهپرسش

هتای هتا و وبت گمجتازی و وبگتاههتای فضتای رستانگییشیِ پیام -های زبانی ها و ف حرگروه

های پیشینی استت کتر دربتارۀ برختی از ها نیز برنمده از پژوهشاینقرنقی است، و بخشی از داده

 .  استههای زبانی میرد نظر این پژوهش انجام شده، یا اشاره بر ننها بر ایقضای بحث الزم بیدگینر
 

 پایۀ نظری پژوهش -3

، روش استترهتای مخقلتش شتکل گرفقرفقر در زبتانرفقرهای شمارشی کر برای بررسی نظام
های مخقل تی را دهد تا الیربر ما امکان می»... ست. در پیش گرفقن این روش، گشاتطبیری راه
، عنافتر 5(1)، واژگان میروذی4های زیرین[ مشخص کنیم: الیرشدههای بررسی]زبان 3در واژگانِ

، برای روازاین .(Blažek, 2019: 215)« 2های زِبَرینالیر و 2های کنارینایجادکنندۀ تحیل در الیر

                                                           
1. methodology 
2. method 
3. lexicon 
4. substrata 
5. inherited lexicon 
6. adstrata 

7. superstrata 
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های کهتن نن تیجتر کنتیم، هتم در فتیرت بررسی نظام شمارشِ یک زبان، هم باید بر ویژگی
بزنیم، هم ستاخقار ختاص نظتام شتمارش نن زبتان و تت ذیرات  1نیاز، دست بر بازسازی درونی

 (.ibid) بیرونی ااقمالی بر نن را بررسی کنیم
، یعنتی شتمار «دَه»عتدد  برپایت دهتد کتر بیشتقر ننهتا های مخقلش نشان میرسی زبانبر

کتر بتر  هتای عتددیانگشقان دو دست، اسقیار هسقند، هرچند کر در بسیاری از ننها اذر نظتام
 تیان دید: یار بیده یا هسقند را نیز میاسق هعددی ایر از دَ

هتای شتمردن بهتره گرفقنتد، بیشتقر نظتامپس از ننکر همر از دَه انگشت ]دست خید[ بترای 
هتا، برختی از اسقیار شد. ]اما[ درست در همان زمتان 11عدد  برپای شمارشی کر اخقراع شد، 

، 3هتا، نزتتک6های شمارش خید[ یرار دادند. مایاهتاها نیز عدد دوازده را ]پای  اخقراع نظامگروه
د کر از انگشقان پاها نیز هماننتد انگشتقان ها نیز با نگاه بر پاهای خید دریافقنو باسک 4هاسلت
را پایت  نظتام شتمارش  61تیانند برای شمارش بهره گیرند، و بنابراین ننها عدد شان میدسقان

   (.Ifrah, ibid: xix) خید یرار دادند

هتای شتمارش استقیار بتر هایی دارد کر بر نستانیِ نظتامها نیز ویژگینظام شمارش برخی زبان
 2هتاو بابلی 5هاسیمری» شید کرتیان ننها را تبیین کرد. برای نمینر، گ قر می، نمی«تبیس»و « دَه»

را پای  نظام شمارش خید یرار دادند. اگر امروز متا ستاعت را بتر ش تت  21بر دالیلی نادانسقر، عدد 
کنیم سرچشمر در همان نظام شمارش سیمری بتابلی دارد، ترستیم ای ترسیم میذانیردییر  ش ت

 (.ibid)« طیرذانیر نیز همین 21درجر، و ترسیم هر یک از دیایق نن بر  321ایره بر د
هتای دهتد کتر نظتامها، بررستی تتاریخی میعتیع نشتان متیها و ت اوتبا وجید این تنیع

« دَه»تر مبقنی بر عتدد گرا شدن با دو نظام رایجرفقر بر سییِ همهای جهان رفقرشمارش زبان
را شکل داده کر نظام االب « 2گانیدَه»اند کر یکی نظام شمارش ت کردهارک« بیست»و عدد 
را بر وجید نورده کر اقتی امتروز نیتز  2«گانیبیست»های انسان است، و دیگری نظام در زبان

و  9هتای دَرزمتانیتیان دید، یتا از رهگت ر پیگیتریها میگیری از زباناذر نن را در شمار چشم
 بر وجید نن پی برد. تیان می 11شناخقیریشر
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 پیشینۀ پژوهش -4

انجتام داده، « هرزنتدی»یتا « ییترگتییش گلتین»در پژوهشی کر دربتارۀ (، 22-22: 1332) ذکاء
و چنتد روستقای دیگتر « ییترگلتین»عددهای این گییش تاتی را کر تا چنتد دهت  پتیش در 

شتییم ، مقیجر می. با دیت در این عددهااستهشده نوردنذربایجان شریی بدان سخن گ قر می
. در گانیبیستتنظتام  برپای شیند، هم گانی بیان مینظام ده برپای بر باال، هم « سی»های عدد

ییر را بررسی خیاهیم کرد، اما در اینجتا جتای دارد کتر بخش بعدی، نظام شمارش تاتی گلین
ییتر، لتین، دربارۀ چگینگی ساخقر شدن عددهای ترتیبتی در گتییش گ(21)همان: بگیییم ذکاء 

زبان تبریزیان معمیل  برای پدید نوردن اعداد ترتیبی بآخر اعداد افلی ننچنانکر در» استرگ ق
و  čӧrӧmci فتیرتبرچهتارم   برای نمینتر، در نن گتییش افزایندمی emciامجی =است، واژۀ 

« emciامجتی =»تتر نن بتید کتر از البقتر، دییتق«. شتیدبیان می doyemci فیرتبر« دَهُم»
 «.واژه»شد، نر سخن گ قر می« پسیند»عنیان رب

اعتداد مخقلتش ]در زبتان »... دهتد کتر نشان می (262: 1391) بررسی نامیر فرگی و ابراهیمی
کننتد ای ... پیروی میواجی از روندهای جداگانر-های مق اوت نوایی و واژفارسی[ براساس ویژگی

تیان گ تت زبتان فارستی بترای اند، میرسی کردهبر عددهایی کر این دو پژوهشگر بر باتیجر...«. 
عتددهای خُقَنتی را بررستی و اشتاره  (4-3: 1396)کند. طامر گانی پیروی میعددسازی از نظام دَه

هتایی از واژهاعداد افلی ... یا بازماندۀ اعداد افلی ایرانی باسقان یتا وام»کر در این زبان  استهکرد
دهد کتر نظتام هایی کر طامر از خُقَنی بررسی کرده نشان مینگاهی بر داده«. سنسکریت هسقند

یتا نظتامی دیگتری در نن دیتده  گانیبیستتگانی است و اذتری از نظتام شمارش در این زبان دَه
هتای ایرانتی نیتز در بعضتی زبتان»انتد کتر گ قتر (132: 1392)شید. تارویردیزاده و همکاران نمی

پژوهش یادشتده « 11جدول »شده در ارائر« اعداد پهلیی. »...«شید تایی دیده میسیسقم بیست
و   و مریلت  فتدگان 91تتا  61و  11تتا  1دهد کر در خط پهلیی، بترای عتددهای نیز نشان می
مند و ش اف با هم ترکیتب شتده و عتددهای های مشخ ی وجید داشقر کر یاعدههزارگان، نشانر

نیتز دستقگاه عددنییستی  (33: 1392)و گشقاستب ک ئی جع ری مقراند. دادهتر را نشان میبزرگ
ایتن هتای از نکقتر انتد.را مرور کرده« کقابی  فارسی میان»پهلیی را معرفی و عددنییسی در خط 

اعداد سی، پنجاه، ه قاد و نتید بتا جمتع عتدد ده بتا اعتداد بیستت، »... کر در پهلیی پژوهش، این
دهتد نظتامی مق تاوت از می کر این نشان (35)همان: ...« شیند چهل، ش ت و هشقاد ساخقر می

شید، بتر نن بختش های ایرانی امروزی همچین فارسی، لری، کردی و ... دیده میننچر در زبان
 .  استهاز عددهای زبان پهلیی ااکم بید
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ای فتیرت مرابلترنظام شمارش فارسی و فرانسر را بتر، (1391) کُرد زع رانلی کامبیزیا و رعایی
هتایی هتا و ناهماننتدیدر نظام شتمارش هماننتدیها زباناین دهد اند کر نشان میبررسی کرده

بتر معنتای «( چهتار تتا بیستت»)در معنتایِ واژگتانی  quatre-vingtsبر عتددهای  باتیجردارند. 

، جتای «نتید»بر معنایِ «( ودَهچهار تا بیست»)در معنای واژگانی  quatre-vingt-dixو « هشقاد»
گیری زبتان فرانستر گان یادشده بر ت اوت نظام شمارش فارسی و فرانسر و بهرهداشت کر نییسند

 کردند. ، در عددهای یادشده نیز اشاره میگانیبیستاز نظام 
 (1992a: 289-290) 1های دیگر انجام شده، نخست بایتد بتر اِمِریتکهایی کر بر زبانپژوهشاز 
داند  هرچند کتر را زبان اوسقایی می 6باسقان کر منبع افلی بررسی عددهای زبانِ ایرانی پرداخت

هتای بازمانتده از فارستی باستقان نیتز یابتل دستقیابی استتت. چنتد عَتدَدواژه از متقن استترگ ق
، aēuua، duua ،θrāiiō: استتهرا اِمِریک بدین فیرت نورد« دَه»تا « یک»های اوسقایی از عددواژه

caθβārō ،panca ،xšuuš، hapta، ašta ،nauua، dasaشتدۀ هتای بازستازی. این عددها، با فیرت
 ṓ*d(u) w(، یتک) wo-*oy-، همانندیِ بسیار دارنتد: 3واروپایی ناازینهمقایان خید در زبان هند

 ṃ*sept(، )شتتتش kswéks*پتتتنج(، ) ew*pénk)چهتتتار(،  etwóresw*k)ستتتر(،  tréyes*دو(، )

در « نتیزده»تتا « یتازده»دهای (. عتد)دَه deḱṃ(t)*)نُتر(،  newṃ/ṇ*)هشتت(،  oḱtṓ* (،ه ت)
، aēuuandasa ،duuadasa ،θridasa ،caθrudasa(: 311)همتتان: اوستتقایی بتتدین فتتیرت استتت 

pancadasa ،xšuuašdasa ،haptadasa ،aštadasa ،nauuadasa دیتتت در ترتیتتب یتترار گتترفقن .
عتددی، رفقتار  دهد کر در این مریل نشان می (dasa)« دَه»در کنار عدد « نُر»تا « یک»عددهای 

« بیستت»عددهای (،  311-315)همان: زبان اوسقایی با رفقار کنینی زبان فارسی یکی است. اِمِریک 

، vīsaiti ،θrisatam ،caθβarəsatəm ،pancāsatəm ،xšuuaštīm ،haptāitīmاوستقایی )« نَتیَد»تا 

aštāitīm ،nauuaitīm) ( و برابر ننها در ایرانتی باستقانviṃśatí ،triṃśát ،catvāriṃśát ،pañcāśát ،
ṣaṣtí، saptatí ،aśītí ،navatí )دهتد ایتن مریلتر از کر نشان می استهشناسی کردرا نورده و ریشر
هتایی از نمینتر( ibid: 312)انتد. اِمِریتک گانی داشتقرای دَههای اوسقایی و ایرانی باسقان پایرواژه

کتر برختی  استتهرا نیتز نورد گانیبیستتام نظت برپایت های ایرانی، شده در زبانعددهای ساخقر

شتده کتر  رَمزگت اری dŭ níma bist فتیرتبر« پنجتاه»جالب هسقند. برای نمینتر، در یَغنتابی 
 4«هنتدی باستقان»در بررسی عتددها در  (1992b) اِمِریکاست. « ونیم تا بیستدو»معنای نن 
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هتای ننهتا بتا دی بتر هماننتدیهای ایرانی تیجر داشتقر و در متیارد زیتانیز بر عددها در زبان
 .  استهعددهای هندی باسقان اشاره کرد

تتر بتیدن نظتام شتمارش ، یکتی یتدیمیاستهبر دو نکق  مهم اشاره کرد (1901) 1تیماس
ای از جهتان، از جنتیر ، و دیگری رواج نن، از گ شقر تا امروز، در منتاطق گستقردهگانیبیست

 استترگ ق 3دربارۀ نظام شمارش زبان مائیری( 1907) 6خاوری نسیا گرفقر تا یارۀ نمریکا. بِست
« ستی»شیند )برای نمینر، عدد ساخقر می گانیبیستکر در این زبان برخی عددها برپای  نظام 

استت( و برختی « دَهوبیست»ال ظی نن است کر معنای تحت tekau maha ngahuru فیرتبر
شید کر اگتر یترار بتید بیان می hokoruaاژۀ با و« چهل»)برای نمینر،  گانیبیستای ایرپایربر

 شد(. بیان می tekau maha tekau فیرتبربیان شید باید  گانیبیستنظام  برپای 
های بستیط ختاص با واژه« پنج»تا « یک»، 5دهد کر در زبان نینینشان می (1917) 4زبلُیفِر

بتا « نُتر»تتا « شتش»)پنج(، و  ašik)چهار( و  i)سر(،  reدو(، ) tu)یک(،  ši  دشیخید بیان می
« شتش»د. بترای نمینتر، نیتبر دست متی« دَه»یعنی  wanاز « چهار»تا « یک»کسر عددهایِ 

بتا « نتیزده»تتا « یتازده»استت. « دَه منهای چهتار»شید کر بر معنای بیان می iwanفیرت بر
شتید بیتان متی hotنیز با واژۀ بسیط « بیست»د. شیاافل می« دَه»بر « نُر»تا « یک»افزودنِ 

-wan-e-tuدر ایتن زبتان، « ستی»گیرد. برای نمینر، تر یرار میکر پای  ساخت عددهای بزرگ

hot-ne  ِستان، در نینتی، همتیناستت. بتر« عرر در بیستت منهتایِ دَهدو »است کر بر معنای
شتیند. بیان متی« دَه عرر در بیست»و « دو عرر در بیست» فیرتبر، «دویست»و « چهل»

دیگر، پنج عترر در سخن، یا بر«عرر در دَه عرر در بیست پنج»نیز « هزار»واژگانیِ معنایِ 
هتا نشتان ایتن نمینتر. (ibid: 192-194)استت « دویست»یعنی « ده در بیست»اافلِ عرر 

عمتل  گانیبیستتنظتام  برپایت ، «بیستت»د کر زبان نینی در دسق  عتددهای بتاالتر از دهمی
تیانتد برنمتده از ، متی«پتنج»بتر معنتایِ  ašikکر در نینی،  استر قکند. زبلُیفِر همچنین گمی
 (. ibid: 192)شید بر کار برده می« دست»ای باشد کر در این زبان برای واژه
بتر امکتان بیشتقری کتر بترای شتمارش فتراهم  باتیجررا  گانیبیستنظام  (1926) 2یکلن
بتر پتراکنش  باتیجتردانتد. هتا متیندر میتان انستا 2«فرهنگ پیشرفقر»کند، نشان  ظهیر می
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در یارۀ نمریکا و این وایعیت کر ایتن نظتام شتمارش در « گانیبیست -یگانپنج»گسقردۀ نظام 
مرکز افلی نشر این نظام شتمارش  استهشید، نایکل کیشیدهای جهان نیز دیده میدیگر یاره

ستیمریان  1«گتانیش تت»دهد کر این نظام شتمارش برنمتده از نظتام را بیابد. او ااقمال می
، 4، ویلتزی3، برتین6هایی همچین باسکهایی کر در نظام شمارش زبانبر نشانر باتیجرباشد  و 
و ... وجید دارد، شاید بقیان گ ت کر این نظام، از رهگت ر متراودات تجتاری، از یتک  5دانمارکی

ختاور نستیا تتا تترین منتاطق و از دیگتر ستی، بتر دوردستت استهسی بر یارۀ اروپا منقرل شد
هایی کر از ایتن نظتام در زبتان بر نشانر باتیجر -در اییانیس نرام  2و یِزو 2های ساخالینجزیره

وارد  2از راه تنگ  برینتگ ر نایکل، این نظام شمارش ااقماال. بر باو-بینیمنینیهای نن جزایر می
ه در اییتانیس نرام رفقتر بتر سراستر منتاطق ستاالی ایتن یتاریارۀ نمریکا شده و از ننجا رفقتر

گستقرش نظتام شتمارش  (173 :1990-175) 9فتاریس (.ibid: 167-172) استترگسقرش یافق
کتر طتیری  استرگانی در یارۀ نمریکا را برنمده از روابط تجاری و ایق ادی و فرهنگی دانسقدَه

ای شتمارش هنرسیده، نظام جاهایی از کالی رنیا کر پای مبلغان م هبی اسپانیایی بر نندر بخش
شتناخقی نشتان نیتز از منظتری متردم( 1997) 11. کرامت استتهبیشقر ا ت  شد گانیبیست
یتارۀ نمریکتا، شتناخت ختیبی از عتددها وجتید  11دهد در میان مردمانی همچین مایاهتایمی

را نیز کر در نظام شمارش زبتان اهمیتت زیتادی دارد، در نظتام شتمارش « ف ر»داشقر و ننها 
 اند.خید داشقر

، بتر ایتن نقیجتر 13زبتان ییروبتا گانیبیستتدر بررستی نظتام ( 1977) 16ینداییاِک
کر اشقراق عددها و ییاعد ااکم بر بازنمایی ننها در این زبتان، هماننتدی  استهرسید

تری های کلیگیریتیان بر نقیجراساس میها در نن دارد و براینزیادی با تیلید جملر
 هتای نیتز بتا بررستی زبتان( 1989)14ت. بییتددربارۀ تیانش زبتانی انستان دستت یافت
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هتا و اشقراق عتددها در نن زبتان استه، کیشید6کنگییی-، از خانیادۀ زبانی نیجر1شاخ  نداماوا
هتای نظتام هتا و ت تاوتبتر شتباهت( 1992) 3ساخقار و تنیع ننها را تبیین کنتد. گیازدانتیوی 

سازِکار و جایگاه نظام شتمارش را در  تاسهشمارش انسان با نظام زبانی او تیجر کرده و کیشید
عتددها را در پیینتد بتا  (2003) 4پییند با تیانایی شناخقی و ذهنی انستان بررستی کنتد. ویستر

. استتهگیری و ظهیر ننها در زبان بررستی کردذهنی و زبانی دخیل در شکل -یمسائل شناخق
های هندواروپایی اشتاره کترده گیری عددهای زباننیز بر تنیع زیاد در شکل (26 :1992)وینقر 

تیجتر  اروپایی ناازین، باید بر ایتن تنتیعکر در بازسازی عددهای زبان هندوو بر این باور است 
 کرد. 

 

 های پژوهشهبررسی و تحلیل داد -5

هتای از چنتد گینتر از زبتان های برگرفقراند: دادهشید، دو دسقرهایی کر در اینجا بررسی میداده
هتای ایرانیِ درون و برون ایران. ایتن گینتر های برنمده از چند زبانیج در ایران، و دادهتبار راترکی

شتید کتر های خافی دیده متیاند کر در نظام شمارش ننها ویژگیزبانی بدین دلیل انقخار شده
دیتده  ماننتد فارستی، کتردی، ترکتی نذری و ...تر زبانیِ کنتینیِ ایتران شدههای شناخقردر گینر
هتا در ایتن هتای ااقمتالی وجتید ایتن ویژگتیها یتا سرچشتمر، بررسی علتروازایند و شینمی
هتای ر ایتن گینترکتویژه ننهای زبانی، بر لحاظ علمی و پژوهشی، تیجیهی پ یرفقنی دارد  برگینر

کتار ای بترهتای زبتانی کیچتک و دورافقتادهزبانی، در کل، گییشیران محدودی دارند و در جامعر
 چندان دور وجید دارد. ای نرو مق س انر امکان نیست شدن ننها در نیندهروند می

 تبار ایرانهای ترکیهای چند گونه از زبانداده -1- 5

های درخیر تیجهی دیتده های ترکیِ رایج در ایران کر در نظام شمارش نن ویژگییکی از گینر

. در این گینت  (6)سقان همدان استدر اروسقای می جرد/ می گرد فامنین  شید، گین  ترکیمی

هتای های تل ظی، ت اوتی بتا دیگتر گینتر، فارغ از ت اوت«پنجاه و نُر»تا « یک»ترکی، عددهای 

، پتس از 1جتدول  1، با یرار گرفقن عددهای ردیتش «نیزده»تا « یازده»ترکی ندارند. عددهای 

 د. شیبیان می ،on، یعنی «دَه»برابر ترکیِ 

 

                                                           
1. Adamawa 

2. Niger-Congo 

3. Gvozdanović 

4. Wiese 



 54-25، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش رضا امینی   34

 
 نظام شمارش در ترکی می جرد - 1 جدول

 ردیش گسقره عددها
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ای دهتد، الگتیی یگانتررا نشان متی 111تا  61های دَهِ کر مضرر 1جدول  3اما در ردیش 

الگتیی مرستیمِ دیگتر  برپایت ، «پنجتاه»تتا « بیستت»عتددهای  شید. در این مریلر،دیده نمی

دیگتری بتر ستاخت عتددها بر بعد، الگتیی « ش ت»د  اما از عدد شیهای ترکی بیان میگینر

شتید کتر معنتای واژگتانیِ نن بیتان متی ælli-o-on فتیرتبر« ش ت»کر چنانااکم است  

شتید کتر بیتان متی ælli-iɡirmi رتفتیبرنیز « ه قاد»است. بر همین ترتیب، « پنجاه و دَه»

، بر جای ننکتر همچتین دیگتر است. دروایع، در این گینر« ه و بیستپنجا»معنایِ واژگانیِ نن 

 )شتش( و ɑltiپایت  عتددهای بر« ه قتاد»و « ش ت»ترکی، عددهای تر شدههای شناخقرگینر

jedi (ساخقر شی ،)هتای و برای نمینر، فیرت -د ه تɑltmiʃ ( و )ش تتjetmiʃ ( در )ه قتاد

 اند. پنجاه( ساخقر شده) ælliاین دو عدد بر مبنایِ عدد  -ترکی اسقانبیلی اافل شید 

، چتر است رنیز در ترکی می جرد درخیر تیج« نَیَد»و « هشقاد»چگینگی ساخت عددهای 

شتید و ستاخقر متی« پنجاه» برپای گ قر، اینکر، از یک سی، این دو عدد، همچین دو عدد پیش

)در  ælli-o-qirxو «( وستیپنجتاه»معنتایِ واژگتانیِ )در  ælli-o-otuzهتای ترتیتب، فتیرتبر

دهد  و از سیی دیگر، برای بیان این دو عتدد، از را بر دست می«( چهلوپنجاه»معنایِ واژگانیِ 

 juzden-on-kæmو «( از فد، بیست تتا کَتم»)در معنای واژگانیِ  juzden-iɡirmi-kæmهایِ فیرت
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فتد( ) juzشید کتر مبقنتی بتر عتدد نیز بهره گرفقر می«( فد، دَه تا کَم»ر معنای واژگانیِ )د

شتید. دیده می« نَیَد»ای از چنین رفقاری، در تاتی هرزنی نیز دربارۀ عدد اند. نمینرشکل گرفقر

 تفیربر« نَید»شید و بیان می doh فیرتبر« دَه»و  soyriو  sa فیرتبر« فد»در این زبان، 

soyri-doh-kim  (.21- 29: 1333 ،کارنگ ک.)ناست « فد دَه کم»کر بر معنای 

هتای درختیر تتیجهی دارد، خلجتی تبار ایران کر نظام شمارش نن ویژگیترکی دیگر زبان

تبتار را های ترکیهای کهن، شاخ  مسقرلی از زباناست. این زبان، بر خاطر ا   برخی ویژگی

گینر کر در جدول همان. (V. Doerfer, 1971)ای دارد اهمیت ویژه دهد و مطالع  ننتشکیل می

، «ستی»، «بیستت»عتددهای  نیتزو  6و  1هتای شید، در خلجی، عتددهای ردیتشدیده می 6

 واجی.  -یهای نشکار نوای، الگییی همانند ترکی دارند، البقر با ت اوت«پنجاه»و « چهل»

(، شتماری از عتددها 6جتدول  3)ردیتش  111تتا  61های دَهِ میتان در خلجی، در مضرر

)در معنتای  ække-hottoz فتیرتبر« ش تت»کتر چنتانشید  ساخقر می« سی»عدد  برپای 

دو تتا ستی »)در معنایِ واژگانیِ  ække-hottoz-o-on فیرتبر« ه قاد»، «(دو تا سی»واژگانیِ 

دو تتا ستی و یتک »)در معنتایِ واژگتانیِ  ække-hottoz-o-jirme فتیرتبر« هشقاد»، «(و ده

شتید. ایتن بیتان متی«( سر تا سی»)در معنایِ واژگانی  itʃ-hottoz فیرتبر« نَیَد»و «( بیست

تر رایج در خلجی هسقند و امروزه برای بیان چهتار عتدد یادشتده، های کهنمیارد البقر فیرت

-ت ذیر گینر باشید کر گییا نیز بهره گرفقر می toqsænو  æltmeʃ ،jetmeʃ ،sejsænترتیب از بر

رفقتر در اتال گترفقن جتایِ و رفقر های ترکیِ رایج در مناطق رواج خلجی وارد این زبان شده

نیز ساخت « فد»دیگر ننکر اقی در عددهایِ باالتر از . نکق  ستتر نن عددهاهای کهنفیرت

 itʃ-hottoz-o-jirme فتیرتبر« ودَهفتد»شید. برای نمینر، عدد دیده می« سی» برپای عددها 

شید کر البقر اکنتین کتاربرد نن چنتدان نیز بیان می«( سر تا نید و بیست»)در معنایِ واژگانیِ 

-بهتره گرفقتر متی«( فد و ده»)در معنای واژگانیِ  jiz-unرایج نیست و بر جای نن از فیرت 

تتر خلجتی، های کهنرایج در ترکی است. نکق  دیگر ننکر در فیرت« ییز اُن»شید کر همانند 

شتید و در نیز بیان می«( دو تا چهل»)در معنای واژگانیِ  ække-qerq فیرتبر« هشقاد»عدد 

 .  استهساخقر شد« چهل»پای  جا بردر این« هشقاد»وایع 
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 در زبان خلجی شمارشنظام   -6جدول 
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های اسقان لرستقان رایتج استت نیتز های ترکی کر در شماری از نبادیدر نظام شمارش گینر
نباد شهرسقان بروجترد، شید. در ترکی رایج در روسقای جهانهای درخیر تیجهی دیده میویژگی

استت. در ترکتی « دو تتا پنجتاه»شید کر معنتایِ واژگتانی نن بیان می ɪkɪ-ællɪ فیرتبر« فد»
شتید کتر بیان می« پنجاه و بیست»در معنایِ واژگانیِ  ælli-o-jirmi فیرتبر« ه قاد»نباد، جهان

. در ترکتی رایتج در روستقای استترپای  ساخت عدد یادشده یرار گرفق« پنجاه»در اینجا نیز عدد 
شید. در ترکی رایتج در بیان می ɪkɪ-ællɪ فیرتبرو « پنجاه»پای  بر« فد»زوج شهرسقان ازنا پنج
یتا  on-jizشتدۀ فتیرت است کر کیتتاه /oːjz/« هزار»سلطانِ شهرسقان الیگیدرز، برابر واژۀ چمن

on-jɯz  ِهتزار»است. دروایع، در این گین  ترکی، بر جای اینکتر « ده تا فد»در معنایِ واژگانی »
در ترکی اسقانبیلی بیان شید، بتا عترر « بین»در ترکی نذری یا « مین»انند با عددی بسیط هم

. چنین رفقاری در ترکی می جرد/ می گترد فتامنین نیتز دیتده استهساخقر شد« فد»در « دَه»
شتید. بترای نمینتر، در های فارسیِ افغانسقان نیز این رفقتار دیتده متیشید. در برخی از گینرمی
کتر ایتن  (3)...«امروز چهاردهِ دیِ چهارده فتد »... شید ی افغانسقان، گ قر میگ قاری از فارسپاره

، نتر استتهستاخقر شد« فد»در « چهارده»با عرر « هزار و چهارفد»بدان معنی است کر عدد 
 های فارسی ایران. الگیی رایج در گینر برپای 
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 هایِ ایرانیهای شماری از زبانداده -0- 5

هتای جتالبی دیتده رایتج در ایتران نیتز ویژگتی های زبان تاتیاز گینربرخی نظام شمارش در 
گتانی و هر دو نظتام دَه (4)ییرشاره شد کر در تاتی گلین( ا1332) در باال، بر نرل از ذکاءشید. می

هتم « ستی»شید، در این زبتان، دیده می 3گینر کر در جدول شید. هماندیده می گانیبیست
 است.« بیست و دَه»کر معنای واژگانی نن   viste-doفیرتبر، هم شیدبیان می si فیرتبر

)دو تا بیستت(،  de-vist فیرتبرشید، هم بیان می tʃel فیرتبرهم « چهل»بر همین سان، 
)دو تتتا بیستتت و ده(،  de-vist-do فتتیرتبرشتید هتتم بیتتان متتی pitʃo فتتیرتبرهتتم « پنجتاه»
هتم « ه قتاد»)سر تا بیست(،  here-vist فیرتبر شید، همبیان می ʃest فیرتبرهم « ش ت»
هتم « هشتقاد»)سر تتا بیستت و ده(،  here-vist-do فیرتبرشید، هم بیان می hæfdo فیرتبر
 فتیرتبرهتم « نتید»)چهتار تتا بیستت(،  tʃo-vist فیرتبرشید، هم دیده می hæʃdo فیرتبر

nɑvod فیرتبرشید، هم بیان می tʃo-vist-do  فتیرتبرهتم « فتد»بیست و ده(، )چهار تا so 
 )پنج تا بیست(.  pij-vist فیرتبرشید، هم دیده می

 

 ییرنظام شمارش در تاتی گلین - 3 جدول
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تتیان گ تت کتر تتاتی ، متی«فد»تا « سی»بر شییۀ دوم ساخت عددهای  باتیجربنابراین، 

را در مریلت   گانیبیستتویژه اینکر عملکترد نظتام کند  برعمل می گانیبیست ییر کام گلین

هتایی بر نظتام مرستیم در زبتانر نیز عددها، افزون. در این مریلتیان دیدعددی فدگان نیز می

د. بترای نمینتر، شتیهتم ستاخقر متی گانیبیستتنظتام  برپایت همچین فارستی و انگلیستی، 

)بیست تتا  vist-vist فیرتبرشید، هم )چهار تا فد( دیده می tʃo-so فیرتبرهم « چهارفد»

)بیست و پتنج  viste-pij-vist رتفیبرشید، هم دیده می pij-so فیرتبربیست( و پان د هم 

یتابیم کتر در تتاتی ، همچنتین درمتی3جتدول  6بتر ردیتش  باتیجر (.22-22)همان: تا بیست( 

 نید، سپس عددِ یکان.می« دَه»، نخست «نیزده»تا « یازده»ییر، در دسق  عددهای گلین

کارنتگ،  کنت)شتید های درخیر تیجهی دیده میدر نظام شمارش تاتی کرینگانی نیز ویژگی

. کرینگان روسقایی است در شهرسقان ورزیان استقان نذربایجتان شتریی. در ایتن گینت  (1333

، /iʔ/ ،/dæ/ ،/hæri/ ،/oʃt/ ،/ʒpind/ ،/ʃɑʃ/ فتیرتبر، ترتیببتر، «دَه»تتا « یتک»زبانی، عددهای 

/huft/ ،/tʃhe/ ،/nuw/  و/ɑd/ نیتز  «پنجاه»و « چهل»، «سی»، «بیست»شیند. عددهای بیان می

د کر اگتر شیبیان می /oʒpind/و  /vist/ ،/si/ ،/elʃt/فیرتِ ، برترتیببردر این گینر از زبان تاتی، 

های تل ظی چشم بپیشیم، با همقایان فارسی خید یکی هسقند. امتا دربتارۀ عتددهایِ بر ت اوت

dæ-/شتید: ، در این گین  زبانی، رفقار مق اوتی دیده متی«نید»و « هشقاد»، «ه قاد»، «ش ت»

si/  ِ(دو تا سی»)بر معنای» ،/vist-ræ-oʒpind/  ِ(پنجاه بر اعاف  بیست»)بر معنای» ،/-oʒpind

si-ræ/ «(سی»بر اعاف  « پنجاه )» و/elʃt-ræ-oʒpind/  ِ(5)«(پنجاه بر اعاف  بیستت»)بر معنای .

ستاخقر « یست» برپایت دیگر، از چها عدد اخیر، در گینت  تتاتی منطرت  ورزیتان، یکتی سخنبر

 «.پنجاه» برپای ، و سر دیگر استهشد
هتای کر جملگی از زبتان 4و وَخی 3، شُغنی6، سریکلی1های سنگلچیدر نظام شمارش زبان

 & v. Edelmanهتای پتامیری یترار دارنتد )ایرانتی شتمال ختاوری هستقند و در دستق  زبتان

Dodykhudoeva, 2009)نگلچی، عتددهای شتید. در ستهای درخیر تیجهی دیتده متی، ویژگی

و « ش تت»شیند. امتا عتددهای ، طبق الگیی معمیل در فارسی ساخقر می«ش ت»تا « یک»

کنند کر یکی از ننها همانند همانی است کتر ، در این زبان، بر دو فیرت نمید پیدا می«ه قاد»

کتر dæs-tʃwi-ɑr/(2 )/و  /tʃwi-ɑr/، و دیگتری /ɑdæft/و  /æstʃ/بینیم، یعنتی در زبان فارسی می
                                                           
1. Sanglechi  
2. Sarikoli 
3. Shughni 
4. Wakhi  
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هستقند. ایتن « ستر تتا بیستت و دَه»و « سر تا بیستت»، در معنای واژگانی بر معنایِ ترتیببر

گینتر است. همان گانیبیستنظام  برپای « ه قاد»و « ش ت»عنی در این زبان، بیان عددهای ی

تتا « یتازده»یابیم، در ساریکیلی، الگیی ساخت عددهایِ درمی 4های جدول بر داده باتیجرکر 

شید گ قر می« دَه»، بر وارون الگییِ معمیل فارسی است، بدین معنی کر نخست عدد «یزدهن»

شید کر بتر معنتای میبیان  /ðes-æ(t)-i(w)/ فیرتبر« یازده»برای نمینر، «. یکان»سپس عدد 

« دَه و دو»شید کر بتر معنتای بیان می /ðes-æ(t)-ðæ/ فیرتبر« دوازده»است، و « دَه و یک»

، چیتنش اجتزای عتدد بتر وارون «نتیزده»تتا « یازده»ییر نیز در عددهای تاتی گلیناست. در 

هایی کر کارنگ از تاتی و هرزنتی نذربایجتان بتر این میعیع در داده (.3جدول  نک)فارسی است 

دَه و »)یعنتی  dɑ-vɑ-i کر در تاتی، برای نمینتر، یتازدهچنانشید، نیز دیده می استهدست داد

، و ایتره. در هَرزنتی نیتز همتین «(دَه و سر»)یعنی  dɑ-vɑ-heri ید، سیزدهشگ قر می«( یک

 do-ho-de  فتیرتبر« دوازده»کر چنانشید، دیده می« نیزده»تا « یازده»چینش در عددهای 

 (.22و  24، 52: 1333 ،کارنگ نک) do-ho-here فیرتبر« سیزده»و 

 /pindʒu/و  /wist/ ،/si/ ،/tʃæl/ تفتیربر« پنجاه»و « چهل»، «سی»، «بیست»در سریکلی، 

، «ه قتاد»، «ش تت»، امتا عتددهایِ استریش  همقایان فارسی خید کند کر همنمید پیدا می

ند کتر کنمید پیدا می tuqsæn/(2)/و  /ʃoltmi/ ،/ʃjætmi/ ،/ɑnsæks/ فیرتبر« نَیَد»و « هشقاد»

-کرد کر سریکلی، بر دلیل تماس با زبان تیان اسقدالل. میاستتبار های ترکیبرگرفقر از زبان

تتیان ایتن استقدالل، همچنتین متی برپای . استرتبار، این عددها را از ننها وام گرفقهای ترکی

هتای در این زبان نیتز برنمتده از تمتاس بتا زبتان« نیزده»تا « یازده»گ ت کر کاربردِ عددهای 

« دَه»ای بیتان عتددهای یادشتده، نخستت ها نیز برتبار است، بدین دلیل کر در این زبانترکی

تبتار، های ترکتینید و سپس عدد مربیط بر یکان. گیاه دیگرِ اذرپ یری ژرف سریکلی از زبانمی

 فتیرتبر« ستیمین»ساخت عددهای ترتیبی با پسیندی ترکی است، برای نمینر، در این زبان 

ærojintʃi  فیرتبر« فدمین»و sædintʃi دیدیم کر این نتیع اذرپت یری  شید. در باالبیان می

 تیانتد بتاییر نیتز متیدر تاتی گلین«( سر)» hereشید. ییر هم دیده میاز ترکی، در تاتی گلین

æroj ریشر باشد.سریکلی هم 

 

 



 54-25، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش رضا امینی   41

 
 نظام شمارش در زبان سریکلی - 4 جدول

 ردیف گستره عددها

11 9 2 2 2 5 4 3 6 1 

ð 1 11تا  1
es

 n
ew

 w
o
x
t

 iv
d
/ ɯ

v
d

 

x
el

 p
in

d
ʒ

 tʃɑ
v
u
r

 

æ
ro

j
 ð
æ

/ ð
ɛw

 

i(w
)

 

 19 12 12 12 15 14 13 16 11 

عددهای 
 دوریمی

 19تا  11
0 

 

ð
es-æ

(t)-n
ew

 ð
es-æ

(t)-w
o
x
t

/ 

ð
es-æ

(t)-iv
d

 

ð
es-æ

(t)-x
el

 ð
es-æ

(t)-p
in

d
ʒ

 ð
es-æ

(t)-tʃæ
v
u
r

 

ð
es-æ

(t)-æ
ro

j
 

ð
es-æ

(t)-ð
æ

 ð
es-æ

(t)-i(w
)

 

 111تا  61 61 31 41 51 21 21 21 91 111 
های )مضرر
 دَه(

3 
 

sæ
d

 tu
q
sæ

n
 sæ

k
sɑ

n
 

jæ
tm

iʃ
 

o
ltm

iʃ
 

p
in

d
ʒu

/ 

tʃæ
l

 

si
/ w
ist

 

چتین ستنگلچی و هتایی دو فیرت دارند کر یکی از ننها بر زبتان معمیالدر شُغنی، عددها 

 /se/ فتیرتبرهتم « ستر»سریکلی نزدیک است و دیگری بر فارسی. برای نمینر، در این زبان، 

هتای ستنگلچی و کر همانند نن چیزی استت کتر در زبتان /æræj/ رتفیبرشید، هم بیان می

شتید کتر بیتان متی /senzdæ/ فتیرتبرهتم « سیزده»ترتیب، همینشید. برسریکلی دیده می

کتر هماننتدی زیتادی بتا  /ðis-æt(ɑ)- æræj/ فیرتبرهمانند همقای نن در فارسی است، هم 

شتید گری کر در عددهای ایتن زبتان دیتده متیبرابر این عدد در سریکلی دارد. رفقار جالب دی

عتددهایِ فارستی، بتا  فتیرتبربتر ننکتر است کر افزون« نَیَد»تا « بیست»مربیط بر عددهای 

و  /bist/ ،/si/ ،/tʃil/ ،/pændʒo/ ،/ʃæst/ ،/æftod/ ،/æʃtod/د )شیهای نوایی، بیان میبرخی ت اوت

/nævæd/ ،)شتید: یان مینیز ب« دَه»مضرر ش افی از  فیرتبر/du-ðis/ ،/æræj-ðis/ ،/tʃævor-

ðis/ ،/pinz-ðis/ ،/xoɣ-ðis/ ،/(w)uvd-ðis/ ،/wæx(t)-ðis/  و/now-ðis/ال ظتتی . معنتتای تحتتت

، «دَه-ه تت»، «دَه-شتش»، «دَه-پنج»، «دَه-چهار»، «دَه-سر»، «دَه-دو»، ترتیببراین عددها، 

شتید. د و برخی از عددهای باالتر نیز دیده متیاست. این الگی دربارۀ ف« دَه-نُر»و « دَه-هشت»

شتید کتر متیرد دوم بیان متی /ðis-ðisæk/ و /sæd/در شُغنی بر دو فیرت « فد»برای نمینر، 

نیتز بتر دو فتیرتِ « هتزار»عتدد «. تتاییدَه تا دَه»، در معنایِ واژگانیِ است هشدفیرتی کهنر

/æzor/  و/ðis-ðis-ðis/(2)  دَه عرر در دَه عترر در دَه»دومی بر معنای کند کر مینمید پیدا »

 است. 
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تتیان در برختی از شید را متیش افیقی همانند ننچر در شماری از عددهای شُغنی دیده می
روشتنی، اافتل عترر عتددهای بتر« نتید»تا « بیست»عددهای   تبار نیز دیدهای ترکیزبان
 فتیرتبر، ترتیببتر، این عددها 1راگاسهسقند. برای نمینر، در زبان کا« دَه»در « نُر»تا « دو»

iʔhj-on،  ydʒ-øn، dørt-øn، bedʒ-øn، ɑlt-on، tʃed-on، seʔhs-on  وtoʔhoz-on   بیتتتتتتتان

تبتار، چنتین شت افیقی، در ایتن دستقر از های ترکید. در برابر، در شمار دیگری از زبانشیمی
ننکر همانند همقای نن در زبتان  بر جای« پنجاه»شید. برای نمینر، در ترکی، عددها، دیده نمی

 elشید کر گییتا بتا واژۀ بیان می elli فیرتبرباشد، « دَه»در « پنج»رنمده از عرر کاراگاس، ب
در ترکتی،  (.Blažek, 2019: 215-2019) (9)در این زبان مترتبط استت« دَست/ پنجر»بر معنایِ 
شتید و بیتان متی kɪrkو  yirmi ،otuz فتیرتبرنیتز « چهتل»و « ستی»، «بیستت»عددهای 

 شید.ش افیت میرد نظر ننها نیز دیده نمی
گیترد: ( یترار متی/dæs/« )دَه»، یکان پتس از «یازده تا نیزده»در وَخی، در دسق  عددهای 

/dæs-(et)-(j)iw/ )یتتازده( ،/dæs-(et)-buj/ )دوازده( ،/dæs-(et)-truj/ )ستتیزده( ،/dæs-(et)-tʃibir/ 

-dæs/، )ه تتده( /dæs-(et)-ib/، )شتتانزده( /dæs-(et)-ʃæd/، )پتتانزده( /dæs-(et)-pændʒ/، )چهتتارده(

(et)-æt/ (و هجده )/dæs-(et)-næw/ )تتا « ستی». در وَخی همچنین، در دستق  عتددهای )نیزده
 i(j)/ فتیرتبر، «بیستت»تیان دید. در این زبان، را می گانیبیست، عملکرد کامل نظام «فد»

bist/ چهتل»، «ستی»و عتددهای «( یتک بیستت»معنتای واژگتانی  کنتد )درنمید پیدا می» ،
-i bist(j)/د: شتینن ساخقر می برپای « فد»و « نَیَد»، «هشقاد»، «ه قاد»، «ش ت»، «پنجاه»

ə(t)-dæs/ «(یک بیست و دَه)» ،/bu-bist/ «(دو تا بیست» ،/bu-bist-ə(t)-dæs/ «( دو تا بیستت
 /tʃibir-bist/، «(سر تا بیستت و دَه)» /tru-bist-ə(t)-dæs/، «(سر تا بیست)» /tru-bist/، «(و دَه

پتنج تتا )» /pændʒ-bist/و «( چهار تا بیست و دَه)» /tʃibir-bist-ə(t)-dæs/، «(چهار تا بیست)»
هستقند « هدَ»بتا « بیستت»دیگر، در وَخی، عددهای اخیر یتا اافتل جمتع سخنبر«(. بیست
، «چهتل»)دربتارۀ « بیستت»ای یکتانی در عترر یکتی از عتدده، یتا اافتل«(ستی»)دربارۀ 

و افتزودن « بیستت»عرر یکی از عددهای یکتانی در ، یا اافل«(فد»و « هشقاد»، «ش ت»
« فتد»نکق  درخیر دیگر اینکر در وَخی، «(. نَیَد»و « ه قاد»، «پنجاه»بر نن )دربارۀ « دَه»عدد 
رایتج « فتد» فتیرتبرشید، می بیان«( )پنج تا بیست bist-ʒpænd/(11)/ فیرتبربر ننکر افزون

تر است کر در نقیجت  اذرپت یری گییشتیران نن شید کر فیرتی امروزیدر فارسی نیز بیان می
 .  (11)استهزبان از فارسی، کاربرد پیدا کرد

                                                           
1. Karagas  
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 بحث -4- 5

، «ش تت)»گتانی دارد ای پنجتاهدیدیم کر ترکی می جرد در بخشی از نظام شمارش خید پایر

اافتل « پنجتاه»بر « چهل»و « سی»، «بیست»، «دَه»، با افزودن «نید»و  «هشقاد»، «ه قاد»

« دَه»و « بیستت»با کم کردن « نید»و « هشقاد)»ای فدگانی شیند( و در بخشی از نن پایرمی

در تتاتی هرزنتی نیتز دیتده « نَیَد»شیند(. الگیی فدگانی، در ساخت عدد اافل می« فد»از 

دهتد . این نشتان متی-شیدبیان می« فد»از « دَه»ا کم کردن ب« نید»در این زبان،  -شید می

تبار و دیگری ایرانتی استت، در بختش مشخ تی از نظتام کر این دو گین  زبانی کر یکی ترکی

تیانتد برنمتده از اذرپت یری یکتی از دیگتری باشتد  شمارش خید، رفقار همانندی دارند کر می

ایتن دو زبتان در ننهتا کتاربرد دارنتد، چنتین  هایی کترهرچند کر فافل  زیاد جغرافیایی مکان

کند، مگر ننکر گ قر شید اذرپ یری در زمان دیگری کر امکتان رو میاذرپ یری را با پرسش روبر

هتای خلجتی نیتز . در بررستی دادهاسترها با یکدیگر وجید داشقر، انجام گرفقتماس این زبان

، نظتام روازایتنو  ستاخقر شتده« یست»عتدد  برپای « هشقاد»و « ه قاد»، «ش ت»دیدیم کر 

گتانی در ایتن زبتان، در های نظتام ستیگانی است. نشانرشمارش این زبان، در این بخش، سی

شتید نیز ساخقر می« چهل» برپای « هشقاد»شید. در خلجی عددهای باالتر از فد نیز دیده می

تیانتد است کتر ایتن متیتیان گ ت تنیع زیادی بر نظام شمارش این زبان ااکم و بنابراین می

هتای ترکتی رایتج در های زبانی کهن در خلجتی. در گینترباشد بر ا   ویژگی یگیاهی دیگر

های ترکی ایتن استقان، شید. در گینرگانی دیده میهایی از نظام پنجاهاسقان لرسقان نیز نشانر

ستاخقر « فتد» در« دَه»ای بسیط وجید ندارد و این عدد بتا عترر نیز واژه« هزار»برای بیان 

-بتر داده باتیجتر، روازاینتیان دید. شید کر رفقاری همانند نن را در ترکی می جرد نیز میمی

تبتار رایتج در ایتران، در های ترکتیتیان گ ت کر در زبانشده در این پژوهش، میهای بررسی

 شید. ، تنیع درخیر تیجهی دیده می«فد»تا « بیست»ساخت عددهای 

ها، در باال اشاره شتد، بتر لحتاظ نظتام شتمارش، ها و بحثر ایقضای تحلیلگینر کر بهمان

هتای زیتادی وجتید دارد. رفقتاری مشتابر تبار همانندیهای ترکیهای ایرانی و زبانمیان زبان

تبتار بیترون از هتای ترکتیتبار رایج در ایران را در زبانهای ترکیهای شمارش زبانرفقار نظام

هتای کتر از دستق  یبچتاییِ زبتان 1بالکتار-دید. برای نمینر، در زبان کاراچایتیان ایران نیز می

« نَتیَد»تتا « بیستت»شتید، عتددهای تبار است و در ی راز شمالی بدان سخن گ قتر متیترکی

                                                           
1. Karačai-Balkar  
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-eki، «(بیست بر اعاف  دَه»)بر معنایِ  dʒɯjɯrmɑ ،dʒɯjɯrmɑ-blɑ-on فیرتبر، ترتیببر

dʒɯjɯrmɑ  ِ(یستدو تا ب»)بر معنای» ،eki-dʒɯjɯrmɑ-blɑ-on  ِدو تتا بیستت »)بر معنتای

)بتر  ytʃ-dʒɯjɯrmɑ-blɑ-on، «(ستر تتا بیستت»)بر معنایِ  ytʃ-dʒɯjɯrmɑ، «(بر ع وۀ دَه

-tørtو «( چهتار تتا بیستت»)بر معنای  tørt-dʒɯjɯrmɑ، «(سر تا بیست بر ع وۀ دَه»معنایِ 

on-blɑ-ɑrmɯjʒɯd  شتید. عتددهای بیتان متی (16)«(وۀ دَهچهار تا بیست بر عت »)بر معنای

« دویستت»و « فتد»دارنتد  بترای نمینتر،  گانیبیستتای بالکتار نیتز پایتر-فدگانی کاراچای

« )بتر معنتایِ ده تتا بیستت on jïyïrmaو «( پنج تا بیستت»)بر معنایِ  bes jïyïrma فیرتبر

بتر دو فتیرتِ « ش تت»، (13)تبارِ ساالردر زبان ترکی .(51Johanson, 1998 :-52)شیند بیان می

ɑhmuʃ  وelli-on  ِشتید کتر رفقتاری هماننتد بیتان بیان متی«( پنجاه بر ع وۀ دَه»)بر معنای

در خلجی است، با ایتن ت تاوت  ʃæstو «( پنجاه بر ع وۀ دَه)» œlli-onبر دو فیرت « ش ت»

و « هشتقاد»، «قاده »شده از فارسی است. در این دو زبان، گرفقرکر در خلجی، فیرت دوم وام

-elliو  jehmuʃدر ستاالر،  :(Blažek, id.: 218-219)شتیند نیز بر دو فیرت ستاخقر متی« نَیَد»

jiɣirme «(پنجاه بر ع وۀ بیست)» ، seksen  وelli-odus «(پنجاه بر ع وۀ ستی)» ،toxsen  و

elli-ɢərəχ «(پنجاه و چهل )»شید  و در خلجتی دیده میhæftɑd  وœlli-jiɣiɾmi «( پنجتاه و

«(. پنجتاه و چهتل)» œlli-qɨɾkو  nævæd، «(پنجاه و سی)» œlli-hottuzو  hæʃtɑd، «(بیست

وایع، در این دو زبان، عدد پنجاه اهمیت خافی دارد و پای  ساخت شتمار دیگتری از عتددها در

، پایت  «پنجتاه»های ترکی لرستقان نیتز دیتدیم کتر های گینر. در بررسی دادهاستریرار گرفق

 .  استرهم یرار گرفق« فد»ساخت 

عنیان زبانی ایرانی، دیدیم کر شتماری از عتددهای نن در بررسی نظام شمارش سریکلی، بر

عتددهای  تبار هستقند. اذرپت یری تتاتی از ترکتی را نیتز در ستاختهای ترکیبرگرفقر از زبان

انتد. بترای یرانی اذر پ یرفقرهای اتبار نیز در مریل  عددها از زبانهای ترکیترتیبی دیدیم. زبان

« اُن»در «( هشتت« )»سَکیز»عرر  برپای است کر « سَکسان»در ترکی، « هشقاد»نمینر، برابر 

جتای رایج در شمال باخقری ایران، بر . اما در ترکی نذریِاستهدر این زبان ساخقر شد«( دَه)»

ترکتی رایتج در ایتران )بترای  هتایشید. در برخی گینرکار برده میاین عدد برابر فارسی نن بر

رستد تمتاس زبتانی نمینر، ترکی لرسقان(، عددهای باالتر از فد، فارسی هسقند و بر نظتر متی

. همین میعتیع در استههای زبانی شدهای نن گینردرازمدت باعث فرامیشی این بخش از واژه

هتای ایرانتی، بتر با زبانشید کر در نقیج  تماس درازمدت نیز دیده می (14)تبار اَئینیزبان ترکی
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برگرفقتر از  -« دَه»تا « یک»اقی عددهای  -. در این زبان، عددها استهزبانی نمیخقر تبدیل شد

 ، ... .jæk/ ،/du/ ،/ɪs/ ،/rʃɑt/ ،/ɑndʒp/ ،/ʃɑʃ/ ،/ɑp(t)h/) ،/ɑʃ(t)h/) ،/noh/ ،/dæh/(15)/فارستی هستتقند: 

های اجقماعی و سیاسی و فرهنگتی، در نظتام بنابراین، در نقیج  تماس زبانی درازمدت و عامل

های میروذی یا مشقرک بتا شمارش یک زبان ممکن است عنافری یافت شید کر بخشی از واژه

 .(12)روندخانیادۀ نن بر شمار نمیهای همزبان

-است، هرچند کر کاربرد عددهای مبقنی بر نظتام دَه گانیبیستییر نظام شمارش تاتی گلین

تیاند برنمده از اذرپ یری از فارسی باشتد. در ایتن شید کر میین گین  زبانی دیده میگانی نیز در ا

بتر وارون چیتنش اجتزای ایتن « نیزده»تا « یازده»گین  زبانی، همچنین چینش اجزای عددهای 

تیاند پیامد اذرپ یری از ترکی باشد. در تاتی منطر  ورزیان نیتز عددها در فارسی است کر این می

هتای شید، هتم نشتانرگانی دیده میهم نشان  نظام شمارش سی -ینر کر در باال دیدیم گهمان -

های تتاتی منطرت  نذربایجتان کتر بتر لحتاظ شید کر در گینرگانی. بنابراین، دیده مینظام پنجاه

جغرافیایی فافل  کمی با هم دارند، و بر لحاظ واژگانی و دسقیری و فشتار بیرونتی نیتز هماننتدی 

ییتر و تتاتی کر در تاتی گلین« سر»عدد ای وجید دارد. ا هم دارند، نظام شمارش چندگانربسیار ب

رعتائی  ک.)نتدر زبتان پتارتی  ēhr بتا کننتدنمید پیدا متی hæriو  here فیرتبر ترتیببرکرینگان 

مروز برتا همانند است  و از این نظر کر این عددِ پارتی در این گین  زبانی تا بر ا( 29: 1321 ،بیدیباغ

هتای کنتینی رایتج در تیان گ ت کر نظام شمارش زبتان، میروازاین .است رپیدا کرده جالب تیج

هتای افتلی کشتش خاستقگاه نیتزهتا و ایران، مرجع خیبی است برای پیگیتری پیینتدهای زبتان

 تتر درهتای شتمارش نتامعمیلتیان اسقدالل کرد کر تداوم نظامسان، میهمینگییشیران ننها. بر

هتا بتا های کمقتر گییشتیران ایتن زبتاناافل ارتباط تیاندهای رایج در ایران، میشماری از زبان

، روازایتنهتا باشتد. های دیگر و در نقیجر ا   عنافر زبتانی کهتن در ایتن زبتانگییشیران زبان

 تیاند نمیزنده و روشنگر باشد.های دیگر نیز میها از جنبربررسی این زبان

 رهای سنگلچی، سریکیلی، شغنی و وخی هتم درختیر تیجتام شمارش زبانهای نظویژگی

شتید، و در برختی از ننهتا در دیده متی گانیبیستها، عملکرد نظام . در برخی از این زباناست

گیرد، سپس بخش یکتان. از ایتن یرار می« دَه»، نخست عدد «نیزده»تا « یازده»بیان عددهای 

کنند کر ایتن امتر، در همگتی ننهتا، های تاتی نذربایجان عمل میها همانند گینرنظر، این زبان

هتای گینتر کتر دربتارۀ گینترویژه کر همانتبار باشد، برهای ترکیتیاند پیامدِ تماس با زبانمی

هتای هتا از زبتانهای دیگری نیز نظام شتمارش ایتن زبتانتاتی نذربایجان اشاره شد، در سط 
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هتای شتده از زبتانگرفقردر سریکلی چند مضرر دوریمی دَه، وامتبار اذر پ یرفقر و اقی ترکی

 تبار هسقند. ترکی

 

 گیریهنتیج -2

های شتمارش، تیان گ ت کر در مطالع  نظامهای این پژوهش، میها و تحلیلبر بررسی باتیجر

م بتیدن نظتا گانیبیستای دارد. برای نمینر، برای فهم تیجر بر هر دسقر از عددها اهمیت ویژه

 باتیجترنن هستقیم. همچنتین، « فد»تا « بیست»شمارش یک زبان، نیازمند بررسی عددهای 

تتیان گ تت در بررستی نظتام شتمارش های پیشتین، متیهای این پژوهش و پژوهشبر یافقر

ستت، چراکتر گشاراه« پنجتاه»و « ستی»، «بیستت»، «دَه»، «پتنج»ها، تیجر بر عددهای زبان

. ایتن میعتیع، بتر ستتااین عددها شکل گرفقر برپای ، تاعمدیا، های دنهای شمارش زباننظام

بتر شتید. افتزونشده در این پژوهش نیز دیده متیهای ایرانی و ناایرانیِ بررسیروشنی، در زبان

هتای هتای کنتینی بتا زبتانهایی کر میان نظام شمارش برخی از زبانبر همانندی باتیجراین، 

هایی وجتید دارد کتر بتر لحتاظ کر میان نظام شمارش زبانهایی کهن وجید دارد، و همانندی

تیان گ ت کر نظام شمارش هتر زبتانی دربردارنتدۀ جغرافیایی بسیار از یکدیگر دور هسقند، می

هتای هتای نن بتا زبتانهای ارزشمندی دربارۀ تاریخ نن زبان و پییندهای ژنقیکی یا تماسنکقر

وجید عدد بستیط در نظتام شتمارش یتک زبتان و تیان گ ت کر دیگر است. از سیی دیگر، می

تیاند نشانی از اهمیتت نن عتدد نتزد مبنا یرار گرفقن یک عدد برای ساخت عددهای دیگر، می

تتری ستان، نبتید واژۀ بستیط بترای عتددهای بتزرگهمتیننظر باشد. بر گییشیران زبان میرد

انی باشتد بتر محتدود بتیدن تیاند نش، در نظام شمارش یک زبان، می«هزار»و « فد»همچین 

تیاند پیامد شرایط ساده و ناپیچیدۀ زنتدگی نظام محاسباتی نن زبان کر نن نیز بر نیب  خید می

نظتر ایتن پتژوهش، دیتدیم کتر  های میرداجقماعی گییشیران نن زبان باشد. در برخی از زبان

کر ایتن نشتان شیند بیان می« فد»یا « بیست»مضربی از  فیرتبر« هزار»و « فد»عددهای 

تر شتدن شترایط زیستت اند  اما با پیچیدهها نظام محاسباتی محدودی داشقردهد این زبانمی

های زبانی پُرگییشیر یتا پُرکتاربردتر، های ننها با گییشیران گینرر شدن ارتباطقاجقماعی و بیش

 دتر باشد. کارنم اند تا نظام محاسباتی زبانگیری کردههای بسیط نن عددها را وامفیرت
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 نوشتپی
 .استی از زبان مادری خید بر ارث بردهها و عن رهایی هسقند کر زبان، واژه«واژگان میروذی». 1

جنار نیتای استین خیشتبخت  ،های ترکی روسقای می جرد/ می گرد، دوست ارجمندگییشیر داده. 6

هتای نگارنتده با دیت زیاد بر پرسشتسلط بسیار خیبی کر بر زبان مادری خید دارند،  برپای اند کر بیده

 شید.گزاری میاز لطش و زامات ایشان سپاساین گین  زبانی پاسخ گ قند. های دربارۀ عددواژه

، در نشانی زیتر وجتید داشتقر 1411دی  19گ قار را نگارنده از ویدئییی شنیده کر در تاریخ این پاره. 3

 /https://fararu.com/fa/news/526862 است:

 ییر است.از تاتی گلین (22-22: 1332)ذکاء   نامهای این جدول برنمده از واژهاده. د4

بتتر ایتتن نشتتانی استتت: « انعکتتاس ورزیتتان»عتتددهای تتتاتی منطرتت  ورزیتتان برگرفقتتر از وبتت گ . 5

http://enekasvarzeghan.blogfa.com/post/95. ها مربیط بر روسقای کرینگان هسقند.این داده 

2 .https://omniglot.com/language/numbers/sanglechi.htm 

2 .https://omniglot.com/language/numbers/sarikoli.htm 

2 .https://omniglot.com/language/numbers/shughni.htm 

های مخقلتش تبار، بر تبارشناسیهای ترکیزباندر « پنج»شناسی عدد در ریشر (224 :2019) ژیک . ب9

استت. هتای ایرانتی دانستقرنن را برگرفقر از زبتان( 731 :1959)نزینگ این عدد، اشاره کرده و گ قر کر بِ

و فارسی فراخیانتده استت. ا pɑnǯɑ ، در درون دو کمان، خیاننده را بر مرایس  نن عدد بانیز ب ژیک خید

 piśتبتار را برنمتده از های ترکیدر زبان«( پنج)» bēš* ،(502 :1974) تاس-اهمچنین اشاره کرده کر رون

تبار نیتز بتر های ترکیاست. ب ژیک، در بررسی دیگر عددهای زباندانسقر (Tocharian B)« تخاری ر»

گتانی عتدد جملر بتر پایت  بیستتا ارائر شده نیز اشاره کرده، ازهای ایرترکی کر برای برخی از ننهریشر

k(‘)ɨrk «(چهل )»- تیجتر  -باشد « دو عرر در بیست»تیاند بر معنای شناسی میاینکر بر لحاظ ریشر

 - (Balkar)گانی در زبتان بالکتار های دیگری نیز از نظام بیستکرده و گ قر کر برخی پژوهشگران نمینر

 Old)ربایجانی باسقان و نذ -گییشیری در ی راز شمالی در فدراسیین روسیر است تبار کَمکر زبان ترکی

Azerbaijani) ناای  همگرایی زبتانیکر گییا در نقیج  اذرپ یری از  ارائر کرده (Sprachbund)  ی رتاز در

نظتام »... گییتد کتر در ناایت  ی رتاز متی (662)همتان: استت. در ادامتر، ب ژیتک ها ایجاد شدهاین زبان

  برای نمینر، در گییش دیگتیری (Ossetic)یِ نسی جا شایع است، اقی در زبان ایرانگانی در همربیست

(Digor)  :ننduwinsœɡ «41 = »duwœ «6 * »insœɡ «61 »و ایره.» 

11 .https://omniglot.com/language/numbers/wakhi.htm 

شده برای پژوهش، الزم است اشاره شید کر با تیجر بر مطالعات انجامهای . در پایان بررسی و تحلیل داده11

تیاند های درخیر تیجهی میهای ایرانی نیز ویژگیتیان گ ت کر در نظام شمارش دیگر زبانین پژوهش، میا

ای ها، باید بر ننها تیجر کرد. برتری از نظام شمارش این زبانوجید داشقر باشد کر برای داشقن ت ییر دییق

های ایرانِی جنیر باخقری جای دارد و یگانر زبان ایرانی نمینر، در نظام شمارش کیمزاری کر در شاخ  زبان

عربی، شید. این زبان از زبان االب پیرامین خید، یعنی های خافی دیده میجزیرۀ عربسقان است ویژگیشبر

http://enekasvarzeghan.blogfa.com/post/95
http://enekasvarzeghan.blogfa.com/post/95
https://omniglot.com/language/numbers/wakhi.htm
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اند دانسقر (mixed language)نمیخقر کر برخی پژوهشگران نن را زبانی جانناذرپ یری بسیاری داشقر، تا

(Anonby, 2019: 625)کر در این زبان، چنانشید  های این اذرپ یری در عددهای کیمزاری نیز دیده می. نشانر

دیگر، چنین سخنشید. برتل   می ʃil فیرتبر« چهل»و  ʃɑrdæ فیرتبر« چهارده»،  ʃɑr فیرتبر« چهار»

  ʃدر نن کاربرد ندارد، در کیمزاری، در عددهای یادشده، نن واج بر   tʃکر واج  نماید کر زیر ت ذیر عربیمی

« بیست»در نظام شمارش کیمزاری، ترتیب یرار گرفقن یکان و دهگان در عددهای  است. اما نکقرتبدیل شده

، «ونُربیست»تا « ویکبیست»شید و عددهای گ قر می /bis/ فیرتبر« بیست»است. در این زبان، « فد»تا 

-jæk-bis/ ،/di-bis/ ،/si-bis/  ،/ʃɑr-bis/  ،/pændʒ-bis/ ،/ʃɑʃ-bis/  ،/æft/شیند: فیرت بیان می، بدینترتیببر

bis/ ،/æʃt-bis/ و /nɑ-bis( /https://omniglot.com/language/numbers/kumzari.htm.)  بر سخن دیگر، بر

، یکان پیش از دهگان یرار «نیدونُر»تا « ویکبیست» سی، در این زبان، در دسق  عددهایوارون زبان فار

د و در ننها یکان کر الگییی همانند زبان فارسی دار« ونُرپنجاه»تا « یکوپنجاه»گیرد، بر اسقثناِی عددهای می

-murr-u-jæk/ ،/murr-u-do/ ،/murr-u-so/ ،/murr-u-ʃɑr/ ،/murr-u-pændʒ/ ،/murr/نید: پیش از دهگان می

u-ʃæʃ/ ،/murr-u-æft/ ،/murr-u-æʃt/ ،/murr-u-nɑ ./ بر جای اینکر « فد هزار»در این زبان همچنین، عدد

 . در/likke/شید: ای بسیط بیان می( با واژه/ʔɑzær/« )هزار»باشد، همانند واژۀ « هزار»در « فد»اافل عرر 

اسقثنای )بر 99تا  61چینش یکان و دهگان در عددهای شید. گانی دیده نمیای از نظام بیستکیمزاری نشانر

شید. برای نمینر، در عربی ( همانند الگییی است کر دربارۀ این عددها در عربی دیده می59تا  51

ر داست. اما، « بیستویک»شید کر معنای واژگانی نن بیان می wɑhid-væ-ʔiʃrun فیرتبر« یکوبیست»

چنینی دارند، یعنی نخست عدد مربیط بر ، چینشی این«ونُربیست»تا « یکوبیست»زبان پشقی نیز عددهایِ 

های ایرانی نیز دیده تیان گ ت کر این چینش در زبانبنابراین، می«. بیست»نید و سپس عدد یکان می

ا عربی دانست. نکق  درخیر در زبان پشقی این است کر با تیان نن را اافل تماس بشید و با اطمینان نمیمی

، با «ونُربیست»تا « یکوبیست»کند، عددهای نمید پیدا می /ʃəl/ فیرتبردر این زبان « بیست»ننکر عدد 

/، jəw-wɪʃt/ریشر است: فارسی هم« بیست»شیند کر با بیان می /wɪʃt/بر عدد « نُر»تا « یک»افزودن عددهای 

/dwæh-wɪʃt/ ،/drə-wɪʃt/ ،/sælor-wɪʃt/ ،/pinzæ-wɪʃt/ ،/ʃpæɡ-wɪʃt/ ،/owə-wɪʃt/ ،/ætə-wɪʃt/ و /næhə-wɪʃt./ 
، otuz ،kɯrk ،elli ،ɑltmɯʃ فیرتبر« نَیَد»تا « سی»بالکار، عددهای -البقر، در زبان کاراچای. 16

dʒetmiʃ ،seksen  وtoxsɑn (Blažek, 2019: 218-219 )گییا کاربرد ننها مق خر بر  شیند کرنیز بیان می

تباری های ترکیسی شدن این زبان با زبانگانی و در جهت همنظام بیست برپای کاربرد برابرهای ننها 

های بالکار از دسق  زبان-همچین ترکی اسقانبیلی و ترکی نذری است. گ قنی است کر زبان کاراچای

های ( و در جمهیریibid: 59قر است )هزار گییشیر داشادود سی د 6111چایی است، در سال یب

روسیر، در  (Kabardino-Balkaria)بالکاریا -و کاباردینی (Karačaevo-Čerkesija)چرکسیا -کاراچای

 منطر  ی راز شمالی، کاربرد دارد. 

هزار ن تر دادود ه قا 6116تبار است کر در سال های ترکیاز شاخ  اوایز زبان (Salar)بان ساالر . ز13

و منطرت   (Qinghai)چینگهتای ، (Gansu)هتایِ گانستی انتد. ایتن زبتان در استقانگ قترخن میبدان س

 .(ibid: 62)کیانگ چین گییشیر دارد سین

https://omniglot.com/language/numbers/kumzari.htm
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14. Äynu  فیرتبرکر نام نن Einu ،Abdal ،Aini ،Ainu  وEynu ها نمده، در منطر  نیز در مقن

است. هزار گییشیر داشقرادود ه ت 6111ل شید و در ساکار برده میچین بر (Xinjiang)کیانگ سین

های نن برگرفقر از فارسی یکی است، اما بخش عمدۀ واژه (Uyghur)دسقیر این زبان با ترکی اویغیری 

. این باعث شده کر برخی این زبان را گییشی از زبان اویغیری بدانند و برخی زبانی ایرانی کر بسیار است

 . (ibid: 58)است از اویغیری اذر پ یرفقر
51 .https://omniglot.com/language/numbers/aynu.htm 

 (Senhaja)شید. برای نمینر، در زبان فنهاجر های دیگر مناطق جهان نیز دیده می. چنین چیزی در زبان12

 عددها برگرفقر از  ، بری«یک»ایر از نیز  (Ghomara)اُماره  هم  عددها برگرفقر از عربی هسقند  و در زبان

 Northern Berber)های بربری شمالیِ ها، از شاخ  زبانکر این زباناالی، در(Blažek, 2019: 215)ی هسقند عرب

Languages) نسیایی -های نفریراییخانیدۀ زبان(Afroasiatic Languages) ( نیز با 1991هسقند. فاریس )

گ قر است  –باسک، گائلیک، و دانمارکی، ...  – های اروپاییگانی در شماری از زباناشاره بر وجید نظام بیست

های اروپایی های بیمِی منطر  کالی رنیا، در ایاالت مقحده، زیر ت ذیر زبانکر نظام شمارش بسیاری از زبان

 است. دگرگین شده
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