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 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

 )48پياپي  (1385 پائيز، سوم، شماره پنجمدوره بيست و 

  )زبان و ادبيات فارسي نامه ويژه (

  

  دستگاه شمار اسم در فارسي معاصر نگاهي به
  

  **  سيد محمد تقي طيب                         *ول علي نژادـبت
  دانشگاه اصفهان                                                                   

  

  چكيده
شناختي  هاي مختلف زبان ي اسم در زبان فارسي از جنبه در اين مقاله دستگاه شمار در مقوله

هاي  هاي رده شناختي، نحوي، معنايي و جنبه مورد بررسي وتحليل قرار گرفته است؛ يعني جنبه

اي باشد كه به صورت چندجانبه و از ابعاد مختلف، به  اين اولين مقالهبدين ترتيب شايد . واژي ساخت

هاي مختلف اين  براساس تحليل ارائه شده در بخش. شناختي اين مقوله پرداخته است بررسي زبان

ضمن بحث .  ارائه شده باشددر اينجا رسد براي اولين بار  ميمقاله، نكات جالبي بدست آمد كه به نظر

  .اين نكات در متن مقاله، نتايج بدست آمده در بخش پاياني مقاله ارائه گرديده استمبسوط و مستدل 

تكواژ اشتقاقي   . 5  تكواژتصريفي. 4تكواژ جمع صفر      . 3تكواژ مفرد صفر      . 2استلزامات جهاني     . 1 :هاي كليدي   واژه

  شناسي رده. 6
  

  مقدمه. 1
ي متون دستور سنتي فارسي  در همه» مفرد و جمع«ن ي اسم در زبان فارسي، با عنوا دستگاه شمار در مقوله

ي يك تعريف اكثراً معنايي كه گاهي همراه با تعريف صوري از مفرد و  در بيشتر اين متون پس از ارائه. مطرح شده است
 هاي مختلف جمع در متون نظم و نثر معموالً ي بحث به بيان شواهد تكراري و نسبتاً زياد از نمونه جمع بوده، عمده

تري شده  ي مفرد و جمع برخورد علمي شناختي دستور، با مساله البته در ادبيات زبان. غيرمعاصر اختصاص يافته است
اند و ظاهراً يك بررسي چند جانبه در  ي خاصي اين مساله را مورد بررسي قرار داده است و هر كدام از مطالعات، از جنبه

در اين مقاله سعي برآن بوده است كه براساس معيارهاي زبان شناختي . مورد شمار در زبان فارسي انجام نشده است
واژي مورد مداقه  هاي مختلف رده شناختي، نحوي، معنايي و ساخت ي اسم زبان فارسي از جنبه دستگاه شمار در مقوله

  . هايي ارائه خواهد شد به علت تنوع مطالب، در هر بخش در مورد مطالعات قبلي نيز تحليل. قرار گيرد

  

  ي اسم هاي رده شناختي شمار در مقوله جنبه. 2
  :گيرند  ميي اسم، در يكي از چهار گروه زير قرار قولهشناسي دستگاه شمار در م هاي دنيا از ديدگاه رده ي زبان كليه
 كه اين صورت واحد براي يك اسمِ مفرد و جز آن بكار( هايي كه تنها داراي يك صورت براي اسم هستند زبان .1

  . 1گردد  مي، اطالعات مربوط به شمار از طريق بافت منتقل)درو مي
 .ي اسم هستند هايي كه داراي صورت مفرد و صورت جمع براي مقوله زبان .2

 .ي اسم هستند هايي كه داراي صورت مفرد، صورت تثنيه و صورت جمع براي مقوله زبان .3

                                           
 و زبان شناسياستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي   *

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي و زبان شناسي  **
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158 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

ي اسم   و صورت جمع در مقوله3دگانهچن / 2گانه هايي كه داراي صورت مفرد، صورت تثنيه، صورت سه زبان .4
 : در مورد شمار اسم در سه قانون زير بيان شده است4استلزامات جهاني. هستند

  .چند گانه داشته باشد، حتما صورت تثنيه دارد/ صورت سه گانه  هر زباني كه: قانون اول
  .هر زباني كه صورت تثنيه داشته باشد، حتماً صورت جمع دارد: قانون دوم

  ).1990: 97كرافت، (هر زباني كه صورت جمع داشته باشد، حتماً صورت مفرد دارد : ن سومقانو
  :توان بيان كرد اين قوانين را به صورت خلف نيز مي

  .چندگانه داشته باشد و صورت تثنيه نداشته باشد/ گانه  امكان ندارد زباني صورت سه: خلف قانون اول
  .رت تثنيه داشته باشد و صورت جمع نداشته باشدامكان ندارد زباني صو: خلف قانون دوم
  امكان ندارد زباني صورت جمع داشته باشد و صورت مفرد نداشته : خلف قانون سوم

  جايگاه رده شناختي شمار در زبان فارسي. 2. 1

 تمام دستور نويسان سنتي. اكنون بايد جايگاه شمار اسم در زبان فارسي را از نظر رده شناسي مشخص نماييم
اند، دستگاه شمار اسم را دو عضوي و  ي شمار اسم اظهار نظر كرده شناسان جديد كه در مقوله ي زبان فارسي و همه

در بعضي » تثنيه«گيرد؛ اما آنچه كه با عنوان   مي دوم قراري بنابراين، زبان فارسي در رده. اند شامل مفرد و جمع دانسته
ي مستقل در راستاي جمع و  واژي به عنوان يك مقوله ي ساخت ثنيههاي دستور سنتي فارسي آمده است ت از كتاب

  : مفرد نيست؛ از جمله معين چنين آورده است
دو لب، دو زلف و دو رخ : در مورد اسماء زوج) الف: آن دو مورد است.شود در زبان فارسي گاه تثنيه استعمال مي«

چون وجه خاصي براي . رف، طرفين، دو جانب، جانبيندو ط: هاي بيگانه مخصوصاً عربي در مورد ترجمه از زبان) ب
دو دست، : را بر سر اسم در آورند» دو«عدد ) 1:برند تثنيه در فارسي نيست در صورت لزوم يكي از قواعد ذيل را بكار مي

يك يك زوج گوسفند، : آورند» جفت«يا » زوج« ي گاه براي رساندن دو گانگي اسمي پيش از آن كلمه) 2دو پا، دو زلف 
  ).1363: 9معين، (» برند ي تثنيه عربي را در فارسي به كار مي گاه صيغه) 3جفت گوشواره 

ها در زبان فارسي، والدين، عراقين و جانبين و  هايي آورده است كه شايد مهمترين آن  معين براي اين مورد نمونه
واژي مستقل وجود  ي ساخت نوان يك مقولهدهند كه در فارسي تثنيه به ع  ميها نشان ي اين نمونه همه. مشرقين باشد

سه «با » دو كتاب«شود و از اين جهت  مي واژي استفاده غيرساخت ندارد و لذا براي تصريح به آن، به ناچار از فرايندهاي
  . تواند تفاوتي داشته باشد  نميواژي از لحاظ ساخت» بيست كتاب«و » كتاب

   شمارمساله نشانداري مفرد و جمع در دستگاه. 2. 2

 برخالف تصور شايع، مساله سياه و سفيد نيست، بلكه نسبي است؛ به طوري كه 5در رده شناسي، مساله نشانداري
بر اين . ي مفرد نشاندار باشد، در حالي كه نسبت به تثنيه بي نشان است تواند نسبت به مقوله ي جمع مي مثالًًًً مقوله

  :به ترتيب زير استنشانداري در دستگاه شمار  6اساس سلسله مراتب
  چندگانه/   سه گانه<  تثنيه <   جمع <                           مفرد  

براين اساس در اين مقوله، استلزامات . آنچه كه در اينجا مورد نظر ماست، صرفاً نشانداري در مفرد و جمع است
  : جهاني به شرح زيراست

مفرد نيز چنان خواهد بود، يعني ) تخصصي تر با تكواژ صفر بيايدبه عبارت ( اگر در زباني جمع بدون تكواژ باشد -
گيرد كه به شرح  اين خود از استلزامات جهاني عمومي تري در مورد نشانداري نشأت مي. شود آن هم بي نشان ظاهر مي

  : زير است
ساس مفهوم مخالف اين نشان نيز چنين خواهد بود؛ برا ي بي ي نشاندار بدون تكواژ بيان گردد، مقوله  اگر مقوله-

  : قاعده، استلزام جهاني زير را داريم
  »ي نشاندار هم همينطور خواهد بود نشان با تكواژ غيرصفر بيان شود، مقوله ي بي اگر مقوله«

: 67- 8كرافت، (:  در رابطه با نشانداري مفرد و جمع براساس استلزامات جهاني باال جدول زير را داريم مبتني بر
1990:(  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

159  دستگاه شمار اسم در فارسي معاصر نگاهي به

   مفرد و جمعي شناسي دستگاه شمار مقوله رده: 1جدول 

 حضور تكواژ مفرد فقدان تكواژ مفرد 

 ليتواني فارسي حضور تكواژ جمع

 ---- چيني ماندارين فقدان تكواژ جمع
  

ي مفرد و جمع، به لحاظ نشانداري از چهار حالت بالقوه، سه  براين اساس براي دستگاه شمار در اسم در محدوده
جايگاه زبان فارسي نيز در اين تقسيم . ل وجود دارد و حالت چهارم عمالً در زباني تاكنون ديده نشده استحالت بالفع

. و غير آن را داريم؛ در حالي كه تكواژ مفرد صفر است»  ها- «بندي مشخص است، زيرا كه ما براي جمع، تكواژهاي 
ها هر گاه در اسم  در اين زبان. واژي ندارد ا تمايز ساخته هايي است كه مفرد و جمع در آن زبان چيني ماندارين از زبان

ي مشابه  نمونه. كنند  ميهاي ديگر، از جمله شيوه نحوي و يا از بافت كالم استفاده معناي جمع مورد نظر باشد از شيوه
 : در زبان انگليسي است كه در مواردي مانند عبارتsheepآن كلمه 

 One sheep; five sheepشود و در مواردي نيز كه  تار نحوي تمايز مفرد و جمع مشخص مياز طريق ساخ
  :كند مانند  مي به درك معناي آن كمك7ساختار نحوي بر آن داللت نكند بافت

1 .The sheep climbs the hill 

2. The sheep climb the hill 

  .در زبان فارسي خواهيم پرداخت» جمع نحوي« ما در بخش بعد اين مقاله به 

  

  سائل نحوي شمار در مقوله اسم م.3
واژي در  فاقد جمع ساخت) مانند چيني ماندارين(ها  چنانچه در بخش رده شناسي اشاره گرديد، برخي از زبان

واژي   از راهكارهاي غيرساخت،ها هر گاه در اسم نياز به اشاره به بيش از يك فرد باشد در اين زبان. ي اسم هستند مقوله
» جمع نحوي«به نظر نگارندگان در زبان فارسي نيز ساختار . برند  و يا كاربردشناختي بهره مي نحوي فرآيندهايمانند

  :جمالت زير را در نظر بگيريد .در مقوله اسم وجود دارد
   مردها آمدند.4آن مرد آمد                     . 3

 مردها آمد*. 6    آن مرد آمدند             * .5

 چند مرد آمد*.8             چند مرد آمدند    . 7  

دستور سنتي فارسي با . ها مطابقه ندارد  به اين دليل غيردستوري است كه فعل با فاعل در آن6 و5هاي  جمله
دليل اين امر آن .  نيست8 و غيردستوري بودن جمله 7ابزارهايي كه در اختيار دارد قادر به توجيه دستوري بودن جمله 

تمام دستورهاي سنتي فارسي اعم از قديم يا . داند  ميرا مستقيماً تشكيل شده از كلمهاست كه دستور سنتي جمله 
به همين دليل، به هنگام توصيف دستوري . تشكيل شده است» كلمه«اند كه جمله از  آورده» جمله«جديد، در تعريف 

مثالً . كنند ي آن تجزيه مي  دهندههاي تشكيل را به كلمه» جمله«ابتدا ) نامند مي» تجزيه و تركيب«كه آن را (» جمله«
ي دستوري هر  تشكيل شده است؛ سپس مقوله» آمدند«و » مرد«، »چند«گويند از سه كلمه   مي7ي  در مورد جمله

» مرد«ي  و كلمه» صفت مبهم«عبارتست از » چند«ي  گويند كلمه كنند و مي كلمه و مختصات آن مقوله را تعيين مي
سپس به . نامند مي» تجزيه«اين تحليل را . »...فعل ماضي«از » آمدند«ي  و كلمه» ...اسم عام مفرد«عبارتست از 

آن » چند«كنند، مثالً نقش دستوري   ميها را جدا گانه مشخص پردازند و نقش دستوري هر يك از كلمه مي» تركيب«
 براساس اين تحليل، چون .كنند تعيين مي» فاعل«را » مرد«را توصيف كند و نقش دستوري ) يعني مرد(است كه اسم 

. دستوري باشد 8ي   بايد غيردستوري و جمله7فاعل مفرد است از نظر مطابقه، فعل هم بايد مفرد باشد؛ يعني جمله 
گيرد و هيچ راهي ندارد جز اين كه يك اصل شناخته شده مورد اجماع  اينجاست كه دستور سنتي در بن بست قرار مي

» تجزيه و تركيب«بدين ترتيب اعتبار روش . همان تعريف جمله است، زيرپا بگذارد دستورنويسان سنتي را كه ي همه
  .رود و اين خود به معناي تزلزل يكي از اركان دستور سنتي است زير سؤال مي
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160 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

 در بين كلمات مطرح نيست و اصوالً بين 7ي  ي فعل و فاعل در جمله گيريم كه مطابقه از بحث باال نتيجه مي 
واژي  اين جمع، ساخت .شود است كه جمع تلقي مي» چند مرد«شود و اين عبارت  در نظر گرفته مي) ها گروه(ها  عبارت

هر دو بر بيش از يك كتاب  »چند كتاب«و عبارت » ها كتاب«ي  بنابراين درست است كه كلمه. نيست، بلكه نحوي است
 8»وندافزايي«واژي  ن از طريق فرآيند ساختواژي است؛ چو داللت داشته و هر دو معناي جمع دارند؛ ولي اولي، ساخت

از آنجا كه . توليد شده است و دومي، جمع نحوي است؛ چون يك گروه اسمي است و به اعتبار گروه، معناي جمع دارد
ي زير به شفافيت بيشتر مساله  وجود ندارد، شايد مقايسه» جمع نحوي«ها از جمله زبان انگليسي  در بسياري از زبان

  :كمك نمايد
9 .five books                                     10 .*five book 

 ها پنج كتاب*. 12              پنج كتاب                           . 11

 12 و 11هاي  انگليسي درست برعكس عبارت 10 و 9هاي  بينيم كه قواعد حاكم بر صحت عبارت بدين ترتيب مي
طر است كه در انگليسي جمع نحوي نداريم و هر اسمي كه قرار باشد بر بيش از يكي اين تفاوت بدين خا. فارسي است

ي جالب ديگري   نكته12واژي ندارد؛ اما غيردستوري بودن عبارت  اطالق گردد، هيچ گريزي جز استفاده از جمع ساخت
واژي و نحوي به طور  تكند و آن اين كه براي جمع بستن اسم در زبان فارسي از دو راهكار ساخ  ميرا نيز مشخص
چند «دستوري است ولي صورت » چند كتاب«و صورت » ها كتاب«بنابراين صورت . توان بهره جست همزمان نمي

تعدد اسم «:  صادقي به اين نكته به خوبي توجه داشته و چنين آورده است-دستور ارژنگ. 9غيردستوري است» ها كتاب
ي جمع  و يا به كمك نشانه» دو كتاب«آيد مانند  عددي كه قبل از آن ميشود، يا به كمك  به دو طريق نشان داده مي

واژي در  ها قرار نگرفته، فرآيند ساخت ي آن  ولي آنچه كه مورد اشاره؛)1363: 31ارژنگ، (» .»مردان«و » مردها«مانند 
وي .  اشاره شده استدر دستور رده شناختي ماهوتيان نيز به اين دو نوع جمع. اولي و فرآيند نحوي در دومي است

هاي جمع نامشخص اشاره شود از  اگر به اسم«: ، معناي نكره دارد»يكي از اعداد«يا » چند«معتقد است كه جمع با 
و » اند دو تا دختر توي حياط«: مانند. آيد  ميدر اين صورت عدد يا سور قبل از اسم. شود استفاده نمي»  ها- «پسوند 

واژي و جمع  اي به تمايز جمع ساخت ولي ماهوتيان نيز اشاره). 1378: 183ماهوتيان، (» .اند چند تا دختر توي حياط«
  . نحوي نكرده است

ي عددنويسي در زبان فارسي است  ي دستگاه عدد و نحوه از نخستين تحقيقات در زمينه) 1351(تحقيق ميالنيان
واژي، در مورد اين  به جمع نحوي و ساختهم بدون اشاره ) 2003(قميشي . و به مسائلي از اين دست نپرداخته است

ي جمع وقتي در اسم فارسي ظاهر  گويد نشانه  ميتوانند ظاهر شوند،  نميكه چرا اين دو فرآيند جمع به همراه هم
 قرار داشته باشند و به همين دليل 11»گروه كمي« يا 10»گروه مشخص گر«ها در درون ساختار  شود كه اين اسم مي

به عبارت ديگر، اگر اسم جمع ). ها پنج كتاب*: مانند(توانند ظاهر شوند   نمي جمع به همراه اعدادهاي است كه نشانه
رحيميان . تواند همراه با اعداد ظاهر شود  نميقرار داشته باشد،» گروه كمي«بسته شده خودش در درون ساختار يك 

واژي، معيارهاي توزيعي،  ذهني و ساختهاي   اسم ضمن طرح مالكي هاي شناخت مقوله نيز در بحث مالك) 1381(
اي از جمع نحوي آورده  ها را در جمله مالك تشخيص اسم معرفي كرده است، بدون آن كه نمونه يعني رفتار نحوي واژه

  .باشد

  

  مسائل معني شناختي شمار در مقوله اسم. 4
اند؛ اگر چه برخي از  جستهي معني بهره  از پديده» مفرد و جمع«ي متون دستوري فارسي، در تعريف  در همه

قدر مشترك . 12اند در كنار تعريف معنايي يك تعريف صوري نيز ارائه داده) 1341: 32خيامپور، (دستورها از جمله 
» بيش از يكي«مفرد آن است كه بر يكي داللت كند و جمع آن است كه بر : ي اين تعاريف معنايي آن است كه همه

هايي مورد نظر است كه با  است كه در فارسي، بيشتر در جمع» تعدد« همان مفهوم اين معني در واقع. داللت نمايد
به عبارت ديگر، در زبان فارسي . ي داستان نيست شوند؛ ولي اشكال كار اين است كه اين همه ساخته مي»  ها- «تكواژ 

ست، بلكه مفاهيم ديگري مورد نظر ني» تـعدد«رود و در آن مفهوم   ميدر موارد زيادي اسم به صورت جمع به كار
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161  دستگاه شمار اسم در فارسي معاصر نگاهي به

  .پردازيم ها مي مطرح است كه در اين بخش به آن

  معاني مختلف جمع در زبان فارسي. 4. 1

  :توانند به هر يك از معاني زير داللت داشته باشند هاي جمع بسته در زبان فارسي مي اسم
  .است جمعكه در باال به آن اشاره شد از مهمترين و پربسامدترين معاني » تعدد« مفهوم -
زيادي و فراواني «به معناي » تكثر«. از شايع ترين كاربردهاي جمع است» تـعدد«بعد از مفهوم » تكثر« مفهوم -
ي  در كلمه» آبها از آسياب افتاد«در ضرب المثل معروف . است، بدون اين كه تعداد مطرح و يا مورد نظر باشد» چيزي
هاي شمارناپذير در فارسي معناي  شمارناپذير است و لذا جمع اسم» آب«ي  تعداد مطرح نيست؛ زيرا كلمه» آبها«جمع 

ها اشاره خواهد  تواند معاني ديگري نيز كه در زير به آن  ميدارد؛ گرچه» تكثر«ندارد و در بيشتر موارد معناي » تعدد«
اپذير نيست، بلكه جمع هاي شمارن تنها مربوط به اسم» تكثـر«ي مهم اين است كه مفهوم  ولي نكته. شد، داشته باشد

 : 13ي كالم بر تكثر داللت دارندها بافتهاي شمارپذير نيز در برخي از  اسم

 .توان اعتماد كرد  ديگر به كسي نمي روزهااين. 13

 » ات- «هايي كه با تكواژ  اين مفهوم بيشتر در جمع. است» انـواع« سومين معناي جمع در فارسي مفهوم -
ولي بايد . ؛ يعني انواع مختلف ترشي»جات ترشي«؛ يعني انواع مختلف ميوه و 14»ميوه جات«: آيند وجود دارد، مانند مي

نيست، بلكه گاهي با ديگر تكواژهاي جمع نيز به كار »  ات- «در جمع منحصر به تكواژ » انواع«توجه داشت كه مفهوم 
  :ي زير در جمله» ها  -«رود؛ از جمله با تكواژ  مي

  .ي پژوهش بيش از پيش اهميت بدهند ه مساله بايد بدانشگاهها. 14
تواند مطرح باشد ولي مورد نظر نيست،  ي تعداد گر چه مي مساله» ها دانشگاه«ي جمع   باال در كلمهي در جمله

دولتي و غير دولتي،كوچك و بزرگ، : بلكه نظر بر انواع مؤسسات آموزش عالي است كه وظايف دانشگاهي دارند اعم از
  ...رانتفاعي و انتفاعي يا غي

تعداد مورد نظر نيست،  »باغـات«ي جمع  در كلمه. است» مجموعه« چهارمين معناي جمع در فارسي مفهوم -
دستور . »باغات شمال«توان گفت   ميبه همين دليل. داللت دارد» ها اي از باغ مجموعه«يا » ها ي باغ مجموعه«بلكه به 
اين «: آورده است» مجموعه«را اختصاصاً براي مفهوم  / iyāt-/ » ايات-«تكواژ / āt-/» ات-« صادقي عالوه بر -ارژنگ

: تجربيات، رياضي: حدسيات، تجربه: كشفيات، حدس: جعليات، كشف: غزليات، جعل: غزل: دهد نشانه معني مجموعه مي
جاي »  ايات- «و»  ات-« صادقي در مورد دو تكواژ -نظر ارژنگ). 1363: 32ارژنگ، (» .نفسانيات: رياضيات، نفساني

است و نيز » جعلي«نيست، بلكه جمع » جعل«جمع » جعليات«رسد كه   ميتامل دارد؛ زيرا برخالف نظر آنان به نظر
اين امر دليل واج شناختي دارد؛ بدين ترتيب كه، در . است» تجربي«جمع » تجربيات«و » حدسي«جمع » حدسيات«

 واجي بوجود آمده در مرز بين -  بخاطر محيط واژāt-ستن با تكواژ شوند، هنگام جمع ب  ختم مي/i/كلماتي كه به واكه
جلوگيري كند، ولي در /ā/  و/i/شود تا از مجاورت دو واكه   به عنوان صامت ميانجي اضافه مي/y/ها يك همخوان  آن

براي . تديده نشده اس» باغيات«است و صورت » باغات«شوند جمع آن  كه به همخوان ختم مي» بـاغ«كلماتي مانند 
 ايات اختصاصاًََ مفهوم مجموعه ندارد، - صادقي تكواژ -اين مساله شاهد معنايي نيز وجود دارد؛ زيرا برخالف تصور ارژنگ

كند آيا در معناي مجموعه بكار رفته است يا در معناي نوع؛ بطور مثال كلمه  بلكه اين بافت كالم است كه مشخص مي
  :ا در بافتي مانندغزليات تاب هر دو معني را دارد زير

  :دارد» نـوع« معناي 16دهد ولي در بافت ديگر مانند  مي» مجموعه«معناي  غزليات حافظ. 15
  . سروده شده است…شعر فارسي به صور مختلف از قبيل قطعات، غزليات و رباعيات و. 16

 گيوي -ستور انوريدر د. شميرانات، دهات و قائنات  مانند؛است» ها نواحي يا مكان« پنجمين معناي جمع -
افزايند كه در اين صورت  هاي مكان اعم از اسم عام يا خاص مي را به برخي از اسم“  ات-”گاهي « : چنين آمده است اين

ها و نواحي و حوالي آنها، شميرانات يعني شميران و  دهات يعني ده... آيد  ها نوعي مفهوم توابع و نواحي نيز برمي از آن
 ).1367: 25انوري، ( »ي آن ائنات يعني قائن و نواحي و حومهنواحي و توابع آن، ق

 :ي زير قابل مشاهده است است كه در جمله 15»تكرار« و باالخره معناي -
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162 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

  ها براي چه بود؟ آمدن و ها رفتن اين. 17
ي زير  در جمله» تأكيد«دو معناي ديگر نيز براي جمع آورده است كه يكي معناي ) 1363: 17معين، (ضمناً 

  :باشد مي
  . كردها تعجبرسيد، آن نامه بخواند و ... چون نامه به امير. 18

  :هاي زير را به عنوان مثال آورده است است كه جمله» حدود مكاني و زماني«و معناي ديگر 
  .به يك كشتي برخورديم...  جزيرههاي نزديكي. 19

  . صبح به آبادي رسيديمدم دمهاي. 20

  .  نخواهيم رسيد به جاييها اين زوديبه . 21
قابل تفسير » تكرار«و » تكثر«رسد كه اوالً، تأكيد در قالب برخي از معاني گفته شده از قبيل   ميچنين به نظر

رسد كه   ميدر مورد معناي دوم ِ معين نيز چنين به نظر. باشد است و در واقع معاني كاربردشناختي همان مفاهيم مي
  . باشد در فراسازي اين مفهوم بسيار قويتر از معناي تكواژ جمع مي) ، زودنزديك، دم (نقش معناي واژگاني اسم 

داند و معتقد است جمع  ي جمع نمي را نشانه» آبها ريختند/ ها رفتند برق«در گروههاي اسمي»  ها-« عباسي
مبالغه «معاني وي . اي غير از جمع بستن آن به لحاظ معنايي دارد واژي، نتيجه بستن اسم شمارناپذير به لحاظ ساخت

اشاره به انواع «و » متعدد بودن موارد انجام يا وقوع كار«، »جمع بستن ظروف حاوي مظروف شمار پذير« ،»در مقدار
شود، بقيه همان مفاهيم تكثر، تكرار و  را ذكر كرده است كه بجز دومي كه از معاني جمع تلقي نمي» مختلف يك پديده

  .)1381، عباسي (ه شدانواع است كه پيشتر به آن اشار
  كواژـ تا حدود زيادي متفاوت با ت» āt-«توان نتيجه گرفت كه نقش معنايي تكواژ   ميوجه به مطالب باالـبا ت

»-hā « در توزيع تكميلي هم قرار دارند و با يكديگر قابل جانشيني نيستندها بافتاست و در واقع در اغلب :  
   تخم مرغات*/ ها  تخم مرغ. 22
  لبنيات / اه  لبني*. 23

 شود كه عدم توجه به معاني مختلف جمع در زبان فارسي بوده كه برخي از دستورنويسان بدين ترتيب مشخص مي
، يا عدم 16را به عنوان تكواژ جمع فارسي معرفي نكنند » āt-« را بر آن داشته كه يا اصالً تكواژ سنتي حتي متاخرين

  .17نمايند اكيداً منعكاربرد آن را توصيه كنند و يا كاربرد آن را 

  در زبان فارسي» اسم جمع«تحليل. 4. 2

قدر . مطرح شده است» اسم جمع« ي سومي به نام  در متون دستور فارسي در كنار بحث مفرد و جمع، مقوله
اول آن كه، به لحاظ صوري مفرد است و دوم آن كه، به : مشتمل بر دو نكته است» اسم جمع«مشترك بيشتر تعاريف 

ها كه در متون  از مهمترين مثال. نايي همانند جمع است؛ يعني بر بيش از يكي از معناي خود داللت داردلحاظ مع
چنين به . را نام برد... توان قوم، طايفه، جماعت، فرقه، گروه، رعيت، سپاه، لشكر، انجمن، گله و دستوري آمده است مي

هاي فارسي  ها دقيقاً به لحاظ صوري با ديگر اسم ن نمونهي اي رسد كه بخش اول تعريف درست باشد؛ زيرا همه  مينظر
توانند تكواژ جمع بگيرند ؛ اما بخش دوم تعريف، خالي از اشكال  تفاوتي ندارند، يعني تكواژ جمع ندارند و همه مي

ناي اشكال در اينجاست كه از نظر معنايي هيچكدام مانند جمع نيستند، يعني هيچكدام بر بيش از يكي از مع. نيست
هاي دستور اين است كه در  مشكل كتاب. ها هستند كنند، بلكه از جهت معنايي نيز همانند ساير اسم خود داللت نمي

، سرباز نيست كه چون بر بيش از يكي از آن داللت دارد پس »لشكر«معناي. اند فهم معناي اين كلمات دچار خطا شده
تواند بر بيش از يكي از مصاديق معنايي   تكواژ جمع نگيرد، نميتا زماني كه» لشكر«ي كلمه. معناي جمع داشته باشد

اگر قرار باشد . كند هرگز بر بيش از يك لشكر داللت نمي) بدون تكواژ جمع(ي لشكر  خود داللت كند؛ يعني كلمه
ت كند، كند بربيش از يكي از مصاديق معنايي خود دالل بدليل آن كه بر بيش از يك سرباز داللت مي» لشكر«ي  كلمه

بر تعداد » كشور« هم بر تعداد زيادي روز و» سال«پس بسياري از كلمات فارسي چنين خواهند بود؛ چرا كه، مثالً 
آنچه كه باعث شده كه تصور شود اين كلمات داراي معناي . كند بر تعداد زيادي مو، داللت مي» ريش«زيادي شهر و 

توانند با فعل جمع   مي،كه نهاد جمله قرار گيرند ي كالم چنان ي ويژهها بافتجمع هستند اين است كه در برخي از 
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  :ي زير مطابقه داشته باشند؛ مانندجمله
  ...ناگهان جمعيت فرياد بر آوردند . 24

  :توانند با فعل مفرد مطابقه داشته باشند ها مي بافتولي در برخي 
  .جمعيتِ نشسته راه را بند آورده بود. 25

  :شود، مانند ي جمع موجب ساخت غيردستوري مي ي كالم مطابقهها بافتهمچنين در برخي 
  .مجلس اليحه را تصويب كردند. * 26

يي كه كار مورد نظر توسط افراد زيرمجموعه به طور مستقل و ها بافتدهند كه كه در  اين موارد بخوبي نشان مي
باشد و در مواردي كه يكجا و بطور  ي م مطابقه بصورت جمع،)24در » فرياد برآوردن«مانند (شود  تك تك انجام مي

توان نتيجه  بنابراين مي. تواند جمع باشد ، مطابقه نمي)26در » تصويب كردن«مانند (شود كلي توسط مجموعه انجام مي
ي كاربردشناسي  ها در حوزه گرفت كه تنها تفاوت آنچه كه در دستورهاي فارسي اسم جمع خوانده شده با ديگر اسم

  .ي دستوري به حساب آورد آن را يك مقوله جداگانهتوان  است و نمي
  

  واژي شمار در مقوله اسم فارسي هاي ساخت جنبه. 5
و -/ /āt و /ān-/ و در كنار آن به تكواژهاي /hā-/ي جمع تكواژ  ترين نشانه  عمده،هاي دستور سنتي در كتاب

 .  نيز اشاره شده است/in-/ و /un-/بسيار بندرت به 

  د در زبان فارسيتكواژ مفر. 5. 1

شناختي زبان فارسي بـه آن       هاي زبان   اي اشاره كنيم كه در دستورهاي سنتي و يا نوشته           خواهيم به نكته    اكنون مي 
تـر، يـك      ي بسيط و بـه عبـارت علمـي          اشاره نشده است و آن اين است كه بنظر ما اسم مفرد در زبان فارسي يك كلمه                

ه يك سازه است كه حداقل از يك تكواژ قاموسـي و يـك تكـواژ دسـتوري                  ي تشكيل شده از يك تكواژ نيست، بلك         كلمه
آن ) 1348بـاطني،  (را كـه در  » كلمه«اين مساله، تعريف . ي مفرد بودن است، تشكيل شده است صفر كه در واقع نشانه    

بر ايـن مـدعا آن   دليل . برد  زير سؤال مي كم در مورد اسم و فعل،       ، دست داند  مي» تشكيل شده از يك تكواژ يا بيشتر      «را  
البته بايد توجه داشـته     . دانند  مي است كه تكواژ بر اساس معنا تعريف شده است و آن را كوچكترين واحد زباني معنا دار                

است » كلمه«باشيم كه تكواژ مفهومي انتزاعي است و تا زماني كه تكواژ است عمال ًدر زبان ظهور ندارد و تنها در هيأت                       
در يك جمله يـا     » كتاب«بنابراين، هر گاه لفظ     . شود   تبديل مي  18ه عبارت ديگر از تكواژ به واژ      كند؛ ب   مي كه عينيت پيدا  

يك عبارت ظاهر شود ديگر تكواژ نيست، بلكه كلمه است و اين كلمه چنانكه مفرد باشـد از دوبخـش معنـايي متفـاوت                        
ش ديگـر معنـايي آن معنـاي    اسـت و بخـ  » كتـاب « تشكيل شده است كه يك بخش معنايي آن معناي قاموسي تكـواژ    

هاي قاموسي از جمله تكواژ قاموسي كتاب وجود نـدارد، بنـابراين،           و چون معناي افراد در تكواژ        است 19»فراد      ا«دستوري  
باشـد،   ي مفـرد در اسـم مـي        اين معنا به ناچار بايد از جايي آمده باشد و آنجا تكواژ صفر است كه در زبان فارسي نـشانه                   

يكي معنـاي قاموسـي كتـاب و ديگـري          : از دو بخش معنايي تشكيل شده است      » ها  كتاب«ي     كه كلمه  طور  درست همان 
چنـين تحليلـي منحـصر بـه        .  آمده اسـت   /hā-/كه معناي دستوري جمع آن از تكواژ جمع          20»جمع«معناي دستوري   

بعـضي از  . ي فعـل امـر   لمـه ي اسم نيست، بلكه نظير آن در مقوالت ديگر نيز قابل مـشاهده اسـت؛ از جملـه در ك             مقوله
رو، آي، رويـد و آييـد و        : رود؛ مانند   اند كه فعل امر فارسي گاهي بدون پيشوند بكار مي           هاي دستور اظهار نظر كرده      كتاب

ايـن  ). 1348بـاطني،  (دانـد    را نيز تشكيل شده از يك تكواژ يا بيـشتر مـي           » فعل« به همين دليل است كه باطني كلمه      
يكـي  : تشكيل شده از دو بخش معنايي است » آي« يا  » رو«رسد؛ زيرا فعل امر مفرد مانند          نمي مساله نيز درست به نظر    

شـود و ديگـري،     گفتـه مـي   ) بـن مـضارع   (بخش قاموسي كه همان معناي قاموسي تكواژي است كه به آن ستاك حـال               
تواننـد چنـين معنـاي     نمـي  گفتـيم كـه تكواژهـاي قاموسـي     . باشـد   مي »دوم شخص + مفرد  + امر  « ي معنايي     مجموعه

است بايد از تكـواژ ديگـري آمـده    »  شخص+ افراد  +امري  « دستوري داشته باشند؛ بنابراين، بخش دوم معنا كه معناي        
كـه در   » -id«باشد و آن تكواژ چيزي نيست جز تكواژ صفر كه معناي امر مفرد دوم شخص دارد، همان طور كه تكـواژ                      

  . دارد »امر جمع دوم شخص«معناي آمده است، » رويد و آييد«ي امر  كلمه
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164 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

بنابر تحليل باال، زبان فارسي نه تنها براي جمع در مقوله اسم داراي تكواژ است، بلكه براي مفرد نيز داراي تكواژ  
شايد به همين دليل باشد كه در زبان انگليسي اجازه نداريم كه اسم را در حالت مفرد به صورت تنها به . باشد مي

دهد كه در انگليسي براي   مي و غيره بياوريم و اين مسئله نشانan،a  ،oneد همراه با تكواژهايي مانندكارببريم و باي
 مفرد تكواژ صفر نداريم و جالب اينكه در همين زبان چنانكه اسم خارج از دستگاه شمار به كار رود و مثالً در معناي

ي جمع شده  وجه تفاوت بين اين دو نوع اسمِ بدون نشانهشفائي مت. تواند تنها بكار رود  مي مطرح گردد21»اسم جنس«
  :است

ها و كودكان است و  ها، قلم هاي كتاب يك شكل تعميم يافته از كلمه... و» كودك«و » قلم«و » كتاب«اسامي «
ي نوشتن است، كودك چراغ فروزان خانواده است  كتاب دوست وفادار انسان است، قلم وسيله: هرگز مفرد نيستند

كتاب : تنها در صورتي كه صحبت از كتاب و قلم و كودك معين و مشخصي در ميان باشد اسم مفرد خواهد بود...و
  ).1363: 14شفائي، (» .همچنان روي ميز بود، قلم از دستش افتاد، كودك به معلم پاسخ داد

چنان كه . مع استولي آنچه شفائي به آن اشاره نكرده است، تفاوت ساختاري اين دو نوع اسمِ بدون عالمت ج
باشد و اولي داراي مفهوم جنس است كه بحث تفصيلي  ي مفرد است، مي گفته شد، دومي همراه با تكواژ صفر كه نشانه

در زبان » اسم جنس«دستگاه شمار يعني در معناي  اين مسئله كه آيا اسم خارج از. طلبد  ميي جداگانه اي را آن مقاله
فر در معناي جنس هست يا نه، بحث جالبي است، ولي چون خارج از موضوع اين فارسي يا انگليسي داراي تكواژ ص

  .كنيم مقاله است آنرا دنبال نمي
زير » شود اگر نشانه جمع به اسم مفرد اضافه شود به جمع تبديل مي«بدين ترتيب تحليل باال اين حكم را كه 

تواند در آنِ واحد هم  تر، يك كلمه نمي به عبارت دقيق. تواند جمع باشد رود؛ زيرا اسم مفرد، مفرد است و نمي سوال مي
توانيم بگوييم كه  در واقع مي. تكواژ مفرد و هم تكواژ جمع داشته باشد؛ زيرا اعضاء دستگاه شمار مانعه الجمع هستند

در ادبيات اصطالحي كه در چنين مواردي . شود تكواژ جمع مي »وندافزايي«حضور تكواژِ بيانگر مفهوم شمارِ مفرد مانع 
بدين ترتيب جمع فارسي طبق فرمول زير ). 1993: 117كاتامبا، ( است 22رود اصطالح ايجاد مانع واژي به كار مي ساخت

           :شود ساخته مي
  )       اسم(تكواژ قاموسي  +   تكواژ جمع �                                       اسم جمع بسته 

  :           فرددرست مشابه ساختمان اسم م
  )  اسم(تكواژ قاموسي ) + صفر(  تكواژ مفرد �                                     اسم مفرد 

  در زبان فارسي رفتارهاي اشتقاقي يا تصريفي تكواژهاي جمع. 5. 2

ورد يكي از نكات مهم م. ي فارسي است واژي اسم جمع بسته آنچه در اين بخش حائز اهميت است، مسائل ساخت
. 24 است يا اشتقاقي23ي فارسي، تكواژ جمع يك تكواژ تصريفي است كه آيا در اسم جمع بسته بحث در اين بخش آن

آنچه در محافل دستوري فارسي بيشتر اشتهار دارد آن است كه تكواژ جمع اسم در فارسي تكواژ تصريفي است 
ولي ما معتقديم كه ). 1383شناس و همكاران،  حق؛ 1381؛ عباسي، 1381؛ وحيديان و عمراني، 2001، 25مجردوميان(

 تكواژ جمع فارسي داراي ها بافتتوان در اين مورد حكم صددرصد و قطعي داد؛ چون مشاهده شده كه در برخي از  نمي
ها نيز  ي عجيبي نيست و در ديگر زبان مساله) تصريفي و اشتقاقي(اين در هم تنيدگي دو نوع تكواژ . رفتار اشتقاقي است

كند كه يك تكواژ واحد در  نقل مي) 1982: 58 به نقل از اندرسن، 1990: 116ينسن، (ديده شده است، به طوري كه 
  .تواند هم تصريفي باشد و هم اشتقاقي يك زبان مي

هاي تصريفي و  شناختي در مورد ساخت هاي زبان اكنون براي روشن شدن موضوع بهتر است قبل از هر چيز مالك
) 1: ي تصريفي بودن يك تكواژ عبارتند از هاي مشخص كننده مالك. ان نماييم تا واقعيت امر روشن گردداشتقاقي را بي

ي اهل زبان و حتي يادگيرندگان خارجي  فراگير و زايا بودن كه داراي قابليت پيش بيني و سهولت دستيابي براي همه
داراي ) 5ي نحوي بودن و  داراي انگيزه) 4؛ عدم تغيير معناي قاموسي) 3ي دستوري؛  عدم تغيير مقوله) 2 است؛

هاي اصلي  در مقابل مالك. هاي مختلف آن از نظر معنايي با هم مرتبط هستند صيغگان بودن؛ بدين معني كه، صورت
ايجاد تغييرات معنايي ) 3ي دستوري كلمه؛  تغيير مقوله) 2غيرفراگير و استثناپذير بودن؛ ) 1: اشتقاقي بودن عبارتند از
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165  دستگاه شمار اسم در فارسي معاصر نگاهي به

  ).1993: 45-7كاتامبا، (ي واژگاني بودن  داراي انگيزه) 4كلمه و در 
اند؛ ولي با توجه به  هاي ذكر شده در باال، بسياري رأي به تصريفي بودن تكواژ جمع فارسي داده با توجه به مالك

ير با ذكر مورد به رسد كه در ز هاي جمع آوري شده از گفتار فارسي، رفتارهاي اشتقاقي آن غيرقابل انكار بنظر مي داده
  :ها خواهيم پرداخت آن

دهد؛ اما در  شود تغيير نمي اي را كه به آن اضافه مي ي دستوري كلمه شود تكواژ جمع فارسي مقوله  گفته مي:الف
  :شود هاي زير عكس اين موضوع مشاهده مي مثال
  شناسي ي زبان  تازه*/ شناسي  هاي زبان تازه. 27
  هترين ِ فوتبال ب* /هاي فوتبال  بهترين. 28

ها، خوبان و غيره صفت  جوان: بينيم، اين است كه در كلماتي مانند آنچه در دستورهاي سنتي در اين رابطه مي
اند و  ولي اوالً، براي اين نظر هيچ دليلي ارائه نداده. گيرد ابتدا جانشين اسم شده است و بعد عالمت جمع به خود مي

  :ها هم كاربرد اسمي دارد صادق باشد؛ بطور مثال در  مورد كلماتي كه مفرد آنتواند در ثانياً، اين مطلب فقط مي
  ها آمدند جوان/ جوان آمد . 29

  :كند  صدق نمي28 و 27هاي  نيز مانند نمونه» خوبان«ولي اين مساله حتي در مورد 
  خوب را بگو */ خوبان را بگو . 30

اشاره گرديد كه . 4. 1در بخش . شود لبنيات نيز ديده مينظير چنين موردي در كلماتي چون جعليات، تجربيات و 
واژي  باشند و فرآيند ساخت اين كلمات به ترتيب جمع جعل، تجربه و لبن نيستند، بلكه جمع جعلي، تجربي و لبني مي

 /āt-/هاي جعلي، تجربي و لبني بخاطر خاصيت اشتقاقي داشتن   است؛ بدين معنا كه صفت28و 27ها درست مانند  آن
بدين .  كاربرد اسمي ندارد جعلي، تجربي و لبنيها يعني اند و شاهد اين مدعا آن است كه مفرد آن به اسم تبديل شده
هايي چون تازه، بهترين و جعلي به اسم تغيير مقوله  شود كه اين به دليل تكواژ جمع است كه صفت ترتيب مشخص مي

  .داده است
شناسي آمده است  براساس آنچه در متون زبان. دهد ا تغيير نميشود تكواژ جمع معناي كلمه ر گفته مي: ب

به . ي دستوري كلمه را تغيير دهند توانند تغييرات ظريف معنايي ايجاد كنند، بدون اين كه مقوله تكواژهاي اشتقاقي مي
ي كلمه  ند به ريشهتوان  ميمنفي ساز در انگليسي اشتقاقي هستند و آورده است تكواژهاي) 47همان، (طور مثال كاتامبا 

  :معناي منفي بدهند
31 .kind / unkind و obey / disobey  

ي كلمه، تغيير معنايي ايجاد  همچنين عالمت تصغير نيز اشتقاقي در نظر گرفته شده است كه بدون تغيير مقوله
  :كند مي
32 .pig / piglet  وduck / duckling   

گفتيم، معاني تكثر، تكرار و انواع از .) 4. 1(اي معنايي تكواژ جمع ه حال با توجه به آنچه در بخش مربوط به جنبه
  .شوند معاني ظريفي است كه بوسيله تكواژ منتقل مي

تكيه . است» تكيه«ي  كند مساله ي اشتقاقي بودن تكواژ جمع فارسي حمايت مي آنچه بيشتر از همه از نظريه: ج
يا اشتقاقي بودن تكواژ جمع فارسي به آن توجه نشده است و كلمه از مسائل بسيار مهمي است كه در بحث تصريفي 

مورد  تكيه به عنوان بخشي از ساختار كلمه بينيم  است كه مي26ي واژگاني واژه هاي زايشي مانند ساخت تنها در نظريه
 27غيرخنثيي آن بين دو نوع وند خنثي و  شود كه بوسيله گيرد و به عنوان يكي از معيارهايي مطرح مي توجه قرار مي

  ي تكواژهاي جمع در فارسي شود اين است كه همه ؛ اما آنچه به بحث ما مربوط مي)همان(شوند  مي تمايز قائل
ي ريشه كلمه را بر   هستند؛ يعني، تكيه28هستند؛ بدين معني كه جزء وندهاي غيرخنثي و خودتكيه گذار» تكيه بر«

ي  گويد كه همه در بحث وندهاي تصريفي و اشتقاقي مي) 1988، اسكاليس(به نقل از ) 2001فاميلي، . (نهند خود مي
ي  سپس در ادامه. گونه نيستند  هستند، در حالي كه وندهاي تصريفي اين29واژي هاي ساخت وندهاي اشتقاقي هسته

واژي قرار دارد،  ي ساخت ترين هجا در كلمه در هسته كه معتقد است برجسته) 1999رويتادو، (بحث به تبعيت از 
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166 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

  :محدوديت زير را مطرح ساخته است

   .واژي تكيه بر هستند هاي ساخت هسته: ي هسته تكيه

اكنون با در كنار هم گذاشتن اين دو نظريه و با توجه به اين كه تكواژهاي جمع فارسي بدون استثنا همه تكيه بر 
الف «با توجه به آنچه در قسمتهاي. دباشن اين وندها در زبان فارسي داراي رفتار اشتقاقي مي شود كه هستند، معلوم مي

توان از نظر دور  گيريم كه در مطالعات جمع فارسي، رفتارهاي اشتقاقي تكواژ جمع را نمي گفته شد نتيجه مي» تا ج
.  تصريفي وندها تاكيد دارد-نيز مويد اين ديدگاه است و بر پيوستار بودن رفتار اشتقاقي) 2000پور،  كهنمويي. (داشت

  .داند هاي هندو اروپايي را مقوله اشتقاقي مي از اين هم فراتر رفته و تكواژهاي شمار در زبان) 1981برد، (

  واژي جمع مكسر تحليل ساخت. 5. 3

 قابل جانشيني ها بافتشود و در اكثر  يك نوع جمع ديگر نيز در زبان فارسي رايج است كه جمع مكسر خوانده مي
تنها . واژي تفاوتي ندارد هاي ساخت  بنابراين از نظر معنايي با جمع؛ها كتاب/ واژي است؛ مانند كتب هاي ساخت با جمع
هاي مكسر بصورت ساخته  دانيم كه جمع مي. اي كه در مورد اين جمع اهميت دارد مبحث ساخت واژگاني آن است نكته
 .در زبان فارسي زايايي ندارنداند و بهمين دليل قياسي نيستند، يعني  از زبان عربي وارد فارسي شده) مونتاژ شده(شده 

ي بسيط  اكنون بايد در مورد ساخت واژگاني آن، اين مساله مشخص شود كه آيا در زبان فارسي بايد آن را يك كلمه
ها تكواژ  در نظر بگيريم، يا اين كه آن را تشكيل شده از دو تكواژ بدانيم كه يكي از آن) كه از يك تكواژ تشكيل شده(

  .جمع است
در «كند كه  گونه بيان مي نايدا اصل چهارم خود را اين. ا بايد به دو ديدگاه متضاد و مخالف هم اشاره كنيمدر اينج
تنها مشخصات مميز معني باشند تا » تفاوت ساختاري صفر«و » تفاوت صوري آشكار«ي ساختي اگر  يك زنجيره

: 54نايدا، (» .دهند  ميها تشكيل تكواژ يم، آن معنايي را مشخص نماي- ي آوايي بتوانيم كوچكترين واحد تمايز دهنده
 در زبان انگليسي از سه تكواژ feetي  آورد كه براين اساس كلمه جا در توضيح اين اصل مثال مي نايدا همان) 1949

ي  ؛ در حاليكه كلمه/z/منع حضور تكواژ جمع ) 3و ) تغيير واكه(جايگزيني ) 2ستاك، ) 1:تشكيل شده است
وي در . شود  مي/z/ستاك و تكواژ ساختاري صفر كه موجب منع حضور :  تكواژ تشكيل شده است از دوsheepجمع

دانيم؛ اما   را شامل سه تكواژ ميfeetافزايد كه به جهت متمايز نمودن اين نوع كلمات است كه كلماتي مانند  ادامه مي
ند ميانوندافزايي، مضاعف سازي، تغيير دروني واژي مان گويد كه نبايد فرآيندهاي ساخت ينسن در نقد ديدگاه نايدا مي

هاي  شود كه كلمه براساس نظر نايدا چنين نتيجه مي). 1990: 63 و 31ينسن، (ستاك و غيره را تكواژ بحساب آوريم 
) » ها-«به دليل منع حضور تكواژ جمع (و در زبان فارسي ) به دليل تغيير واكه(جمع مكسر عربي در زبان عربي 

اند ولي بر اساس نظر ينسن اين كلمات چه در زبان فارسي و چه  ستند كه از بيش از يك تكواژ ساخته شدههايي ه سازه
  . توانند از بيش از يك تكواژ ساخته شده باشند در زبان عربي نمي

  جمع راsheep مفرد و sheepتواند تفاوت معنايي  به نظر نگارندگان مقاله، نظر ينسن اين مشكل را دارد كه نمي
را  feet توان بي تفاوت بود؛ اما اين كه نايدا ي معنا نمي توجيه كند، با عنايت به اين كه در تعريف تكواژ نسبت به مساله

 را /z/رسد؛ چون اگر جايگزيني واكه را يك تكواژ و منع حضور  داند هم به نظر درست نمي متشكل از سه تكواژ مي
. دارند» جمع«هر دو تكواژ معناي  كه عناي متفاوتي داشته باشند، در حاليتكواژ ديگر به حساب آوريم بايد هر كدام م

ي  توان آن را در طبقه در واقع مي. آيد ي مورد نظر تكواژ جمع بحساب مي رسد كه مجموع هر دو در كلمه  به نظر مي
  . ها تجلي فيزيكي ندارد  قرار داد كه البته يكي از آن30تكواژهاي گسسته

معناي قاموسي و معناي جمع و : هاي مكسر حامل دو بخش معنايي هستند ل باال از آنجا كه جمعبا توجه به تحلي
توانند حامل معاني دستوري مانند جمع باشند و همچنين اين نكته كه  گونه كه قبالً گفتيم تكواژهاي قاموسي نمي همان

ي وجود تكواژ   نپذيرفتن تكواژ جمع خود نشانهتوان تكواژ جمع افزود و بنا به نظر نايدا، همين  نميهاي مكسر به جمع
هاي مكسر در ژرف ساخت از دو تكواژ ساخته  رسد كه در زبان فارسي جمع  ميجمع است؛ بنابراين چنين به نظر

اند يكي تكواژ خودسامان قاموسي و ديگري تكواژ ساختاري صفر كه در روساخت نمود فيزيكي ندارد، ولي نمود  شده
  .جمع، داراي نمود فيزيكي است  همدوش نمود رفتاري تكواژرفتاري آن دقيقاً
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167  دستگاه شمار اسم در فارسي معاصر نگاهي به

اند، با اين تفاوت  توان گفت كلمات جمع مكسر در عربي نيز مانند فارسي از دو تكواژ ساخته شده بدين ترتيب مي
 واژي صفر ها يك تكواژ گسسته است كه از دو قسمت تغيير واكه و تكواژ ساخت كه در زبان عربي تكواژ دستوري آن

در زبان » كتب«هاي مكسر عربي مانند  توان گفت كه جمع ساخته شده است؛ از اين جهت مي) منع حضور تكواژ جمع(
 انگليسي هستند؛ چون هم تغيير واكه دارند و هم تكواژ صفر، در حاليكه، در feetعربي داراي ساختار واژگاني مشابه 

باشد؛  انگليسي مي) جمع (sheepها مشابه  ساختار واژگاني آنبه دليل قالبي بودن، » كتب«زبان فارسي كلماتي نظير 
شاهد بر اين مدعا آن  ).بدين معني كه در فارسي تغيير واكه تكواژ جمع نمي سازد(زيرا در فارسي تغيير واكه ندارند

  : مانندها اصالً وارد زبان فارسي نشده است، هاي مكسر ديده شده كه مفرد معادل آن است كه مواردي از اين جمع
  رجال سياسي/ رجل سياسي *. 33

بنابراين . بينيم رجال در زبان فارسي رايج است، ولي مفرد آن وارد زبان فارسي نشده است  ميبدين ترتيب
  . 31توان گفت كه اين تغيير واكه در ساختن جمع مكسر ارتباطي با زبان فارسي داشته باشد نمي

 جمع واژي جمع ِ تحليل ساخت. 5. 4

 »جمعِ جمع« شمار اسم در فارسي ديده شده آن چيزي است كه ي واژي كه در مقوله  فرايندهاي ساختيكي از
منظور از جمعِ جمع آن . آمده است» جمعِ منتهي الجموع«خوانده شده است و در متون دستور زبان عربي با عنوان 

ها،  گري جمع بسته شود؛ مانند عملياتاي كه قبالً به شكلي جمع بسته شده براي بار دوم به شكل دي است كه كلمه
  ...رسومات، حوران و غيره 

اين مقاله آمده كه حاكي از عدم امكان ) 3(شود كه اين مساله با آنچه در بخش  در ظاهر امر چنين تصور مي
 دور باشد؛ اما آنچه كه عمالً در زبان فارسي از گذشته حضور همزمان دو تكواژ جمع در يك كلمه است، در تناقض مي

شناسي كه  ها را بدون پايه و اساس ندانيم و بنابر هدف زبان دارد كه كاربرد اين نوع جمع  ميرايج بوده ما را بر آن
  .رود، سعي كنيم در مورد آن توجيه علمي ارائه نماييم  ميبررسي زبان به همان صورتي است كه به كار

ئه نموده و از متون نظم و نثرغيرمعاصر فارسي بحث مفصلي ارا» هاي عربي جمع بستن جمع«معين با عنوان 
ها،  ها، عجايب ها، مراتب، منازل حروف: هاي آن عبارتند از شواهد فراواني در اين مورد ارائه كرده است كه بعضي از نمونه

ن در مورد جمع عالوه بر اي.... ها، اسرارها، ملوكان، كواكبان، سحابان و ها، حقايق ها، احوال ها، صنايع ها، خيرات اطراف
را » )ها آقايان(ها  آقايون«و از فارسي معاصر گفتاري » ها خليفه زادگان«هاي فارسي نيز از متون غيرمعاصر  بستن جمع

اي به غلط بودن كاربرد  توان گفت وي انصافاً با اين مساله بر خورد غير علمي نداشته و هيچ اشاره مي. شاهد آورده است
  ).1363معين،  (32اين نوع جمع نكرده است

بندد به اين معناست كه از ديدگاه   ميرا جمع» عمليات«اي مانند  به نظر نگارندگان وقتي كه فارسي زبان كلمه
ها عمليات كامالً رفتار اسم مفرد دارد، درست  ها و عبارات زير كه در آن جمع نيست و بهمين دليل جمله» عمليات«وي 
  :باشد مي
   اتژيكيك عمليات بسيار استر. 34
  . او در سه عمليات پياپي شركت داشت. 35

  :كه عبارت و جمله زير غير دستوري است در حالي  
          هاي بسيار ارزشمند يك كتاب*  .36
 .ها روي ميز است پنج كتاب*. 37

 بايد غيردستوري باشد، در حاليكه چنين 37 و 36 مانند 35 و 34چنانچه عمليات در زبان فارسي جمع باشد 
گيريم اين است كه هرگاه اسم جمع بسته اي در زبان فارسي مجدداً جمع بسته شود، بدين   مياي كه نتيجه. يستن

بدين ترتيب در . ي جمع نكرده است كند و از آن اراده ي آن، آن اسم جمع بسته را مفرد تلقي مي معناست كه بكاربرنده
   .ي جمع در كلمه نيز نقض نشده است انون منع حضور دو نشانه ق،توان غلط دانست عين حال كه اين نوع كاربرد را نمي

  ي باقيمانده چند نكته. 5. 5

  :ي ديگر در مورد برخي تكواژهاي جمع اشاره كنيم در اينجا الزم است به چند نكته
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ند شو كه در تعدادي از كلمات فارسي مشاهده مي »معلمين«در  /in-/و » انقالبيون« در/un-/تكواژ : ي اول نكته
 بريم؛ ها را بكار نمي يكي اين كه زايايي ندارند و عقيم هستند؛ يعني ما در كلمات جديد آن: داراي دو مشخصه هستند

ي دوم اين است كه اينها در بعضي موارد قابل جانشيني با هيچ تكواژ  مشخصه. مانند روحانيون، انقالبيون، مليون
  . »مليان«يا، » مليها«فت توان گ  نمي»مليون« مثالً بجاي ؛ديگري نيستند

دليل بر اين امر آن است كه .  يا در فارسي عقيم شده است يا در حال عقيم شدن است/ān-/تكواژ : ي دوم نكته
: ي گفتاري فارسي بكلي حذف شده است مثل  قابل جانشيني است، ثانياً از گونه/hā/ با تكواژ ها بافتاوالً در تمام 

هاي  اي تقريباً حذف شده است و فقط در سبك نوشتاري هم در سبك خنثي و روزنامهي  در گونه. درختان و پسران
  .هنوز كاربرد دارد كالسيك و ادبي

 اخيراً در فارسي زايايي بيشتري پيدا كرده است و اين زايايي /āt/تكواژ جمع  /ān-/برخالف تكواژ: ي سوم نكته
ت؛  قرار داده اس/hā/ با تكواژ33ر توزيع تكميلي معناشناختيبخاطر معاني خاصي است كه اين تكواژ دارد كه آن را د

ي اين تكواژ است،   كاربردهاي تازهي زايايي آن نشانه. وجود دارد» باغات«و » ها باغ«اي كه در  مانند تفاوت معنايي
  . خنكي جات، گرميجات، سرديجات، مرباجات، عرقيجات و غيره: مانند

  

 نتيجه گيري. 6

  :گردد  ميجي كه از تحليل قسمتهاي مختلف اين مقاله بدست آمده است فهرستدر اين قسمت نتاي
  ي اسم در زبان فارسي؛ تعيين جايگاه رده شناختي دستگاه شمار در مقوله .1
 در زبان فارسي؛» واژي جمع ساخت«در مقابل » جمع نحوي «طرح مساله .2

 براي جمع در زبان فارسي؛نقد بخش معنايي تعريف جمع در متون سنتي و طرح هفت معناي متفاوت  .3

ي وجود تكواژ مفرد صفر در زبان فارسي و در نتيجه سازه بودن اسم مفرد، به اين معنا كه حداقل  طرح مساله .4
 از دو تكواژ ساخته شده است؛

 هاي اسم وفعل در زبان فارسي؛  در مورد مقوله"كلمه"زير سوال بردن تعريف  .5

تواند با اضافه شدن تكواژ جمع   نمياسي به اين صورت كهنقد بخش صوري تعريف جمع در متون دستورشن .6
 به اسم مفرد تشكيل شود؛

 طرح و تحليل رفتارهاي اشتقاقي تكواژ جمع فارسي در مقابل رفتارهاي تصريفي آن؛ .7

در متون دستور و طرح اين نكته كه آنچه اسم جمع خوانده شده، بيش از آن كه » اسم جمع«نقد تعاريف  .8
شناسي قرار  ي گفتمان اي كاربردشناختي است و در حوزه ي دستوري باشد، مساله ژي و در نتيجهوا مساله اي ساخت

 دارد؛

 واژي آن در فارسي و در عربي؛ هاي ساخت واژي جمع مكسر در زبان فارسي و اشاره به تفاوت تحليل ساخت .9

 در زبان فارسي؛ »جمع جمع«شناختي   توجيه زبان .10

 .در زبان فارسي»  ات-« افزايش زايايي تكواژ ،و در مقابل»  ان- «واژ اشاره به فرآيند عقيم شدگي تك .11

  

  ها يادداشت
  .باشد  ميدر انگليسي sheep ي آن كلماتي مانند يك نمونه .1

2. trial     3. paucal 

4. implicational universals               5. markedness 

6. hierarchy order    7. Co-text and/or context 

8. affixation    

امـا جـايي كـه عـدد و معـدود بـه صـورت               ... « :در اين مورد معين استثنايي قائل شده و چنـين آورده اسـت             .9
دو بـرادران، هفـت     : اند و گاه به سياق عربي       جمع بسته  »ان-«  استعمال شود، گاه معدود را به سياق فارسي با         »تركيب«

همانطور كه مرحوم معين هم تصريح دارد اين استثناء بخاطر       ). 1363: 227: معين( خواهران، چهار طبايع و پنج حواس     
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باشند؛ بنابراين قـانون اصـلي     ميي مركب ها يك گروه اسمي نيستند، بلكه يك كلمه  است و در واقع اين مثال     »تركيب«
  .شود نقض نمي

10. DP ( Determiner Phrase)   11. QP( Quantitative Phrase) 

  .جمع آن است كه با افزودن عالمتي بر مفرد بر دو يا بيشتر داللت كند. لت كندمفرد آن است كه بر يكي دال .12
  . در نظر گرفته است" توده"مفهوم تكثر را  )1381(عباسي .13
 دانـد و   مي»الف و نون «هاي تكواژ جمع را تكواژگونه/ān/,/-vān/,/-yān/ ,/-gān-/)1383(كريمي دوستان .14

/-jāt/, /-yāt/,/-āt/هـاي   واجـي را ضـرورت   -وي علـت ايـن تغييـرات واژ   . داند  مي»الف و ت «ي تكواژها  را تكواژگونه
  .ساخت هجا در زبان فارسي تحليل كرده است

15. Repetition  

 نكـرده   »ات -«اي بـه تكـواژ        صفحه در باره مفرد و جمع آورده و هيچ اشـاره           22حدود  ) 1364(همايون فرخ    . 16
  .است

كلمات زير را برخالف قياس مانند عربي    «: چنين آمده است  » استادپنج  «به عنوان نمونه در دستور معروف به         .17
باغـات، كوهـستانات، دهـات،      :  را تـرك نماينـد     هـا    جمع بسته اند و صواب آن است كه بعدها اين گونه جمع            »ات -«به  

 اسـت كـه     از پنج استاد بسيار تندتر و تحكم آميزتـر دسـتور عمـاد افـشار              . )1368 ،قريب( »...روزنامجات، كارخانجات و  
اما جمع بستن كلمات فارسي نظير باغ، كوهستان، پيشنهاد، فرمايش با اين نـشانه بـه فـرض آن                   ... «: چنين آورده است  

  .كه در آثار پيشينيان يا نويسندگان امروز به كار رفته باشد درست نيست و بايد به كلي طرد و ترك شود
18. Morph     19. Singularity 

   20. Plurality     21. Generic noun 

   22. Bleed     23. Inflectional morpheme 

   24. Derivational morpheme 

   25. Magerdomian (2001: 12) says “ Plural marking on the nominal elements is 

represented with the “number” feature. In the case of nouns, this feature appears under the 

inflectional feature structure as well as the lexical one”. 

    26. Lexical morphology   27. Neutral and non-neutral affix 

    28. Auto-stress    29. Morphological heads 

    30. Disconnected morpheme 

/ هـا -/اتي مانند اسباب، احزاب و افراد بـدون       كند كه كلم   هاي اسم اشاره مي    در بحث مالك  ) 1381( رحيميان .31
  . تواند همان بيان مساله تكواژ صفر جمع باشد اند كه اين در واقع مي جمع بسته شده

اند و سپس شـواهد   هاي عربي را در مورد مفرد استعمال كرده معين اظهار داشته است كه ايرانيان بعضي جمع      .32
ماليـات، اوالد،  : ارسي زبانان آورده است كه برخي از موارد آن عبارتـست از      متعددي از نظم و نثر و همچنين گفتار روز ف         

  ).1363: 77-80معين، . (جواهر، طلبه، عمله و غيره
33. Semantic complementary distribution 

  

  منـابع 

  فارسي. الف

  .آموزش و پرورش. دستور سال چهارم). 1363. (ارژنگ، غالمرضا و صادقي، علي اشرف

  .آموزش و پرورش. )سال چهارم(دستور زبان فارسي). 1367. (، حسن و انوري، حسناحمدي گيوي

  .اميركبير: تهران. توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1348. (باطني، محمدرضا

  .سمت: تهران. )2(زبان فارسي ). 1383. (حق شناس، علي محمد و همكاران

  .وشي تهرانكتابفر. دستور زبان فارسي .)1342. (خيام پور، ع
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  .اج بي: شيراز. صورت، نقش و معنا: دستور زبان فارسي). 1381. (رحيميان، جالل

  .ي نوين مؤسسه:  تهران.مباني علمي دستور زبان فارسي). 1363. (شفائي، احمد

ن، سال هفدهم، شماره اول، بهار و تابستا. شناسي ي زبان مجله .شمارپذيري در زبان فارسي). 1381. (عباسي، آزيتا
  .9- 21تهران، 

  .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران. دستور ساختمان زبان فارسي). 1372. (عماد افشار، حسين

  .سازمان انتشارات اشرفي: تهران. )پنج استاد( دستور زبان فارسي).1368. (قريب، عبدالعظيم و همكاران
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