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چكیده

با بررسی متون قدیم متوجه می شویم که غالب اسامی بدون واحد شمارش به کار می رفته اند بطوریکه باا بررسای یات مات
قدیمی شاید تعداد واحدهای شمارش از سر انگشتان دست تجاوز نکند  .با بررسی های به عمل آمده آن اسامی کاه باا واحاد
شمارش به کار رفته اند اسامی ای می باشند که نویسنده ضرورت داشته است تا برای آن اسامی ،واحد شمارش باه کاار بدارد،
در جایی که ضرورتی احساس نمی شده است برای اسامی از شمارش اعداد استفاده می شده است و تقریدا از دوره ی قاجاریه
به بعد و شاید از دوره ی مشروطه به بعد برای غالب اسامی واحد شمارش استعمال می شده است .در ای مقالاه باه بررسای
تاریخی کاربرد چند واحد شمارش پرداخته شده است و به ای امید که ای مقاله خود راهگشایی است برای دیگر عالقه مندان
تا به بررسی تاریخی دیگر واحدهای شمارش بپردازند.
واژگان کلیدی :و.احد شمارش ،سر ،رأس ،خانه ،خروار ،طاق.

مقدمه
در فرهنگ جامعه ی امروزی معموال برای هر شئی یت واحد شمارش به کار می رود .چرا کاه هار واحاد شامارش
داللت بر معیار شمارش آن شئی دارد و ای خود تعیی کننده ی شمارش آن شئی است بطوریکه دیگر اماروزه شائی
وجود ندارد که واحد شمارش نداشته باشد اما در فرهنگ جامعه قدیم به کار رفت واحد شمارش بارای هار شائی و
اسمی خیلی کم رنگ تر است .و غالدا برای واحد شمارش هر اسمی ،عدد به کار می رفتاه اسات .باا بررسای متاون
گذشته ،متوجه ای نکته می شویم که برای اشیائی که واحد شمارش به کار میرفته است که در تعیی واحد شامارش
آن ناچار می شوندتا واحدی برای شمردن واحد آن به کار بدرند اما برای اسامی که ضرورتی نداشته است از شمارش
عدد استفاده می کرده اند .در ای مقاله به بررسی تاریخی چند واحد شمارش پرداخته شاده اسات کاه خاود تعیای
کننده ی هم ضرورت کاربرد واحد شمارش بوده و هم تا حدودی ما را به تاریخ تقریدای ورود آن واحاد شامارش
آشنا می کند.
پیشینه بحث:
در خصوص شمارش و واحدهای شمارش تنها اثری که وجاود دارد اثاری اسات باه ناا "شامار و مقادار در زباان
فارسی" از سید محمود نشاط  .در ای اثر به تعریف شمار و مقدار و شیوه های کاربرد اعداد در قدیم و اقسا شامار
و رابطه های شمار و مقدار با رابظه های کلی عددی و نیز اشاره ای به شماره هاای باساتانی و هنادی و ...و نیاز باه
کاربرد اعداد در تعییرات کنایی  ...پرداخته است .اما نامدرده باه تااریخ ورود اناواا واحاد شامارش در گاذر تااریخ
هیچگونه اشاره ای نکرده است و نیز به تحوالت واحدهای شمارش در گذر تاریخ که خود نیاز باه تحقیام مفصالی
دارد و می تواند عالقه مندان به ای موضوا را به تاریخ ورود انواا واحدهای شمارش و نیز تحوالت واژگانی اناواا
واحد شمارش آشنا کند ،نپرداخته است.
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آثار دیگری که در ای زمینه وجود دارد کلیه کتاب های دستور از جمله دستور پنج استاد ،دستور خیا پاور ،دساتور
فرشیدورد و  ...می باشد .و تحقیم دیگر موضوا پایان نامه نگارنده تحت عنوان فرهنگ توصایفی ،تحلیلای شااخ
ها و ممیزها در زبان فارسی است .اما ای مقاله اگرچه تا حادودی برگرفتاه از پایاان ناماه ی فاوق اسات اماا دارای
تغییراتی جزئی نیز می باشد.
اینت می پردازیم به بررسی و توصیف واحدهای شمارش فوق:
توصیف و بررسی واحهای شمارش :سر ،رأس ،خانه ،خروار ،طاق ،زنجیر:
امروزه برای شمارش واحد های شمارش گاو  ،آهو ،قاطر واحد شمارش رأس به کار می رود اما در متون قدیم برای
ای اسامی واحد شمارش به کار نرفته است به عنوان مثال در تاریخ بیهقی برای گاو و اسب هیچ واحد شمارشای باه
کار نرفته است از متون دوره ی قاجار و مشروطه به بعد ای واحد شمارش دیده می شود.
چهارده رأس اسب عربی و ترکمنی مصحوب او ایصال تدریز داشته(.اعتمادالسلطنه)656:1364
در سنوات قدل یت رأس مادیان مفلوکی از یت نفر از طایفه خسرو خان چهار لنگ در صحرا سرقت شده(.رضااقلی
میرزا.)23:1371
گفتند هفت رأس قاطر با بار را جمعی سوار و سرباز گرفته(.همان)108:
در سیاهه ای که به ما دادند پانصد و سی دو رأس گوسفند متعلم به خانوار کلمیشی کاه  ..........بایاد نقادا پرداخات
شود(.دولت آبادی)594:1378
سر:
در متون قدیم به جای« رأس» واحد شمارش «سر» برای چهارپایانی مثل گاو ،گوسفند ،اسب و حتی برای انساان باه
کار می رفته است :أ
ای واحد شمارش در کلیله برای گوسفند به کار رفته است:
اندیشید که اگر ای شهد و روغ به ده در بتوانم فروخت از آن پنج سر گوسفند خر (.کلیله و دمنه )187:1378
افالکی آن را نیز به کار برده است:
در روز وفات موالنا هفت سر گاو و پیش جنازه می کشیدند(.افالکی)584:1385
فریدون سپهساالر نیز از آن استفاده کرده است:
و چند سر اسب بادپا بی داغ برگزید(.فریدون سپهساالر )15:1385
بیغمی از آن برای انسان نیز استفاده کرده است:
چهل سر از امرای زنگی چون ای خدر شنیدند به یکداره نعره زدند( .بیغمی )204:1381
از جمله واحدهای شمارش که در متونی مثل تاریخ بیهقی ،سفرنامه ناصر خسرو ،رسااله فریادون سپهسااالر ،تااریخ
بناکتی ... ،خیلی به کار رفته است واحد شمارش «پاره» است برای اسامی مثل جامه ،شهر و شهرساتان و دیاه ،اوانای
(ظرفها) حریر ،شمشیر ،زر ،کلوخ ،سالح ،یاقوت ،لعل بدخشی ،نامه ،روغ  ،گل ،شراب ،سنگ ،عقیم ،زمی و بلاور
به کار می رفته است .اینت می پردازیم به کاربرد اسامی فوق و واحد شمارش«پاره»:
هر یکی سه پاره گِل برگرفتند(.بلعمی )717:1374
پاره ای روغ بان اندر او کنند(.هروی )268:1371
دیوار کوشت از سنگ تراشیده ساخته اند که گویی از یت پاره سنگ تراشیده اند(.ناصر خسرو )78:1375
 ...از یت پاره عقیم سرخ بود مانند یاقوت(.همان )125
ای ناحیه ده دوازده پاره دیه باشد( .همان )167
مگر ای سپاه ساالر را آن پاره زمی درخور باشد(.طوسی)38:1369
پنج پاره جامه نابریده(.بیهقی ج)40:1385 / 1
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سیصد پاره بلور از هر دستی(.بیهقی)412:1388
بخشید با بسیار فروش و چند پاره سیمدنه(.همان)524
صد پاره جامه قیمتی از هر رنگی(.همان)525
از پیش تخت اعلی پانزده پاره یاقوت رمانی و بدخشانی و زمرد و مروارید و پیروزه(.همان)544
و آنجا پنج پاره دیه بوُد( .گردیزی )23:1384
هر سالی ده پیل و دویست هزار پاره ساچ و عاچ بدهد( .همان)
اندر آنجا پاره ای حریر بود( .همان)200
چون به دخمه رسیدند چهار پاره شمشیر تیز از باالی در آویخته بود( .بناکتی )167:1378
م یت سال تعهد کرد و بعد از آن رسول اهلل علیه و آله پاره ای زر به م داد( .همان )49
در او پنج پاره شهر معظم معمور است( .همان )273
چندی پاره شهرستان خراسان را خراب کرده( .افالکی )20:1382
آن پاره کلوخ را به م ده(.فریدون ب سپهساالر)80:1385
چند کلمه بر پاره کاغذ نوشتم(.حسینی فسائی )793:1382
چهار پاره سالح ،پهلوانان بر خود راست کرده( .بیغمی)278:1381
از واحد شمارش های دیگرکه به ضرورت آن را به کار می برده اندواحد شمارش«خانه» است که بر خالف اماروزی
برای فرش ،قالی و محفوری به کار می برده اند:
ده هزار چینی از لنگری و کاسه های کالن و خمره های چینی و خود و انواا دیگر و سیصد شادروان و دویست
خانه قالی و دویست خانه محفوری (.بیهقی )412:1388
از جمله واحد شمارش های دیگر خیلی به ضرورت به کار می رفته است واحد شامارش «خاروار»اسات کاه بارای
اسامی هیز  ،چوب،سیب ،در  ،بار ،مویز ،زر ،غله ،باروت ،تخم و اه به کار می رفته است.
ای واحد شمارش از قرن چهار در متون دیده شده است.
 ...م چندی خروار هیز ای کار را گرد ار ( .بلعمی )137:1374
 ...و ایشان چهارصد خروار چوب را مارگردانید( .همان)289:
ده خروار سیب سگاهانی بخری( .طوسی )78:1369
و معتصم به صحدت اوغا صد خروار در فرستاد (.گردیزی )138:1384
و م نذر کرد که اگر از دست ایشان سالمت یابم یت خاروار ماویز باه صاوفیان میهناه دهام( .محماد با مناور
)153:1371
قادرشاه با ده غال و چند خروار زر و نقره ی سکه زده با فیروز شاه و فرخ زاد همراه شدند(بیهقی )38:1381
هر روز به قدر پانصد خرواری غله و مقدار خطیری روغ گوسفند و  ...به جهت سیورسات و اخراجات آن سروکار
ضرورت داشت( .نامی اصفهانی )63:1368
و چندی هزار خروار غله مقرر داشت( .حسینی فسائی )328:1382
هر ساله در عوض مالیات چندی خروار باروت برای تفنگ سرباز و توپخانه مدارکه قرار دارد( .همان)781 :
در بم گوشمالی داده دو خروار تخم حنا خریده داده شده( .فرما نفرما )8:1360
واحد شمارش دیگری که به ضرورت در برخی از متون به کار می رفته است واحد شمارش «زنجیر» است ای واحد
شمارش فقط برای فیل به کار می رفته است:
صد زنجیر فیل به دست او افتاد( .بداؤنی )289:1380
یت زنجیر فیل و یت دست شنقار پیشکش نثار جلوس سعادت مانوس فرستاده بود( .نصیری )57:1373
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دو زنجیر پیل به حضور مدارک فرستاده معروض داشت(.اعتمادالسلطنه )659:1364
بیست لت زر و چند زنجیر فیل ب ا نفایس دیگار باه رسام پیشاکش از حضاور مداارک گذرانیاده (حساینی فساائی
)545:1382
واحد شمارش دیگری که در متون قدیم مثال از قرن پنجم هجری نیز کاربرد داشته است واحد شمارش « طاق»اسات
که امروزه هم کاربرد دارد:
هرسال دویست دینار هریوه و ده هزار طاق جامه از مستعمالت آن نواحی بدهد( .بیهقی .)13:1388
چند طاق جا مه ی مرتفع قیمتی پیش م نهادند( .بیهقی به نقل از معی )2198:1371
نتیجه گیری:
از واحدهای شمارش فوق مشخ گردید که اکثر اسامی در قدیم بدون واحد شمارش به کار می رفته اند فقط برای
اسامی ای واحد شمارش به کار می رفته است که ضرورت داشته است تا واحد شمارش آن مشخ گاردد و اغلاب
واحدهای شمارش تقریداً از دوره ی قاجاریه و مشروطه به بعد در متون دیده می شود .از جمله اسامی ای کاه جازو
اسامی بوده اند که به ناچار می بایست از واحد شمارش استفاده می کرده اند اسامی ای مثال :گااو ،گوسافند ،اساب،
انس ان ،جامه ،شهر ،شهرستان ،دیه ،اوانی ،حریر ،شمشیر ،زر ،کلوخ ،سالح ،یاقوت ،لعل بدخشی ،ناماه ،روغا  ،گال،
شراب ،سنگ و  ...می باشد.
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