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چکیده
صفتهای شمارشی شامل صفتهای شمارشی اصلی ،ترتیبی ،کسری و توزیعی است .در صفت شمارشی اصللی ،الاهی معل ود
نکره بر ع د مق م میشود .در این حالت ،شمار خاصی با عنوان شمار تردی ی به وجود میآی  .این نوع شلمار مفولوم تقریل

و

تخمین دارد .در تاریخ بیوقی این نوع شمار با بسام باال بسیار به کار رفته است .در این مقاله به نق و بررسی ایلن نلوع شلمار در
کتابهای دستوری و سپس در تاریخ بیوقی پرداخته ش ه است .این بررسی نشان میده که دستورنویسان و شارحان به این شمار
توجه چن انی ن اشتهان  .از سوی دیگر ،بسام باالی این نوع شمار در تاریخ بیوقی میتوان در جوت اثبات قل رت نویسلن ای و
امانتداری و تاریخنگاری علمی بیوقی شاه قابل استنادی باش .
کلیدواژهها :تاریخ بیوقی ،صفتوای شمارشی ،شمار تردی ی ،یای نکره
مقدمه
صفت شمارشی صفتی است که شماره و تع اد موصوف یا مع ود خود را بیان میکن  .اقسلام ایلن نلوع صلفت عبلارت اسلت از:
صفت شمارشی اصلی ،صفت شمارشی ترتیبی ،صفت شمارشی کسری و صفت شمارشی توزیعی.
توضیح این نکته الزم است که در برخی از کتابهای دستور ،ع د یکی از اقسام کلمه و نوع مستقلی بوده و داخلل در مبحل
صفت نیست (ر.ک :قری 72 :5331 ،؛ یاسمی و دیگلران517 :5325 ،؛ فقیولی51 :5311 ،؛ شلفاهی .)36 :5333 ،البتله بله عقیل
برخی از این دستورنویسان وقتی ع د پس از مع ود قرار میایرد ،در حکم صفت آن است (فقیوی.)59 :5311 ،
به کلمهای که ع د بر شمار آن داللت میکن مع ود میاوین  .ع د ترتیبی مرتبۀ مع ود را مشخص ملیکنل و معل ود الاهی
قبل از آن قرار میایرد مانن :
 روز سیم که مورهباز بیمور سیاهدل کبودچوره آینۀ سخترویی را در وی کشی ( ...عطاملک جوینی ،بیتا.)51/5 :و ااهی بع از آن مانن :
 ب انک پادشاه را سه حالت است؛ اول حالت او با نفس خویش ،دوم حالت او با رعایا ،سیم حالت او با خ ای خویش (نجلمرازی.)37 :5323 ،
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ع د کسری قسمتی از شمار و مق ار را میرسان و مع ود پس از آن میآی مانن :
 -مری بای که هرروز به ق ر یک سیپاره از این ح ی

بگوی (همان.)53 :

ع د توزیعی مع ود را به مق ار مساوی تقسیم میکن مانن :
 عورات را ص ص به شمار در صحبت مغوالن به صحرا میران ن (عطاملک جوینی ،بیتا.)51/5 :ع د اصلی ب ون افزودن پیشون یا پسون به آن شمار مع ود را بیان میکن و به طور معمول قبلل از معل ود قلرار ملیایلرد
مانن :
صللیت تللو هفتللاد کشللور زان سللوی عللالم ارفللت

تو ب ان منگر که عالم هفت یلا شلش کشلور اسلت
(انوری)116/7 :5327 ،

اما در استعمال ع د اصلی ااهی به دالیلی ،مع ود بر ع د مق م میشود .برخی معتق ن به ضرورت شعری مع ود پیش از ع د
میآی (ر.ک :مشکور 33 :5339؛ نشاط .)532 :5339 ،در حالی که علت اصلی مق م ش ن مع ود بر عل د در اعل اد اصللی صلرفا
ضرورت شعری نیست؛ زیرا در متون منثور شواه زیادی از این نوع تق یم و تأخیر را میتوان یافت؛ مثال در سفرنامۀ ناصرخسرو
آم ه است:
و از بیرون شور طرابلس هیچ خانه نیست مگر مشهدي دو سه (ناصرخسرو.)75 :5321 ،همچنین نمونههای دیگر:
در بغ اد کسی شناسی از مردمان شور و بازار که به دیناري پانصد با من معامله کن (خواجه نظامالملک.)97 :5323 ،پس محمود را هجا کرد در دیباچه بیتی صد (نظامی عروضی ،بیتا.)29 :اار خواهی تا او را بیاری بفرمای تا غالمی صد در سالح شون (طرسوسی.)1/5 :5321 ،در متون منظوم هرااه بنا به ضرورت شعری مع ود بر ع د مق م شود ،معموال مع ود ساکن است و به ع د اضلافه نملیشلود؛
مانن :
بلللزد بلللر سلللرش تازیانهههه دوی ههه

بللل و افلللت کلللاین جلللای افتلللار نیسلللت
(فردوسی)556/5 :5532 ،

غلللللالم و پرسلللللتار روملللللی هلللللزار

یکلللللی طلللللوش پلللللر الللللوهر شلللللاهوار

ز دینلللللار روملللللی شهههههتروار پهههههن

یکللللللی فیلسللللللوفی نگوبللللللان اللللللن
(همان)532/3 :

اما در متون منظوم وقتی مع ود بر ع د مق م میشود ،معموال اوین ه قص و منظور خاصی را دنبال میکن که در ادامله بله آن
اشاره میشود؛ برخی از نمونهها:
چهههو سهههادی ده بمانللل سلللتن نلللازان

پلللللس آنگللللله رام بردنللللل زی خراسلللللان
(اسع اراانی)15 :5322 ،

تنهههی چهههار پهههن از غالملللان خلللاص

چللللو زری کلللله آیلل ل بللللرون از خللللالص
(نظامی)5635 :5326 ،

برخی نیز معتق ن هر ااه در آخر مع ود حرف «ی» در آی بر ع د مق م میشود (ر.ک :یاسلمی و دیگلران519 :5325 ،؛ ناتلل
خانلری ،5321 ،ج 535 ،3؛ مشکور31 :5339 ،؛ شریعت .)75 :5323 ،هرچن ایلن نظلر درسلت اسلت ،قطعیلت نل ارد؛ زیلرا در
مواردی مخصوصا در نظم ااهی مع ود ب ون حرف «ی» نیز بر ع د مق م میشود؛ نمونه:
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سلللخن را چلللو بگذاشلللتم سهههای بی ه ه

بللل ان تللللا سللللزاوار ایللللن اللللن کیسللللت
(فردوسی)532/3 :5532 ،

نشلللنی های کللله زیلللر چنلللاری کللل وبنی

بر رسلت و بلر دویل بلر او بلر بله روز بی ه
(ناصرخسرو)177 :5331 ،

شللللیخ بللللود او در حللللرم پنجللللاه سللللال

بللللا مریههههد چارصههههد صللللاح

کمللللال

(عطار)32 :5327 ،
این «ی» که به آخر مع ود اضافه میشود یا ی نکره یا وح ت است .برخی آن را یای نکره افتهان (ر.ک :ناتل خانلری:5321 ،
535؛ یاسمی و دیگران519 :5325 ،؛ بوار22/7 :5326 ،؛ شفاهی )33 :5333 ،برخی نیلز آن را یلای وحل ت ملیداننل (مشلکور،
 .)33 :5339از آنجا که غالبا یای نکره بر یای وح ت منطبق است (شریعت )775 :5327 ،اطالش یای وح ت به یای نکلره بل ون
اشکال است.
یای نکره عالوه بر معنی اصلی خود ااهی مفی معانی دیگری است ،ازجملله تعظلیم و بزرالی ،تحقیلر ،تعجل
تفخیم .اما این «ی» در آخر مع ود مق م بر ع د به اعتقاد بیشتر دستورنویسان مفووم تقری

و شلگفتی و

را میرسان و ع د در این حالت جزء

شمارهای تردی است .شمار تردی ی جزء شمارهای غیرصریح و «شماری است که شمار ثابت و قطعی را نمینمایانل و در واقل
عمال کاربرد آن در ردیف نوعی شمار مبوم (منتوی مح ودتر) است» (نشاط.)339 :5339 ،
ساختار شمارهای تردی ی به اونههای زیر است:
-5

در اع اد هم طبقه دو ع د اصلی از شمارهای مورد نیاز در پی یک یگر ذکر میشود مانن :

دو سه ماه برین منوال رمۀ اوسفن شکاری میران ن (عطاملک جوینی ،بیتا.)76/5 :خانلری این ساختار ع د تردی ی را ع د تقریبی میدان و در تعریف آن ملینویسل « :عل د تقریبلی آن اسلت کله کمتلرین و
بیشترین شماره را ذکر کن و منظور یکی از آن دو یا ع دی میانۀ آن دو باش » (ناتل خانلری.)515/3 :5321 ،
-7

ساختار شمار تردی ی با کلمات مناس

مثل قری  ،نزدیک ،اوایل.

و تا به کرمینیه برفتن و قرب ده هزار مرد کشته ش (عطاملک جوینی ،بیتا.)93/5 : -3ساختن شمار تردی ی به کمک یای وح ت و نکره که در این حالت ااه مع ود قبل و ااهی بع از ع د میآی .
از مفردان و پولوانان مردی هزار تمسک به مسج کردن (همان.)51 :شمار تردیدي در تاریخ بیهقی
در تاریخ بیوقی شمارهای تردی ی و مبوم کاربرد فراوان دارد .بیوقی آنجا که از مقادیر و اع اد اطلالع کلافی ن اشلته الاهی از
شمارهای مبوم یا مجوول استفاده کرده است .این شمارها میزان و مق ار و تع اد را به روشنی اظوار نمیکن ؛ مانن نمونههای زیر:
فضل ربی روی پنوان کرد و سه سای و چیزي متواری بود (بیوقی.)37 :7133 ،هفتاد و اند تن را به بخارا آوردن که رسمی و خان ان و نعمتی داشتن (همان.)579 :بیتی چند که مرا یاد بود در این وقت نبشتم (همان.)517 :مشوورترین کلمات ع دی مبوم در تاریخ بیوقی عبارت است از :چن  ،بسلیار ،چنل ین ،چنل ان ،انل ک ،انل ی ،بعضلی و ...در
شمارهای مبوم نیز ااهی از یای نکره استفاده میشود؛ مثال هر ااه «چن » شمار مبوم باشل  ،صلفت ملبوم عل دی اسلت و الاهی
موصوف آن با یای نکره مق م میشود ،مانن تنی چن  ،روزی چن  ،بیتی چن  .در این کاربرد قص بیوقی نشان دادن عل د بلیش از
دو است ولی در عین حال زیاد هم نیست.
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شمارهای تردی ی و غیرصریح نیز در موارد ابوام و نبود صراحت به کار میرود .بیوقی از روشهای سهاانه که پیشتر ذکر ش ،
در ساختن این شمار استفاده کرده است.
 اما چون شراب دریافت و بخفتن خماری منکر آرد که بی ار شون و دو سه روز ب ارد (همان.)1 :در جملۀ باال از دو ع د به صورت پشت سر هم در معنای تقریبی آن استفاده ش ه است.
ااهی نیز الفاظ معنای تقری

را به ذهن متبادر میکن :

و قریب پانزده سای این کارها میران (همان.)513 :وی بیرون آم با کم از ده تن که نه از پیش وی در رمی ن (همان.)71 :اما در مواردی ،مع ود نکره بر ع د مق م میشود و معنای تقری

را میرسان .

حسن سلیمان را اینجا خواهم مان با سواري پانصد دلانگیز (همان.)76 :افته ش ه هر ااه دو ع د مورد تردی ذکر شود ،عطف آنوا به یک یگر جایز نیست (مشکور .)33 :5339 ،املا در تلاریخ بیوقلی
موارد بسیاری از این نوع شمار را با عطف دو ع د به یک یگر میتوان دی :
 ما غای -بی

بودیم از تخت ملک ششصد و هفتصد فرسنگ (همان.)56 :
و سی قبای دیگر راست کرده به جامه خانه دادن ی (همان.)555 :

در مواردی نیز سه ع د مورد تردی به صورت معطوف در کنار هم میآی :
به چن دفعت مجمزان رسی ن  ،از قص ار سه و چهار و پن (همان.)373 :ااهی نیز در ساخت این نوع شمار از ترکی

روش اول و دوم استفاده ش ه است:

-و سوی وی دو سه روز قریب پنجاه و شص

پیغام رفت (همان.)591 :

ااه نیز روش اول و سوم در ساخت این نوع شمار به کار رفته است:
-پس اعیان وی را پیش آورن تنی پنجاه و شص

از محتشمتر (همان.)7 :

آنچه در این مقاله بیشتر مورد نظر است ساخت شمار تردی ی با روش سوم ،یعنی مق م ش ن مع ود نکره بر ع د است کله در
تاریخ بیوقی کاربرد فراوان دارد .در این کتاب بیش از هشتاد بار این نوع ساخت استفاده ش ه است .بولار در کتلاب سلبکشناسلی
خود در ضمن بر شمردن خصایص و ویژایهای نثر دوره غزنوی و سلجوقی به مق م ش ن مع ود نکره بر عل د اشلاره ملیکنل
(ر.ک :بوار .)22/7 :5326 ،در حالیکه بررسی آثار این دوره نشان میده بسام این ویژای در تاریخ بیوقی بله نحلو چشلمگیری
برجستهتر است .در تاریخ اردیزی که معاصر با تاریخ بیوقی است ،با آنکه نویسن

آن ابوسعی عب الحی اردیزی همچون بیوقلی

بسیاری از وقای را خود شخصا دی ه یا از افراد ثقه شنی ه است ،نمونهای از این نوع شمار دی ه نمیشود .در سفرنامه ناصرخسرو،
سیاستنامه ،قابوسنامه ،دارابنامه ،سمک عیار و ...نیز موارد ان کی از کاربرد این شمار وجود دارد .تنوا کتاب قابلمقایسه با تلاریخ
بیوقی در این ویژای شاهنامۀ فردوسی است .در این کتاب نیز بسام شماری تردی ی باالست.
مواردی مانن :
از او سرکشلللللللان آاولللللللی یافتنللللللل

سهههههواري صهههههد از قلللللل

بشلللللتافتن

(فردوسی)561/1 :5532 ،
پللللس پشللللت خاقللللان چینللللی بایسللللت

کللله دانللل تلللو را بلللا سهههواري دوی ههه
(همان)739 :

بللل و افللللت بگللللزین ز لشللللکر سللللوار

ز ترکلللللان شایسلللللته مهههههردي ههههههزار
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(همان)539/3 :
البته الزام وزن و قافیه تا ح ی در جابهجایی ع د و مع ود مؤثر است ،اما در همۀ ملوارد عاملل ایلن جابلهجلایی بله حسلاب
نمیآی  .بهدرستی مشخص نیست آیا منطقۀ جغرافیایی مشترک باع

این تشابه است؟! آنچه موج

تردی در این مورد ملیشلود

بررسی آثار دیگر شاعران و نویسن اان این سرزمین است که بسام این نوع شمارتردی ی در آنوا باال نیست.
تق یم مع ود نکره بر ع د در تاریخ بیوقی به روشهای اونااون صورت میایرد:
-5

مع ود نکره  +ع د

 بر اثر ایشان غالمان سرایی فوجی پنجاه و سرهنگی بی-7

پیشرو ایشان (بیوقی.)995 :7133 ،

مع ود نکره  +ع د  +صفت

در این نمونه ع د بین موصوف و صفت قرار میایرد:
 ارتگین را بر ساقه فرمود با سواری پانصد سرایی (همان.)236 :-3

مع ود نکره  +ع د  +ع د

 -سپري پنجاه و شص

به در ب اشتن (همان.)397 :

شمارهای تردی ی که به هر یک از اشکال باال ساخته میشود به زعم برخی از صاح نظران بر مفووم تقری
دارد (ر.ک :ناتل خانلری535 :5321 ،؛ فرشی ورد557 :5392 ،؛ ارژنگ .)25 :5321 ،در شرح خطیل

و تخمین دالللت

رهبلر بلر تلاریخ بیوقلی در

مواردی به این مفووم توجه ش ه است؛ مثال در معنای «روزی ده» در جملۀ «و چنان سازد که روزی ده از همه شغلها فارغ شلود»
آم ه است« :به تقری

ده روز ،یای وح ت در اینجا مفی تخمین و تقری

است» (بیوقلی .)172/7 :5339 ،املا الاهی نیلز بل ون

توجه به این مفووم صرفا به مق م ش ن مع ود بر ع د اشاره ش ه است؛ مثال در معنای «رکعتی پنجاه» در جملۀ «و در نماز ایستادم
و تا رکعتی پنجاه کرده آم » افته ش ه است« :تا پنجاه رکعت» (همان ،)339/5 :نیز «جنیبتی دو» «دو اس

ی ک» معنی شل ه اسلت

(همان.)5665/3 :
برخی نیز اصال به این مفووم توجوی ن اشتهان ؛ مثال در کتاب «شاهنامه و دستور» ب ون توجه به مفووم تق م معل ود نکلره بلر
ع د به مواردی از آن اشاره ش ه و در توضیح بیت معروف فردوسی:
بسلللی رنل ل بلللردم در ایلللن سهههای سهههی

عجلللللم زنلللل ه کلللللردم بلللل ین پارسلللللی

افته ش ه «مع ودی که ب ون یای نکره باش ااهی مق م بر ع د است؛ چنانکه اویی ع د به منزلۀ ب ل یا عطف بیان یا توضیح
مع ود است» (شفیعی)56 :5322 ،؛ در حالی که خطی

رهبر تصریح میکن که صفت عل دی بیشلتر ،پلیش از موصلوف کله بله

صورت مفرد آوردن قرار میایرد و اار پس از موصوف آی با کسر اضافه به موصوف میپیون د (خطی

رهبر.)572 :5395 ،

وجود انواع شمار و ع د و کاربردهای متفاوت آن در بسام باال نشان از آن دارد که بیوقی در کاربرد این نوع شلمار بله دنبلال
مقصودی خاص است و تنوا از سر تفنن به دنبال جابهجایی ع د و مع ود نیست؛ چنانکه در موارد بسلیاری آملار و ارقلام دقیقلی
ارائه میکن ؛ مثال در جملۀ زیر تع اد سواران را به طور دقیق مشخص میکن :
 هزار و پانص سوار سلطانی بود با مق مان لشکر چون قلباش و دیگران( ...بیوقی.)573 :7133 ،در جای دیگر هم از نرخ زمین به قط و یقین سخن میاوی :
 زمین ساده به هزار درم بخری ن ی و چون با درخت و کشت و زری بودی به سه هزار درم (همان.)956 :بنابراین ،چنانکه مشخص است ،یکی از مفاهیم مورد نظر بیوقی در کاربرد این شماراان تقری
سواران و غالمان بهدرستی آااه نیست از ترکی

است؛ مثال آنجلا کله از تعل اد

سواری سیص (همان) و غالمی پانص (همان )93 :استفاده میکن .
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به نظر میرس جنبۀ تردی ی این نوع شمار وقتی دو ع د در کنار هم به کار میرود افزایش مییاب :
 و ماهی دو سه به نشابور بمان که مومی است (همان.)313 : -پس اعیان ری را پیش آوردن تنی پنجاه و شص

از محتشمتر (همان.)76 :

این نوع شمار ااهی نیز مفی مفووم تحقیر است .این مفووم بیشتر وقتی مورد نظر است کله عل د کلوچکتر از ده باشل ؛ ماننل
نمونههای زیر:
 بر نیم فرسنگ از شور ابراهیم پی ا آم با سواری دویست و سه ص و یک عالمت و جنبتی دو و تجمللی دریل ه و افسلرده(همان.)236 :
 امیر افت :چنین میخواستم و حاضران استحسان داشتن متابعه لقول الملک هر چن تنی دو را ناخوش آم (همان.)931 : به افتار درماندهاي سه و چهار که غرور ایشان را بخورد لشکری در بر کالغ نواد (همان.)927 :چنانکه روشن است معانی این نوع شمار از سیاش عبارت و مفووم جمله مشلخص ملیشلود و دقلت و امانلتداری بیوقلی و
آشنایی با استر زبانی و معنایی واژاان و جمالت فارسی باع

ش ه است در کاربرد هر نوع از این شمار قص و منظوری خاص

را دنبال کن .
دربار «هنر نویسن ای بیوقی» ،توان داستانپردازی ،ق رت توصیف ،صحنهپردازیهای دقیق ،کلاربرد کلالم بلر مقتضلای حلال
مخاط  ،ترکی سازیها ،دقت در کاربرد کلمات و ترکیبات و آهنگ کالم او بسیار افته و نوشتهان  ،اما یکی از نکاتی که به دقلت
و باریکبینی و ق رت توصیف او از سویی و به امانتداری او در ضبط و نقل وقای از سوی دیگر ارتباط مییاب  ،کاربرد اعل اد و
ارقام با بسام باال در این کتاب است .مقایسهای بین این کتاب با سایر کتابهای تاریخی میتوان این ادعا را ثابت کن  .بیوقی کله
سالها وقای روزانه را ثبت و ضبط کرده همواره تالش میکن قاع

امانتداری ،در ح وسواس و شرط تاریخنگلاری علملی را

رعایت کن و آنچه را مینویس بیکم و کاست و با دقت باش  .به همین دلیل ،هر جا امکان دستیابی او بله آملار دقیلق و حسلاب
ش ه نباش  ،از شمارهای تردی ی استفاده میکن  .او معتق است «محال است چیزی نبشتن که بله ناراسلت مانل » .نیلز در مقایسلۀ
کتاب خود با دیگر کت

تاریخی مینویس « :در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست که احوال را آسانتر ارفتهانل و شلمهای

بیش یاد نکردهان  ،اما من چون این کار پیش ارفتم میخواهم که داد این تاریخ به تمامی ب هم و ارد زوایا و خبایا براردم تا هیچ
چیز از احوال پوشی ه نمان » (همان .)55 :میتوان افت یکی از مصادیق زوایا و خبایا آمار و ارقامی است که در جای جای تلاریخ
بیوقی ارائه میشود و دیگر کتابهای تاریخی از آن بینصی

هستن .

با سورث در کتاب خود ،تاریخ غزنویان ،وقتی از شمار سپاه غزنویان مینویس معتق است «از آنجا کله بیوقلی و اردیلزی در
نبردها همراه ارتش بودن برآوردهای آنان از شمار سپاه موثقتر است» (با سلورث )573 :5391 ،و البتله ارقلام تلاریخ بیوقلی را از
نفرهای سپاه در سفرهای جنگی غالبا معت لتر میدان  .احتماال یکی از دالیلی که این نویسن ه را متوجه اعت ال بیوقی کرده ،دقلت
او در چگونگی به کارایری اع اد و ارقام است.
نتیجه
چنانکه نموده آم  ،شمارهای تردی ی از پرکاربردترین شمارها در تاریخ بیوقی است .بیوقی در سلاخت ایلن شلمار از روشهلای
مختلف استفاده کرده است .یکی از این روشها تق م مع ود نکره بر ع د است .به اعتقاد اکثر دستورنویسان ،در این حاللت عل د
مفووم تقری

و تخمین را میسازد .در تاریخ بیوقی ،عالوه بر این مفووم ،ااه نیز مفووم تحقیر از این یای نکره به دسلت ملیآیل .

هرچن کاربرد این نوع شمار تردی ی در تاریخ بیوقی ب ون سابقه نیست و شاعران و نویسن اان متق م و متأخر نیز از ایلن شلمار
استفاده کردهان  ،بسام باالی آن در تاریخ بیوقی قابلتوجه است .از یافتههای این مقاله که کمتر ب ان توجه ش ه آن اسلت کله اوال

یک نوع «شمار تردی » در تاریخ بیوقی 555 /

معنا و مفووم این شمار برای همگان شناختهش ه نیست و ثانیا کاربرد فراوان این نوع شمار در تلاریخ بیوقلی ملیتوانل علاملی در
جوت اثبات ق رت سخنوری و تاریخنگاری علمی و امانتداری بیوقی باش .
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