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 چکیده

صهور  ررتههه اسهه بهه بررسهی  یامقابلهه شناسیزبانپژوهش حاضر که در چارچوب  

های بیان آنها شابه و اخهلاف نظام اعداد و شیوه( و مقایسه موارد تsynchronic)همزمانی 

خهود بهه دو حهوزه صهرف و  نوبههبهاین امهر   در دو زبان تارسی و ترانسه پرداخهه اسه.

های پژوهش حاضر خود بر چند قسم اسه: بدین شود. یاتههمی دو زبان مربوط سیشناواج

از دو عمل اصهلی ضهرب و  های دهگان  صدران و هزارراندو زبان در نظامترتیب که هر 

کننهد و در نظهام ینهان زبهان مهی جمع و یا ترکیب هر دو برای بیان اعداد مرکب اسههااده

و در ههر د نسه شاهد اعداد بسیط برای بیان اعداد هسهیم.تارسی و در نظام دهگان زبان ترا

تر در اعداد مرکب و در عمل ضرب ینسهان اسهه و عدد کوچک قرار ررتهنزبان ترتیب 

دیگر  . مقدم اسه ترکوچکتر بر عدد همواره عدد بزرگ در نظام دهگان جمع نیز در عمل

و زبان ترانسه دارای چنین  جود ندارددر زبان تارسی مقوله دسهوری جنس و کهازآنجاییو 

 درنهایههای اسه  راه شاهد مواردی از اخهلاف در بیان اعهداد در دو زبهان هسههیم. مقوله

به همراه عدد بهیش   ولی در زبان ترانسه شودینمهه ایننه در زبان تارسی  معدود جمع بس

 بندند.می از یک  معدود را نیز جمع

 .زبان ترانسه   نظام اعداد  زبان تارسی یامقابلهتحلیل  :هاکلیدواژه
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 مقدمه -7

پردازد و در چارچوب می پژوهش حاضر به مقایسه نظام اعداد در دو زبان تارسی و ترانسه

( 233: 3002). کریسهها  شماردیبرمموارد تشابه و اخهلاف را در دو زبان  یامقابله شناسیزبان

برای بیان تقابل بین مااهیم ماهرد در مقابهل جمهع  کند که می دسهوری تعریف یاطبقهعدد را 

شود. این تقابل در اصهل ماهاب  می به کار برده هامجموعه( از trial) تاییسه یهادسههمثنی و 

توجه خهود را  شناسیزباندهند  اما می جهان واقع ارجاع یهاذا اسه با تعدادی که اعداد به 

جههان  یهاذا اوقا  تناظر یک به یک ما بین اعداد و کند که در اکثر می به این ننهه معاوف

 واقع وجود ندارد.

موجود  پژوهش حاضر در نگاه او   ماصهل  یهادادهبه دلیل وسعه ماالب مارح شده و 

در مقام مقایسه و به ایهن دلیهل  -3تواند داشهه باشد: می نماید که این نیز خود سه دلیلمی بیان

تها آنجها  -3با توجه به درجا  مقایسه بالاسه؛  هادادهحجم  انددهشکه دو زبان با هم مقایسه 

دانیم این اولین بار اسه که چنین موضوعی در باب نظام اعداد و آنههم در چهارچوب می که ما

ایننه ضهمن مقایسهه نظهام اعهداد بهه معرتهی ماصهل  -2شود؛ می مارح یامقابله شناسیزبان

 اعداد مارح اسه  پرداخهه شده که روینردهای شناخهی روینردهای مهعددی که در باب نظام 

 .اندبودهاز اهم آنها  ریاضی–یزبان

 :هدف اصلی از نگارش این مقاله علاوه بر موارد ذکر شده پاسخ به دو پرسش زیر اسه

 الف ( موارد تشابه نظام اعداد در زبان تارسی و ترانسه کدام اسه؟

 تارسی و ترانسه کدام اسه؟اخهلاف نظام اعداد در زبان  ( مواردب

 پیشینه تحقیق -2

طبقا  دسهوری هسهند که تعداد انهدکی  نیتردهیچیپو  نیترجالباعداد بدون شک ینی از 

بهه  بهه لحهام مناقهی و چهه . مسئله نظام حاکم بر اعداد چهاندکردهشناسان بدان توجه از زبان

(. لاینز 311: 3231بوده اسه )یسپرسن مهنوعی روبرو  یهاچالشهمواره با  شناخهیزبانلحام 

های مخهلف همراه با مشهنلا  ( نیز به این امر اشاره دارد و طبقه اعداد را در زبان312: 3291)
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شناسهی های مخهلف  تحقیقا  زبهانریرد. علیرغم اهمیه نظام اعداد در زبانمهعدد در نظر می

که در این باب مارح اسهه رهاه مناقهی و هایی طلبد. ترضیهمی را یاژهیودر این زمینه توجه 

 هاسه.نماید و بیشهر بر پایه طیف معدودی از زبانمی راه نادرسه

(  حاله numberشخص )های نظری مقوله شمار در کنار مقولاتی چون در اکثر چارچوب

(caseو جنس ) (genderیک مشخصه محسوب ) مشخصهی  یههاارزششهود کهه دارای مهی

رهردد کهه ایهن می مهااوتی دارد. بخش عمده مقوله مارد به این اصل بر اسه و همچنین معانی

دهد و مقوله جمع بهه بهیش از می واحدی در جهان خارج و یا نظام زبان ارجاع ءیشمقوله به 

نشهان دادن  منظوربههمخهلهف  یههازبانیک مقوله مهمایز اشاره دارد. در درون یک زبان و یها 

( از sکنند؛ مانند زبان انگلیسی که علهاوه بهر پسهوند )می اسهااده مقوله جمع از اشنا  مهااوتی

کنههد. مهی اشهنا  مهنهوعی کهه در حیاههه سهاخه وازه آن زبهان قابهل بررسههی اسهه اسههااده

 یاواکهه شهدریپیشین( اسه از طریه  پدیهده  geese( که )goose)جمع کلمه  مثا عنوانبه

(umlautقابل توجی )(.3-5: 3001 کوبر ) اسه ه 

شهناخهی نیهز مهورد بررسهی  یهامد و  هاچارچوباز طرف دیگر بررسی مقوله شمار در 

کند که زبان و یها بهه می ( در بحث خود به این ننهه اشاره9-3: 3003قرار ررتهه اسه. وایزه )

کنهد مهی کند؟ او چنین اسههدلا می عبارتی قوه نا  چه نقشی در رشد شناخهی ما از اعداد ایاا

پایهه و مبنهای زبهان نقهش مهمهی در  عنوانبهه( symbolic thought) تانر نمادین که تنامل

ههای شهمار دارد. او معهقهد اسهه تخصهیص اعهداد بهر پایهه تهداعی منهدنظامپیدایش ماههوم 

(association خاصی اسه که از طری  ساخهارهای )آمهده اسهه و ایهن  بهه وجهود یاراباه

او از  نجهایاکنهد. در مهی تراهم ییهایتداعبرای چنین  همان قوه نا  اسه که الگویی شناخهی

بر این بهاور اسهه اکهسهاب بعاهی از  او  روید. دیدراهمی سخن بارهنیدرادو دیدراه رقیب 

دانش ریاضی به اعدادی که در زبان هسهند مرتبط اسه؛ بهدین منظهور کهه بهازنمون  یهاجنبه

در محاسبا  ذهنی تا حد زیادی وابسهه به  دانش ریاضی در اعمالی مثل ضرب و اسهااده از آن

رشهد و  شهناخهیروانزبانی اسه که در بدو امر تراررتهه شده اسه. در دیدراه دوم که بر پایه 

بر این اسه کهه توانهایی کودکهان در اسههااده از نظهام اعهداد  تأکیدشناخهی اسه  شناسیروان
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 بهه دسههمغهزی  هایبرداریعنسو  هادیدریآسیب. شواهدی که از هاسهآنمسهقل از زبان 

 (.3همان:)باشد که ناحیه خاصی از مغز با این توانایی در ارتباط اسه می این ننهه دیمؤآمده 

کند که نوع انسان دارای ماههومی از عهدد و می ( به این ننهه اشاره3: 3002همچنین وایزه )

( ایننهه ماههوم 3هااو  اسهه: یا شمار اسه که از پیشینیان خود در رونه حیوان به دو طری  م

 context of) عدد بر پایه توالی عددی عناصر اسهه کهه صهرتاح محهدود بهه باتهه مهوقعیهی

situation)  یههایژرهیونیسه  بلنه این توانایی را دارد که به اشیاء پیرامون خهود در محهیط 

تعهداد را در  ثا معنوانبه  را بدهد nominal)) و اسمی (ordinal) یبیترت  (cardinal) اصلی

را در یک مجموعه نسبه به دیگر اعاا نشان دههد و  ینشییک مجموعه نشان دهد یا جایگاه 

( ایننه این نظهام ماههومی دارای خاصهیه 3بررزیند؛  یادهیپدیا اسمی را در قالب اعداد برای 

ر نهوع این خصیصه در مقابل اسهعداد پیشینیان انسهان د .اسه (recursiveness) یریپذتنریر 

تنها بر پایه راباه تصهویری )شهمایلی( اسههوار بهوده و  هاآنریرد که نظام شمار می حیوان قرار

 تنها محدود به برشماری اعداد به صور  اصلی اسه.

 تهوالی کلمها  شمارشهی اشهاره ( continuity) ( به بررسی پیوسههگی19: 3212هرتورد )

کنهد کهه مهی بیهان وازرانی تعمهیم داده و چنهین به پیوسهگی اقلام کند و این امر را در اصلمی

کننهد و بهرای مهی ( محه  بیهانlexical items) شمارشی اعداد را با اقلام وازرانی یهانظام

مشهاهده شهده اسهه کهه  ههازبانکنند. در تمهامی می نحوی اسهااده یابزارهااز  تربزرگاعداد 

بیهان اعهداد بالهاتر از ده از ترکیبها   اعداد یک تا ده از لحام ساخهوازی بسیط هسهند و بهرای

پهردازد کهه یهک زبهان می برند. در ادامه بحث هرتورد به این ننههمی نحوی بهره –ساخهوازی

ممنن اسه تنها دارای یک وازران با اعداد بسیط باشد و بهه رویشهوران خهود ایهن اجهازه را 

 باش. تربزرگای بیان اعداد بدهد که اعداد کوچک را بیان کنند  اما تاقد ابزارهای نحوی بر

 ( به تشریح سه ترضیه در باب پیوسههگی تهوالی کلمها  شمارشهی29-12هرتورد )همان: 

بیانگر این امر هسهند که هیچ وازه شمارشهی تها زمهانی کهه وازه دیگهری  هرکدامپردازد که می

ههای ارجهاعی نامترضیه با سه . این شودینمبرای ماقبل و یا مابعد خود نداشهه باشد ترا ررتهه 

و  (conceptual/verbal) ماههومی/ بیهانی  -(  pragmatic/refrential) کاربردشناخهی/
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به نوبه خود به ینی از اجزای  هاهیترضاز این  هرکدام( معروف اسه. ritualآیینی / اعهقادی )

 کند: می مثلث معنایی آردن و ریچاردز که شنل آن در زیر آمده اسه  اشاره

                                                                           

 

                                                                                   

 

( در جههان خهارج اسهه  ها)مصهدا بیانگر وجهود اشهیاء  کاربردشناخهیترضیه ارجاعی /

کنهد و ترضهیه مهی ااهیم )اندیشه( ها از اعداد موجهود را بیهانترضیه ماهومی / بیانی قابلیه م

داند. اینک به شهرح می آیینی / اعهقادی پیوسهگی را از وجود پیشین یک سری از نمادها ممنن

 پردازیم:می ترضیه پیشنهادی هرتورد 2هر یک از 

  کاربردشناختیفرضیه ارجاعی /  -9

اسهه کهه عقیهده دارد کلمها  شمارشهی خهارج از از تجربه ررایی سنهی  یانمونهاین ترضیه 

کند  مانند می ریرند و هماناور که رنگ قرمز یک ویژری را توصیفمی ارتباطی شنل یازهاین

پنهدارد کهه مهی کند. این ترضیه چنهینمی بودن را بیان 3نیز اصلیه  3قرمزی و وازه شمارشی 

باط اسه و این که عوامل جهان واقهع از مجموعه اشیاء با ادراک بشر در ارت هایییهاصلچنین 

شمارشههی موجههود در وازرههان اسههه. از دیههد  یهههاوازهتعیههین کننههده انهخههاب اعههداد از بههین 

زبان نیز کلما  بسیط و ابهدایی نیز بایسهی طوری طراحهی شهده باشهند کهه در  کاربردشناخهی

 کند.می بیشهر اسهااده هاآنریرند چرا که انسان از می موقعه های بیشهری مورد اسهااده قرار

ترضیه ماهومی بیانی: این ترضیه بیانگر این امر اسه که نوع بشر به صور  ذاتی دارای  .3

ماهوم اعداد و یا دیگر ابزارهای ساخه ماهومی اعداد اسه  و این خود نشان دهنهده بهازنمون 

ومی بهوده ذهنی عدد و یا هر چیزی اسه که ذهن بشر از قبل برای آن دارای ساز و کاری ماهه

 اسه.

 اندیشه

 نماد مصدا 
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نماید پنج اصل زیر اسهه کهه بهه می آنچه که در تعریف کلی اعداد در ریاضیا  ضروری 

 :( معروتندPeano’s principlesاصو  پینو )

 الف ( صار عددی طبیعی اسه؛

 جانشین بلاتصل یک عدد طبیعی عددی اسه طبیعی؛ (ب

 جانشین بلاتصل هیچ عددی نیسه؛ ( صارج 

 یز هررز دارای همان جانشین بلاتصل نیسهند؛د ( اعداد طبیعی مهما

ه ( ارر حنمی در مورد صار صاد  باشد و ارر آن حنم در مورد عدد طبیعی دیگهری نیهز 

صاد  باشد در مورد جانشین بلاتصل آن عدد طبیعی نیز صاد  اسهه و آنگهاه در مهورد تمهام 

 (.51: 3291بارکر  )باشد می اعاای مجموعه اعداد طبیعی نیز صاد 

درمی یابیم که تااوتی ساحی بین اصو  مارح شده از سوی پینو  هازبانبا نگاهی به نظام شمارشی 

 ههازبانو اسهااده روز مره از اعداد وجود دارد. ماهوم معمو  از اعداد همانگونه که در نظهام شمارشهی 

 یههاعبار ی برای صهار در شهنل ریهر یاوازههیچ  هازبانموجود اسه  شامل صار نیسه. در اکثر 

شمارشی بالاتر مورد اسهااده قرار نگرتهه اسه. در زبان انگلیسی هم اسهااده از صار در توصیف اسهامی 

خود یهک  "no "عوض وازه  در  "zero book "نماید؛ مانند عبار  می مانند دیگر اعداد نیز عجیب

پیوسهه تهوالی معنهای سهاخهه  وازه شمارشی اسه برای بیان صار. در واقع ترضیه ماهومی بیانی داسهان

 شده در ذهن اشخاص اسه که نشانگر جسهجوی توالی وازه های مورد نظر اسه.

 فرضیه آیینی/اعتقادی  -4

و  ههایینآشمارشهی خهاص   یههاوازهدر این ترضیه بنا بر ایهن اسهه کهه در مرحلهه قبهل از رشهد 

و یها  یارهزاره ی ههیچ معنهی ارجهاعی کهه دارا ییههاوازهتهوالی  هاآنقراردادهایی وجود دارد که در 

شهوند؛ بهه  ایهن می کند ترا ررتههمی اشاره هاآنماهومی نیسهند هنگامی که بشر به صور  همزمان به 

روشهی بهرای کسهب اههداف  عنوانبهآید و می معنی که نظام شمارشی خارج از ماهوم شمارش پدید

یابد. هدف ایهن ترضهیه می ی اشیاء از بر شده رسهرشعملی و قابل اعهماد و با اسهااده از توالی قرارداد

به کار برده شهده  یهاوازه. توالی هاسهآناز اقلام با در نظر ررتهن تعداد اعاای  ییهامجموعهمقایسه 
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در چنین قراردادهایی به صور  شمارشی تعبیر خواهد شد. این ترضیه در اصهل ادعهایش ایهن اسهه 

که در بدو امر بهه ههیچ معنهایی اشهاره ندارنهد  هایییتوالاز بر کردن که تراریری دانش اعداد از طری  

 (.  301 :3212هرتورد  ) یردپذمی صور 

 یامقابله شناسیزبان :چارچوب نظری -5

از زبانشناسی کهاربردی بها مقایسهه دو یها چنهد زبهان   یامجموعهزیر  عنوانبه یامقابلهزبانشناسی 

کند. این زیر شاخه به نوبه خود بهه می ساح و باتهی خاص مشخصآن را در  یهاتااو ها و شباهه

-و شهباهه ههاتااو شود. رونه نظری آن به بررسهی جهامعی از می دو رونه نظری و کاربردی تقسیم

دههد کهه مهی پردازد و الگویی شایسهه بهرای مقایسهه آنهها ارادهه داده و نشهانمی های دو یا چند زبان

ویلمهز  دی )پهذیرد می و این مقایسه چگونه صور  اندسهیمقایندیگر قابل  کدامیک از عناصر زبانی با

 (.2: 3002ترانک  کلمن و نودل 

شهود و اطلاعها  مهورد نیهاز می نظری بنا یامقابلهزبانشناسی  یهااتههیرونه کاربردی آن بر پایه    

      سهازدمهی ره را تهراهمعلمی از قبیل آموزش زبان  ترجمه  تحلیل دو زبانگی و غی یهارشههبرخی 

 .(1-3: 3221کشاورز  )

 یههازباناراده توصیف کامل و جامع از موارد اخهلاف میهان  یامقابلهبنابراین هدف نهایی تحلیل    

)ضهیاء حسهینی   هاسههتااو دسهیابی به نوعی سلسله مراتهب زبانشهناخهی از  منظوربهمورد مقایسه 

3221:2.) 

های زبهانی مهاهاوتی را و تجربیا  ینسان صور  هادهیپدبیش برای بیان  هر جامعه زبانی کم و   

خاصی باشد کهه ههر  یهانگرشناشی از  هازبانموجود میان  یهاتااو رسد می برد. به نظرمی به کار

تیزینی یا روانشناخهی پیرامون خهود دارنهد. بها نگهاهی  یهادهیپدیک از آن جوامع نسبه به حقای  و 

مهاهاو  در واقهع  یهاصهور تهوان دریاتهه کهه عناصهر نشهانگر مهی هر یهک از دو زبهانکوتاه به 

 صههرتاحبنیههادین هسهههند و هههر جامعههه زبههانی از میههان ایههن عناصههر  یهاشههباههدارای  یهههاهیواقع

: 3222رزینهد )جانسهون و جانسهون مهی بهر ههاهیواقعهای زبانی مشخصی را برای اشاره به صور 

301.) 
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انهخاب شد  ما  برای مقایسه و مقابلهه نظهام اعهداد دو زبهان از پهنج مرحلهه  از  حا  که چارچوب

که در زیر آمده اسه  سه مرحله  او  را در راسهای ههدف نوشههه حاضهر بهه  یامقابلهمراحل  تحلیل 

 :یماررتههکار 

سهه. در مقایسه تمام آواها  وازران و ساخهارهای دو زبان کاری دشهوار ا (:selection) ینشرز .3

نهیجه مقابله رر باید موارد مشخصی را با توجه به شم دو زبهان و تجربهه شخصهی خهود بهر رزینهد و 

 سپس به بررسی آنها بپردازد.

هنگامی که مقابله رر موارد مورد نظر بهرای مقایسهه را انهخهاب کهرد   :(description) یفتوص .3

 کند.می توصیفزبانشناخهی دردسهور دو زبان  یارونهآن موارد را به 

رردآوری شده در مرحلهه دوم  یهادادهاین بخش  محق  با بررسی  در :(comparison) یسهمقا .2

 موجود در صور  و معنا و توزیع عنصر مورد مقایسه در ههر دو زبهان پهی یهاشباههو  هاتااو به 

 برد.می

ابله رهر خااهها و مشهنلاتی پس از تعیین وجوه اتهرا  و اشهراک  مق: ( predictionبینی ) یشپ .1

یهادریری  هاییههنظرکند. وی به کمک می شود  پیش بینیمی را که مهرجم و یا زبان آموز با آنها مواجه

 توانند مشنل ساز شوند.می هاتااو و یا  هاشباههکند که کدامیک از می مشخص شناسیرواندر 

انجهام  ههایینیب  بررسی پیش یاابلهمقآخرین مرحله در یک پژوهش  :(verification) اثبا  .5

 و هالهه  یاسپالسهن ؛35: 3221ضهیاء حسهینی )شده در مرحله پیشین و انابا  آنها با واقعیه اسه 

3001 :212.) 

 روش تحقیق و ساختار پژوهش -6

 منظوربههدر پژوهش حاضر و با توجه به چارچوب نظری  نظام اعداد دو زبهان تارسهی و ترانسهه 

زبهانی مربهوط اسهه بهه توصهیف و  یواحهدها. در مرحله بعد که به توصیف اندشدهمقایسه رزینش 

تشریح کامل ماهوم شمار و نظام اعداد در دو زبان پرداخهه شهده اسهه. در مقهام مقایسهه در ابههدا بهه 

ینهان   یههانظامدر  ههاآنبررسی  تقسیم بندی و تحلیل نظام اعهداد زبهان تارسهی و چگهونگی بیهان 

از  هرکهدام ههاداده. بدین منظور در بخش تجزیه و تحلیل میاپرداخههن  هزارران و غیره دهگان  صدرا
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  هزارران و غیره را  در زبان تارسهی تحهه عنهاوین صدران ینان  دهگان  یهانظامموارد ذکر شده از 

و نشهان  میاپرداخهههموجود  یهادادهو به تجزیه و تحلیل  میاآورده  "اعداد مرکب "  و "بسیط"اعداد 

که در نظام اعداد مرکب زبان تارسی راه شاهد تغییرا  آوایهی نیهز هسههیم و در بخهش پایهانی  میاداده

اعهداد بسهیط ". بدین ترتیب که با بررسی میاکردههمین الگو را در باب نظام اعداد در زبان ترانسه پیاده 

. بهدین معنهی کهه آیها  در اعهداد میاهپرداخهه ههاآنموجود بین  یهاراباهبه بیان  "اعداد مرکب  "و  "

را و یا بالعنس. این امر نیز بیانگر ایهن امهر  تربزرگکنند و یا عدد می را ذکر ترکوچکمرکب ابهدا عدد 

ان   و هزارران در دو زبهصد ران دهگان  یهانظاممهم اسه که شیوه چینش و یا ترتیب بیان اعداد در 

 .از اهمیه بالایی برخوردار اسه

 مراحل اول و دوم چارچوب نظری( ): گزینش و توصیف هادادهارائه و تحلیل  -1

 در زبان فارسی  شمارنظام  -1-7

اسهه کهه  یاکلمهه رسهاند و صهاه مهی آید و شماره یا ترتیهب آن رامی همراه اسم ح معمولاحعدد 

 ر صهاهاز ایهن رو عهدد را نیهز در شهماوکنهد مهی چگونگی و یا ینی از خصوصیا  اسهم را بیهان

یها ترتیهب آن  شماره اسمی که صاه شمارشی یعنی عدد  نامیم.می آوریم و آن را صاه شمارشیمی

 -3 ؛صاه شمارشی اصهلی -3 :قسم اسه 1صاه شمارشی بر  شود.می دارد معدود نامیدهمی را بیان

صاه شمارشهی تهوزیعی )احمهدی ریهوی   -1؛ صاه شمارشی کسری -2؛ صاه شمارشی ترتیبی

  .(390-391: 3211انوری 

 ت شمارشی اصلیاصف -1-7-7

و شهمار اسهم یعنهی  آینهدمی   شمارشی اصلی همان اعداد هسهند که بدون پیشوند و پسونداصا

 :کنندمی معدود خود رابیان

 هاههاد  شصهه  پنجهاه  چههل  سهی  بیسه  ده  نه  هشه  هاه  شش  پنج   چهار سه  دو  یک 

 (.392 :همان جاهزار ) صد  نود  هشهاد 

 :آیندمی  مارد حمعمولاح هاآنهمچنین صاا  شمارشی اصلی و موصوف یعنی معدود 

 .دو هزار نار ده روز  صد سا  
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جمهع  "هها "ونهد راهی با تأکیدمیلیون و...برای بیان کثر  و  صد هزار  ده هزار  هزار  صد  اما ده 

 :شوندمی بسهه

 میرند.می ر جهان از ررسنگی و سوء تغذیههزار کودک د هادههر روز هزارها زن و مرد و  .3

 رذرد.می سا  از عمر زمین هایلیونم .3

   :شودمی ن ( جمع بسههآوند ) در این میان صاه شمارشی هزار با 

عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چهه شهد؟ /ان رل شناه و بانگ مرغی بر نخاسهصد هزار .2

 (331: 3292شااعی  ) )حاتظ(

 ی ترتیبیصفت شمارش -2 -1-7

رساند  به ایهن ترتیهب کهه بهه می ترتیب قرار ررتهن موصوف )معدود( را صاه شمارشی ترتیبی 

 (:322-322: 3215بصاری  ) اتزایندمی َ مین( )یا َ م(  )آخر عدد اصلی پسوند 

 دهم  چهارم  دهمین  صدم  صدمین ...

   :آورندمی مین( )–و یا َ م(  )در محاوره راهی صاه شمارشی ترتیبی را بدون پسوند 

 زنگ دوم()کلاس چهار )کلاس چهارم (  زنگ دو  .3

  به ویژه آن جها کهه اتزایندمی همراه اسه یاییَ م(  ) و راهی به آخر صاه شمارشی اصلی که با

 رود:می تنها و بدون موصوف )معدود ( به کار

 .خهمشناینمنار اولی دوسهم بود  ولی دومی و سومی را  سه نار وارد اتا  شدند. .3

و سه امین لاظ سوم و سومین و به جای ینهم اغلهب او  یها اولهین  امسهبه جای صاه شمارشی 

 (.235 :3211:انوری احمدی ریوی )رود می یا اولی یا نخسهین به کار

 صفت شمارشی کسری  -1-7-9

 :صاه شمارشی کسری یا عدد کسری آن اسه که یک یا چند جزء از یک یا چند واحد را برساند

 سه دهم   سوم  چهار هاهمدو
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بعد واحد اصلی )مخرج ( را و به آخهر آن  نخسه عدد جزء را رویند  در صاه شمارشی کسری 

 اتزایند:می راَ م(  )پسوند 

آورند بعد یک را بدون آننهه بهدان ضهمه و یها می ولی ارر صور  یک باشد راهی او  مخرج را

 کنند:می میمی بدان بیازایند به آن اضاته

 (12: 3222  حاکمی) یک چهار ک ده ی

 صفت شمارشی توزیعی 1-7-4

بهه کنهد و آن از تنهرار عهدد اصهلی برابر تقسیم مهی یهابخشاین صاه موصوف )معدود( را به 

 آید:می دسه

 (12 :همان)چهار به چهار  یک به یک  دو به دو  سه به سه 

 نظام شمار در زبان فرانسه  -1-2

جمهع و  ( le singulier) ی در نظام اعداد شامل تااو  در ماهوم ماهرددر زبان ترانسه تمایز صرت 

(le pluriel  ) و تعهل را شهامل صهاه تعریهف  حرف  ریضم اسه. این تمایز طبقا  دسهوری اسم 

صورتی که جمهع بهه رروههی از اشهیاء و یها اشهخاص  در شود. مارد بیانگر یک ذا  منارد اسه می

هسههند ( به ترتیب بیهانگر ماهرد و جمهع les( و )le, laحروف تعریف ) زیر یهانمونهدر  اشاره دارد.

 دهد.می این موضوع را نشان 3(. جدو  335-331: 3005با  و لئون )
 

 نظام شمار در زبان فرانسه -7جدول 

 Pluriel Singulier معنی

 les livres le livre هاکهاب –کهاب 

 les tables la table هامیز –میز 
 

 

ماننهد  ییههازبانبیان ماهوم شمار در تقابل باز  منظوربه  زبان ترانسه هازبانده شناسی در ر

ریرد؛ چرا که ایهن زبهان تنهها از دو مقولهه ماهرد و می سانسنریه  یونانی باسهان و عربی قرار
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باسهان و عربهی  یونانی سانسنریه  یهازبانکند در صورتی که می جمع در بیان شمار اسهااده

 (.  103 :3222برونو و برونو ) دهندمی مثنی ( را نیز نشان) ( duelرانه )تقابل دو 

در زبان ترانسه طبقه دسهوری جمع بیانگر  تعداد عناصر تشنیل دهنده یهک رهروه نیسهه  

 کنیم.می بیان این ماهوم اسهااده منظوربهبلنه برای بیان تعداد از صاا  شمارشی اصلی 

 (cinq étudiants) "پنج دانشجو" ( trois livres) "ه کهابس " 

 یکان، دهگان، صدگان و هزارگان  یهانظامتجزیه و تحلیل  :بیان عدد در زبان فارسی یهاوهیش -6

  سهی  چههل  سهیب نظام ینان  )ده  ( در 2در زبان تارسی اعداد )یک تا اعداد بسبط  9-3

 ر نظام دهگان.پنجاه  شصه  هاهاد  هشهاد  نود ( د

وازه  ( morphologicalصد( در نظام صدران و هزار در نظام هزارران از لحام صهرتی ))

 (.221 :3211احمدی ریوی  و انوری )بسیط هسهند 

در شنل ریری اعداد مرکب زبان تارسی دو عمل اصلی ضهرب و جمهع  :اعداد مرکب 9-3

د در نظام دهگان  صدران و هزار رهان نقش اصلی را بر عهده داشهه که به ترتیب در شنل اعدا

به خوبی نمایان اسه  همچنین باید به این ننهه نیز توجه کرد که در اعهداد مرکهب حاصهله از 

زیر به بررسی شهیوه بیهان اعهداد  یهاقسمهرود. حا  در می عاف نیز به کار "و"عمل جمع 

 پردازیم.می دهگان  صدران و هزارران یهانظامدر 

ریهرد و مهی قهرار تربزرگقبل از عدد  ترکوچکاز یازده تا نوزده عدد  :هگاننظام د 9-3-3

 :نمونه زیر مانند؛ مقدم اسه تربزرگراهی به ضرور  شعر عدد 

ترشهید ورد  ) " انهدمنشهب و روز بهر پهای پهیش  – اندمنده و دو هزار آننه خویش  "

3259 :329.) 

ظام دهگهان یعنهی از یهازده تها نهوزده از ذکر این ننهه ضروری اسه که  برخی اعداد در ن

یک بیشههر از ده )ان راه یازده تومی . بدین ترتیب کهاندشدهلحام آوایی دچار تغییر و تحو  

شش تها   شانزده )پنج تا بیشهر از ده ()تا بیشهر از ده(  پانزده سه ده (  سیزده )دو از )  دوازده (



 22                                                           ...  اعداد ظاماي نبررسی مقابله                                                                     سال اول       

 

و نوزده )نه تا بیشههر  هشه تا بیشهر از ده()  هجده (از ده  هاه تا بیشهر)  هاده بیشهر از ده (

 کنیم:می در زیر به برخی از تغییرا  آوایی در این نظام اشارهاز ده (. 

  در زبان تارسی همخوان چاکنایی/h/ مرز تنواز و در شنل راهاری و در در پایان وازه  

چهارده مشهود اسهه کهه  شود. نمونه این امر در کلمهمی کلما  سه هجایی و یا بیشهر حذف

   :قاعده آن به صور  زیر اسه

1. // t∫ â  h âr dah// شنل زیر ساخهی()                                             

2. //t∫ â   r – dah// 

3. //dah //→da  

4. [t∫ â  r- da]  (ساخهی رو)شنل                                                             
 

کند می همچنین قاعده حذف همخوان چاکنایی در نظام دهگان در مورد اعداد  چهل و پنجاه نیز عمل

 در زیر آمده اسه: هاآناز  یانمونهکه 

1. //t∫ehel //                        )شنل زیر ساخهی(              

2. // t∫ el //    ساخهی(                      رو)شنل              

1. //pandʒ âh// 

2. //pandʒ âh// 

  خهوریم کهه ترکیبهی اسهه از مهی مانند هاده بهر یاکلمهاز بین اعداد یازده تا نوزده به

 :دهیممی )هاه و ده (. حا  مراحل اشهقا  آن را در زیر نشان
 

1. // haft + dah//    ساخهی(         زیر)شنل                           

 

در راههار کوتهاه  شهوندیمهکهه بهه دو صهامه خههم  ییههاوازهدر تارسی به طور معمو   

 ( قهرارt)اسهه یعنهی  (tهمخهون )شهود مهی آن چیزی که در اینجها حهذف و شوند؛می

 :دهیم  مرحله بعدی اشهقا  به صور  زیر اسهمی

1. //haf + dah// 
 حله آخر داریم:یی که پیشهر بدان اشاره شد در مرمخوان چاکنابا توجه حذف ه

2. //hafda// 
 شود.می تلاظ  ((hefdaاین کلمه در شنل کاربردی آن به صور  
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( در زبهان تارسهی و در tذکر این ننهه نیز ضهروری اسهه کهه حهذف همخهوان دنهدانی )

رایهج اسهه  یاقاعهدهباشهد  "c2 " T( کهه در آن همخهوان c1c2c3های همخهوان )خوشه

 زیر آمده اسه: یهامثا از این دسه در  ییهانمونه .(319: 3223ثمره )

1. //dastgah//     )الف (صور  زیر ساخهی  

2. //dasgah//              t   
3. //dasga//     t  

  صور  زیر ساخهی ( )  ب(

1. //dastmal// 

2. //dasmal//     t   
 

در پایان به این ننهه باید اشاره کرد که در نظام دهگان از بیسه تا نود تمامی اعداد حاصله  

از  یاخلاصههوجهود دارد کهه  "واو عاف "ریرند و در بین آنها می به کمک عمل جمع شنل

 در جدو   زیر آمده اسه. هاآن

 در اشکال مرکب اعداد در زبان فارسی نظام دهگان -2جدول

 ک  بیسه و دو  بیسه و سه  تا بیسه و نه بیسه و ی

 سی و یک  سی و دو  سی و سه تا سی و نه 

 چهل و یک  چهل و دو  چهل سه تا چها و نه 

   پنجاه و دو  پنجاه و سه تا پنجاه و نه پنجاه و یک

 شصه و نه  تا شصه و یک  شصه و دو  شصه وسه 

 د و نههاهاد و یک  هاهاد و دو  هاهاد و سه تا هاها

 هشهاد و یک  هشهاد و دو  هشهاد و سه تا هشهاد و نه 

 نود و یک  نودودو  نودو سه تا نود و نه  

 

  آمده اسه در نظام دهگان عدد بزرگ بر عدد کوچک مقدم اسه. زین 3هماناور که در جدو   
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 در نظام صدران زبان تارسی علاوه بر عمل جمع از عمل ضرب همنظام صدران:  -9-3-2

و ترکیبها  آن  "صهد"کنیم بدین ترتیب که در مورد وازه بسیط می بیان اعداد اسهااده منظوربه

یعنی از صد تا صدو نودو نه (  از عمل جمع اسهااده کهرده و  واو عاهف را نیهز در ایهن تهر )

شنل ریری اعداد هم از ضرب و ههم از  منظوربهبریم. از عدد دویسه به بعد می کیبا  به کار

کنیم. در نظام صدران و در اعداد مرکب بهدون واو عاهف عهدد می و واو عاف اسهااده جمع

هاهصهد     ششصهد پانصهد  چههار صهد  صد  دویسه  سهی صهد )کوچک مقدم اسه مانند 

علاوه بر عمهل ضهرب   "صد تا نهصد "و نهصد (  و در شنل ریری اعداد مرکب از  هشهصد 

کنیم  بدین ترتیب که در قسهمه دهگهان ایهن می عداد اسهاادهاز جمع و واو عاف برای بیان ا

( بدان اشهاره شهد عهدد بهزرگ بهر عهدد 3-3-9اعداد هماناور که در قسمه انههایی قسمه )

 جدو   زیر: یهانمونهمانند ؛ کوچک مقدم اسه

 نظام صدگان زبان فارسی و اشکال مرکب -9جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ارران زبان تارسی هماناور که پیشهر نیز اشاره شهد عهدد : در نظام هزنظام هزارران 9-3-1

ساخه و بیان اعهداد ترکیبهی ماننهد نظهام صهدران از عمهل  منظوربههزار خود بسیط اسه اما 

کنیم بدیه ترتیب که علهاوه بهر عمهل ضهرب در می ضرب و جمع همراه با واو عاف اسهااده

 صد و یک تا صدو نودو نه

 ه و نودو نه دویسه و یک تا دویس

 سیصد و یک تا سیصد و نودو نه

 چهارصدو یک تا چهارصد نودو نه 

 پانصدو یک تا پانصدو نودو نه

 ششصد ویک تا ششصدو نودو نه

 هاهصد ویک تا هاهصد ونودو نه

 هشهصد و یک تا هشصدو نودو نه

 نهصد و یک تا نهصدو نودو نه
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آوریم ... مانند عهدد ده می ترکوچکد عمل جمع عدد بزرگ را به همراه واو عاف به دنبا  عد

 هزارو دویسه و سه.

 ، صدگان و هزارگاندهگان ،نظام یکان :تحلیل نظام اعداد در زبان فرانسه -1

 اعداد بسیط -1-7

تها  30  اعداد در )نظام ینان( 2ی اعداد  یک تا در زبان ترانسه و از بین اعداد شمارشی اصل

و عهدد  ر )نظام دهگان (  عدد صد در نظهام )صهدران(  بیسه  سی  چهل  پنجاه  شصه د39

نمایهد کهه می   ذکر این ننهه نیز ضروریزارران( از لحام صرتی بسیط هسهنددر )نظام ههزار 

: 3001 و رهوس رهرویس) اندشدهین وارد تمامی اشنا  بسیط اعداد در زبان ترانسه از زبان لات

 زیر آمده اسه: رد 1. اشنا  این اعداد در جدو  شماره (292

 اعداد بسیط زبان فرانسه -4جدول

 نظام یکان نظام دهگان نظام صدگان نظام هزارگان

mille       1000 cent          100 dix             10 un         1 

  onze          11 deux     2 
  douze        12 trois      3 
  treize         13 quatre   4 
  quatorze   14 cinq        5 
  quinze        15 six           6 
  vingt            20 sept        7 
  trente          30 huit         8 

  
quarante – 

cinquante – 

soixante   

  40 – 50 – 60 

neuf        9 
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 ، صدگان و هزارگان دهگان یهاامنظدر  اعداد مرکب تجزیه و تحلیل اشکال ترکیبی -1-2

 نظام دهگان  -1-2-7

در نظام دهگان دو عمل اصلی جمع و ضرب و راهی هر دو در شنل ریری اعداد نقهش اصهلی را    

: 3223  و دیگهران ندولهاتور  زان په)کنند و در هر دو عمل عدد بزرگ بر عدد کوچک تقدم دارد می ایاا

 :ر زیر آمده اسه  نمایانگر این موضوع اسهد 5آنچه که در جدو   شماره (.305
 

 نظام دهگان زبان فرانسه در اشکال مرکب -5جدول 

 

 عدد معادل

 dix-sept, dix-huit هاده  هجده

-vingt et un, vingt-deux…vingt ترکیب با عمل جمع()  بیسه و دو تا بیسه و نه بیسه و یک

neuf 

 trente et un, trente –deux عمل جمع(ترکیب با )   سی و دو تا سی و نهسی و یک

…trente- neuf 

-quarante et un, quarante ترکیب با عمل جمع()  چهل و دو تا چهل و نه چهل و یک

deux...quarante-neuf 

 ,cinquante et un, cinquante-deux ترکیب با عمل جمع ()  پنجاه دو تا پنجاه نه پنجاه و یک

cinquante-neuf 

–soixante et un, soixante ترکیب با عمل جمع()تا شصه نه   شصه و دو یکشصه و 

deux...soixante –neuf 

 شصه به علاوه دوازده –هاهاد و یک ( )شصه به علاوه یازده 

ترکیب با ه به علاوه نوزده  )هاهاد و نه( )هاهادو دو (...شص)

 عمل (

soixante et onze, soixante-

douze…soixante-dix-neuf 

ر بیسه به علاوه یک   چهار ضربدهشهاد()چهار ضربدر بیسه 

ترکیب با )  چهار ضربدر بیسه به علاوه نه ...هشهادو یک()

 جمع و ضرب(

quatre-vingts, quatre-vingt-

un…quatre-vingt–neuf… 

یسه به چهار ضربدر ب –نود( )چهار ضربدر بیسه به علاوه ده 

 چهار ضربدر بیسه به علاوه نوزده  نود و یک ()علاوه یازده 

 ترکیب با عمل جمع و ضرب()نودو نه ( )

quatre-vingt –dix, quatre-vingt-

onze, quatre-vingt-dix-neuf… 
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 نظام صدگان  -1-9

شهود  می بیان اعداد مرکب از عمل ضرب و جمع اسهااده منظوربهدر نظام صدران زبان ترانسه نیز 

 مثا عنوانبهه  .(309در عمل ضرب بر عدد بهزرگ مقهدم اسهه )همهان:  بدین ترتیب که عد کوچک

یهک )  هشهصد و نهصد به ترتیب اعهداد هاهصد برای بیان دویسه  سیصد  چهارصد  پانصد  ششصد 

را با اعهداد حاصهل از عمهل ضهرب  هاآنبیان اعداد ترکیبی  منظوربهکنیم و می ( را در صد ضرب2تا 

 :میاآورده 9از این اعداد را در جدو  شماره  یاخلاصهکنیم که می جمع

 نظام صدگان زبان فرانسه در اشکال مرکب -6جدول 
 عدد معادل

 deux-cents, trois-cents………neuf cents ترکیب با عمل ضرب()  سیصد تا نهصد دویسه

ترکیب با )هشهصدو سی و دو  –چهارصد و دو 
 quatre-cent-deux, huit–cent– trente-deux ضرب و جمع(

 هزارگان  نظام -1-4

 بیان اعداد مرکب از عمل ضرب و جمهع اسههااده منظوربهدر نظام هزارران زبان ترانسه نیز 

  رهرویس)شود بدین ترتیب که عدد کوچک در عمل ضرب بهر عهدد بهزرگ مقهدم اسهه می

 ز عمل ضرب جمهعرا با اعداد حاصل ا هاآنبیان اعداد ترکیبی  منظوربه ؛ و(292: 3001  روس

 : میاآورده 2ای از این اعداد را در جدو  شمارهکنیم که خلاصهمی

 نظام هزارگان زبان فرانسه در اشکال مرکب -1جدول 
 عدد معادل

 deux mille, trois mille ترکیب با عمل ضرب()دو هزار  سه هزار 

 deux mille huit cent دو هزارو هشهصد

 ام اعداد در زبان فرانسه ملاحظاتی در باب نظ -1-5

  در بین صاا  شمارشی زبان ترانسه تنها عد یک اسه که با معدود خود به لحام جنس

 (un livre)یک کهاب  –( une maisonخانه )یک  :کندمی ماابقه
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 شوند  عدد یک به صور  می در تمامی اعدادی که بوسیله عمل جمع با یک جمع بسهه

 ( trente et un)سی و یک  –( vingt et unک )ماند: بیسه و یمی مذکر باقی

  از بین صاا  شمارشی اصلی در نظام دهگهان عهدد )بیسهه (  در نظهام صهدران عهدد

ریرند  این در حالی اسه که ارهر بعهد می (sشوند نشانگر جمع )می )صد(  هنگامی که ضرب

  (quatre- vingts) رود. هشههادمهی از این اعداد عدد دیگری قرار بگیرد این نشهانگر از بهین

 deux cent  دویسه و دوازده )(quatre-vingt-trois. هشهاد و سه )(deux centsدویسه )

douze )(330 :3223   زان پن و دیگراندولاتور.) 

 در بین اعداد در نظام ینان عدد نه (neuf )( که به صور  مجزاnœfتلاظ ) شهود مهی

شهود؛ می ( تلاظnœvک واکه قرار بگیرد به صور  )ارر در محیای قرار بگیرد که بعد از آن ی

 ( کهه نهوعی همگهونی پیشهرو محسهوبãnœv)بها تلاهظ   (neuf ans)عبار  نه سها   مانند

 شود و قاعده آن به شنل زیر اسه:می

1. // neuf + ans//    ساخهی(                      زیر)شنل              

1. F  )جایگاه میان دو واکه(                                  

   2. [neuve ans]    ساخهی(                      رو)شنل              

  در عدد(vingt:   که به صور ) بیسه(vɛ شود ههر رهاه قبهل از واکهه قهرار می ( تلاظ̃

-vingt)بیسهه و شهش  :شودمی ( تلاظvɛ̃tبگیرد و یا پایه یک عدد مرکب باشد به صور  )

six: vɛ̃tsisبیسه و یک  ) 

 (vingt et un: vɛ̃teɛ̃)  اما هنگامی که ضرب شود به همان صور  (vɛ̃) شود.می تلاظ 

 ( اعداد پنجcinq: sɛ̃k و هشه )(huit: ɥit)   هررهاه قبهل از یهک صهامه دیگهر قهرار

ملاهوم  هانآارد صامه پایانی اما به صور  من؛ دهندمی بگیرند صامه پایانی خود را از دسه

 ( ɥitablهشه میز ) –(sɛ̃livR. پنج کهاب )اسه

 ( اعداد ششsix: sis و ده )(dix: dis هر راه قبل از واکهه قهرار بگیرنهد طبه  قاعهده )

 sixشهش مهرد ) شهود.مهی تبهدیل (z)بهه صهدای  ههاآن( پایهانی در liaison (  )xادغهام )
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hommes( =)sizɔmذکر این ننهه نیز ضروری اسهه کهه ه .)( مخهوان چاکنهاییh در زبهان )

 (.292 :3001ررویس  روس )ترانسه ملاوم نیسه 

  در بین عناصری که کمهر از صد هسهند و چه به واساه عمل جمع و چه به واساه عمل

 ( vingt –trois). بیسه و سه ریردمی یک خط تیره قرار اندررتههضرب و یا هر دو شنل 

کنهد مهی را به مجموعه ده تایی را به هم مهصهل ( هنگامی که عدد یکet: e)حرف ربط و 

  (. trente et un)سی و یک  :رودمی به کار

یعنی  شوندینمراه در ترکیبا  مخهلف جمع بسهه  یچه( به معنی هزار mille: mil عدد ) 

 ( نیسه.sشامل نشانگر جمع )

تواند می به کار رودواحد اندازه ریری  عنوانبه(  اما هر راه deux mille: dømil)دو هزار 

 زان  ( )دو مایهل( )دولهاتور deux mille: dømil) :( داشهه باشدs)جمع بسهه شود و نشانگر 

 (.333: 3223  پن و دیگران

  از بین اعداد شمارشی ترتیبی که با اتزودن پسوند(-ième)  به عهدد شمارشهی اصهلی

( به لحام شخص و شمار با معهدود خهود premier et première)شوند تنها اولین می ساخهه

 la première)اولهین ملاقها   –( la première classeاولهین کلهاس ) :کنهدمهی ماابقهه

rencontre باید به این ننهه مهم نیز اشاره کرد که عدد در زبهان ترانسهه بهه لحهام شهمار بها )

( s) (.deux livresهاب )دو ک :شودمی کند یعنی معدود نیز جمع بسههمی معدود خود ماابقه

 (.301: 3212مونری  )دهد می پایانی پسوند جمع را نشان

 گیری و دستاوردها نتیجه -8

نظام اعداد در دو زبان تارسی و ترانسه پرداخهیم و بنابر  یامقابلهدر این پژوهش به بررسی 

ر دو زبهان اصو  مارح در چارچوب نظری به رزینش  توصیف مقایسه و تحلیل نظام اعهداد د

پرداخهیم و در پایان بحث موارد تشابه و تااو  نظام اعهداد در زبهان تارسهی و ترانسهه را بهه 

 :کنیممی شرح زیر بیان

 مرحله سوم چارچوب نظری()مقایسه نظام اعداد در زبان فارسی و فرانسه  -8-7
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 موارد تشابه -8-2

  اعهداد ده  بیسهه  سهی)ان (  در نظهام دهگه2ان در نظام ینان )اعداد یک تا هر دو زب  

چهل  پنجاه شصه(  در نظام صدران )عدد صد( و در نظام هزاررهان )عهدد ههزار( بهه لحهام 

 صرتی بسیط هسهند.

 جمهع اسههااده –  جمع و ضهرب عداد مرکب هر دو زبان از عمل ضرببیان ا منظوربه 

 کنند.می

  و در عمهل ضهرب در اعهداد مرکهب  ترکوچهکعدد  قرار ررتهندر هر دو زبان ترتیب

مقهدم  ترکوچکبر عدد  تربزرگجمع نیز در نظام دهگان  همواره عدد  در عملینسان اسه و 

 اسه.

  جمهع –بیان عدد بها عمهل ضهرب منظوربهدر هر دو زبان در نظام صدران و هزارران و

مقدم  ترکوچکدر نظام هزارران بر عدد  تربزرگعدد در نظام صد ران و  تربزرگه عدد هموار

 اسه.

 توان بسهه به شرایط خاص جمع بسه.می در هر دو زبان عدد صد را 

 وارد اختلافم -8-9

  در زبان تارسی معدود از لحام شمار یا عدد خود ماابقه ندارد در صورتی که در زبهان

 ریرد.می ( به خودsترانسه برای بیان بیشهر از یک معدود پسوند تصریای جمع )

  کند؛ بدین منظور کهه می لحام جنس با معدود خود ماابقهدر زبان ترانسه عدد یک از

باشهد. ایهن می (un( و ارر مذکر باشد دارای شنل )uneباشد دارای شنل ) مؤنثارر معدود 

 در زبان تارسی مقوله جنس وجود ندارد مارح نیسه. کهازآنجاییتمایز 

  ولی در زبان ترانسهه  ترکیبی هسهند  32در زبان تارسی و در نظام دهگان اعداد یازده تا

   هجده و نوزده ترکیبی و اعداد ده تا شانزده بسیط هسهند.در نظام دهگان تنها اعداد هاده و

 توان بسهه به شرایط خاص جمهع بسهه ولهی در می در زبان تارسی اعداد ده و هزار را

 زبان ترانسه این دو عدد چنین قابلیهی ندارند.
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 ترانسه تلاظ اعدادی ازقبیل شش و ده را درررونمصو  در زبان  –قاعده ادغام صامه 

کند؛ در صورتی که در زبان تارسی و شاهد نوع دیگری از تغییهرا  آوایهی در نظهام اعهداد می

 هسهیم.

  از بین اعداد شمارشی ترتیبی کلمه اولین در زبان ترانسهه از لحهام جنسهیه بها معهدود

( و بهرای شهنل premierشامل شهنل )خود ماابقه دارد؛ بدین منظور که برای معدود مذکر 

 باشد.می (premièreدارای شنل ) مؤنث
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