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 چهار عمل اصلی حساب در زبان فارسی
 

Four Basic Operations Arithmetic  
in Persian Language 
Mehran Shafiei Nasab Langeroudi 
M. A. Graduate, Iranology 
University of Tehran 

  
 نسب لنگرودیمهران شفیعی

 شناسیایرانکارشناسی ارشد  آموختهدانش
 تهراندانشگاه 

 
  چچککییددهه

این کار با . استچهار عمل اصلی حساب را شناسانده سَره برای انجام های فارسیِنده واژهنگار
بررسی ادبیات شفاهی و گفتگوهای روزمره، آموزش دبستانی و یاری گرفتن از آنچه نویسنده 

و  ستجو در ادبیات نوشتاریبدون ج بندی و گزارش کرده؛مزخرفات خوانده و آنها را دسته
از دانشمندان پرشمار ایرانی دورة اسالمی که از گزند زمانه  برجای مانده پژوهش در آثار فارسیِ

 شهر ساسانیدو نام زبانزد و  یک نگارنده همچنین. استام گرفتهـانج ؛و البته کمیابند هدور ماند
 .استگزارش و رمزگشایی کرده ،به همین جستار پیوند دارد ،باورشبهرا نیز که 

 .مزخرفات، فارسی سره، زبان فارسی، چهار عمل اصلی، حساب ::ککللییددووااژژگگاانن
Abstract 
The author in this note, presents pure Persian terms of four basic arithmetic 
operations. This is accomplished through oral literature, street talk and 
elementary education in Iran, with the assistance of what he introduces and 
classifies as “goldish words” (Mozakhrafāt); without searching written literature 
and investigating Persian books written by numerous Iranian scholars of 
Islamic era survived passing ages, of course rare. He also introduces and 
unscrambles one proverb as well as two Sasanid toponyms which he believes, 
are of relation to the subject. 

   

Keywords 
elementary arithmetic, Persian language, pure Persian, Mozakhrafāt. 
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  اانندد؟؟ببررددههککاارر  ممییههبب  ههااییییچچهه  ووااژژهه  ،،ححسساابب  ززبباانناانن  ببرراایی  چچههاارر  ععمملل  ااصصللییِِففااررسسیی
زبانان از زبان دیگری برای نيازمندیهای حساب فارسییا  حساب نبود زبانانر نزد فارسیاگر از این پندارها که د

 ؛درگذریمدر زمان حجاج « صالح بن عبدالرحمن»بردند، از برای داستان بهره می
 «.که فارسی را از ریشه درآوردید همچناندرآورَخداوند ریشه تو را از بيخ و بن : تا آنجا که مردانشاه گفت»
 (443-441 :ندیمابن)

های واژه پيدا کردنِ در پیِیا ما  ؛ واستوجود داشتهو واژگان آن در زبان فارسی مال اصلی حساب حساب و اع
را نداریم و تنها به دادن پيشنهاد برای آنها  حسابدر پيوند با های پيدا کردن واژهتوانایی  یا ،آن هستيم

 .گزینيمگزینه نَخُست را برمی ،در اینجا 1.یمخرسند
ها و هرها، سکها، مُدربردارنده کتابه ،متون واست بررسی متون کهن  ،رفتههای ازیادیکی از راههای یافتن واژه

 سدة پنجم)نوشتة محمد بن ایوب طبری  شمارنامه، ابوعلی سينا دانشنامه عالییمانند  ؛ کتابهاییهاکتيبه
 بررسی ،دیگردو .(سدة هفتم)طوسی صيرالدین نهر دو از  الضرب و القسمه و الحساب جامعو ، (هجری قمری

 ،در اینجا .باشندیا تاکنون نانوشته ماندهده ه شنوشتشاید است که ... و( المثلهاضرب)ادبيات شفاهی، زبانزدها 
 .روش دوم را برگزیدیم

گویيم که فارسی از بيان و یادآوری فارسی یک واژه بيگانه ناتوانيم و در پاسخ می ،درآنیدهد که بسيار رخ می
که واژه برابر حالیکنيم؛ درواژه را در همان زبان بيان می یا برابر آن ه دیگریزبان بيگانای به یا واژه ندارد

مهجور را در بيان عبارتهای دیگر و در  اما همين واژة. استدهسالها مهجور مانفارسی دارد اما در درازای 
پنداریم این تنها کاربرد آن واژه است و می ،بریم و بدون آنکه آگاه باشيمکار میهناخودآگاه ب ،کاربردهای دیگر

 .آیدکار دیگری نمیه ب
اما برابر فارسی دارد و آن  ؛نتوان برابر فارسی پيدا کردآغاز شاید در  surpriseبرای واژه انگليسی  ،برای نمونه

شنویم که مردم کوچه و بازار بارها می ،مصداق اینکه در فرهنگ محاوره و شفاهیاما چرا یکه؟ به. است« هکّیِ»
ر فرد د. دارد زمانپارة داللت بر ناخودآگاهی شخص در و  یکه معنای ناغافل ،در اینجا .«یکه ناغافل»گویند می

 از این .«یکه خوردم» دادگوید از آن رخ، میفارسی سَره که به را ندارد ر رخداد معينیانتظا ،خصوصیهزمان ب
 .ستهای بسيار هنمونه ،موارد گونه

  ممززخخررفف
عطف در « و»با قراردادن هم  برابر را پشت سر يم که نویسندگان چندین واژةبينمی ،خواندن متنهای ادبی  با

 :باشندهگرفتسندگان یکی از اهداف زیر را پی ممکن است نوی. نداهبردمیکار هب ميانشان،

 .دنبکش ده و دیگراننخود را به رخ خوان واژگان ةدایر اندخواستهمی .1

به  ،د که در اصطالحنجواهر، مرصع کن های زیبای چونانواژهنثر خود را با قراردادن  اندخواستهمی .2
 .دشگفته می 2«مزخرف»آن 

_________________________________________________________________ 
 .با چيزهای فریبنده  آراسته، مُطال= مزخرف ( 2                           .                       قانع= خرسند ( 1
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توانیم می «نويسینامه درباره آيینِ»ساسانیِ هلوی ـکم در متن پايی را دستـهوشتهـچنین ننخستین نمونه از 
دگان در ـدگان و گوينـنويسن چنانآن راًـا ظاهـام ،از معنی خوبی داشتهـدر آغ« مزخرف» ،بر اين پايه .خوانیمب

سرآمد - یـاآنـق ،در دوره قاجاريه. شودمعنی بدی از آن برداشت می ،ند که از آن پساهروی کردادهـآن زي
ش نیز بسیار که فـراگیريَ انگلیسیالمللی بیندر زبان اما  .استدار بودهـنام زمینهدر اين  -اديبان روزگار خود

ز ـپرهی رادف در يک جمله،ـهای متردن واژهـب کارهدارد و گويشورانش از بـايی نـگويی جمزخرف ،آسان است
 .کنندمی

  ننگگههدداارریی  ووااژژگگاانن  ففااررسسیی  ددرر  ققااللبب  ممززخخررففااتت
ای شد واژهدر واقع مزخرفات فرهنگ. بسیاری از واژگان فارسی همراه با معنی نگهداری شد ،در قالب مزخرفات

امتحان و »، «موفق و پیروز»، «و درود سالم» .باشیمداشتهفارسی  ها، برابرِبتوانیم برای بسیاری از واژهامروز تا 
واژه نَخُست عربی و واژه پسین  معموالً هستند که در آنها، اين گونه مزخرفات از ...و« رمز و راز»، «آزمون

هم داريم که  ...و «و لباس رخت» هايی چونهم دارد، نمونه هر قاعده کلی استثنا که اما از آنجا. فارسی است
بند پسین درباره آن های ديگر مزخرفات هم داريم که در گونه .م عربی استواژه نخست فارسی و واژه دو

 .سخن خواهیم گفت

  ههاایی  آآننگگووننهه  ممززخخررففااتت  وو
به هم « و»ترکیبی برساخته از دو واژۀ برابر که واژه آغازين عربی و دومی فارسی است و با حرف  ::گگووننةة  ننََخخُُسستت
سالم و »، «نذر و نیاز»، «خلق و خوی» ،«روح و روان» ،«پیروزو  موفق»، «سالم و درود»اند؛ مانند عطف شده

، «ضرر و زيان»، «رسم و آيین»، «تشکر و سپاس»، «کارکسب و »، «علم و دانش»، «رمز و راز»، «تندرست
، «صبر و شکیبايی»، «حفظ و نگهداری»، «بخت و اقبال»، «صلح و سازش»، «عدل و داد»، «ظلم و ستم»
عاجز و »، «عهد و پیمان»، «سعی و تالش»، «سعادت و خوشبختی»، «جالل و شکوه»، «صبر و بردباری»

قسم و »، «بذل و بخشش»، «قید و بست»، «قید و بند»، «و سال سنّ»، «تحقیق و پژوهش»، «ناتوان
بسط و »، «بَیّن و آشکار»، «عمران و آبادانی»، «غامض و دشوار»، «مُغلَق و دشوار»، «شکّ و گمان»، «سوگند

 3.«تغییر و دگرگونی» و« و گسترش ترويج»، «گسترش
پايه و » ،4«سر و صدا»عربی است؛ مانند واژه آغازين فارسی و دومی  همچون گونة نخست، اما ::ددييگگررددوو

، «جشن و سرور»، «جا و مکان»، «رخت و لباس»، «شرم و حیا»، «ريخت و قیافه»، «کم و کسر»، «اساس
جا و »، 5«کمک و معاضدت»، «زاد و ولد»، «روشن و مبرهن»، «بخت و اقبال»، «کشت و زرع»، «داد و قال»

 .رود؛ اما کمترکار مینیز به« اذيّت و آزار»صورت که به-« آزار و اذيّت»، «مکان
 ، رود !(نَخُست فارسی، دو ديگر پهلوی، واپسین ترکی)داغ کپه کوهِ: عطف ندارد« و»مزخرفاتی که  ::ددييگگررسسهه

_________________________________________________________________ 
 .استشده نقل 17و  17و  96های ، رويه4، قسمت 5. سه نمونة پايانی از تاريخ ايران کمبريج، ج( 3
هر : اما اينک معنی ديگری در فارسی گرفته-عربی است برابر پژواک  «صدا»است، فارسی و  «سرسام»که در همچنان« سر»( 4

 .استبوده «سرفاک»است که از بُنِ گوشخراش يعنی « صدا»همان  «سر» واژۀ -(انگلیسی):  noiseآنچه گوشخراش باشد برابر 
 .استشده نقل 17 روية، 4، قسمت 5. از تاريخ ايران کمبريج، ج اين نمونه( 5
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آزمايشي،  انِـبر، امتحتقسيمدر، مانده، ضربباقي عالوه،اضافه، به، به[جمشيد] تخت ةآبريز، صف ةحوضلنگرود، 
 .پينه پرسي، گزارش تفسيري، ابزارآالت، عسلِ انگبين، وصلهطرح انداختن، احوال

 دومي. «بارميدان ميوه و تره»مانند  شان فارسي است؛واژه سازندهي است که هر دو اتمزخرف ::ددييگگرر  ممززخخررففااتت
 0731تا دهة . درست است «بارميدان تره» ،بنابراين ؛مزخرفات است زيرا بار همان ميوه استاي از نوگونه

کم کم ،اما در سالهاي گذشته ؛(0761انتشارات گيتاشناسي، اطلس تهران، . براي نمونه، رک) گونه بودهم اين 6جاللي
شده را خشکبار ميوۀ خشک. را گرفت «بارميدان تره»جاي  «ارـبو تره دان ميوهـمي»ات اداري و عامه، ـدر ادبي
. امله عربي نيستاين ترجمة ح. دار چون فرزند ثمر زن و حاصل زناشويي استزن باردار يعني زن ميوه. گويند

« !تماس حاصل فرماييد»ديگر؛  روانهاي گونه. در آن زايد است« عابر»اي از مزخرفات و نيز گونه« ابر پيادهع»
 .است!( حاضر شويد) 3«!يدشوباشنده »برجاي « !هم رسانيدحضور به»، و «!زنگ بزنيد»برجاي 

عبارات، سدها هَزار و حتي  توان ديد که هر کدام از اينبا ياري گرفتن از موتورهاي جستجو در اينترنت، مي
 !اندهَزارها هَزار بار تَکرار شده

  ششههرر  88ززببااننززدد  وو  ددوو  پپااژژنناامم  ييککببررررسسيي  
جعفر  -(زبان محاورهبه)المثلهاي تهراني ضرب- قند و نمکدهخدا و  امثال و حکم در: سال به اين سالها 9سد

 نو سالِ زبانان در هنگام سرِفارسي شماري از اديبان در معني اين عبارت بسيار روان که. استنيامدهشهري 
 ؛اندرا مخفف و برجاي بهتر دانسته« به». انددچار ناتواني شده ،گويندهمديگر مي به (، نوروزدينروَفَ هرمزِ)

شد ديگر زبان، رنج ساختن کار برد که اگر ميهتفصيلي ب جاي يک صفتتوان برکه يک صفت را نميصورتيدر
دارد ... باشد وباشد، مياست، هست،  متعارف باشد نياز به فعلِ ةافزون بر اين اگر، يک جمل. بردصفت برتر نمي

ت افزون کند که سد سال به زندگانيَاست که گوينده براي شنونده آرزو مي ، بيانِ رياضي01اما اينک. که ندارد
سه » گوييممي ؛(شودوي حذف ميقرينة معنفعل به) بريمکار نميهمعموالً در بيان جملة رياضي، فعل ب. شود

 .«شش تا شودميسه دو تا »گوييم نمي و« دو تا شش تا
 :اي ديگرنمونه

 و (فارسي):  «انطاکيه شاپوربه »برابر ( پهلوي):  00«انديوک شاپوهر وِه»را ور ـشاپدر هنگام ساساني، جندي
( فارسي):  07«انطاکيه خسرو هب»برابر ( پهلوي ): انديوک هوسرو گان را وههمچنين رومَ؛ (سرياني):  02طالپَثبي

« عالوهبه»يا  «اضافهبه»روزه ـبلکه همان است که ام پندارند، بهتر نيست،چنانچه برخي مي« به» .خواندندمي
خسرو »و شهر « بر انطاکيه شاپور افزون»مراد شهر . +PEUGEOT 206، مانند (انگليسي):  plus گوييم؛
 .است« انطاکيه بر افزون

_________________________________________________________________ 
 .صفت= پاژنام ( 8         .                               حاضر= باشنده ( 3                                                 .هجري شمسي( 6
 .همچنان ماندگار است« سده»هايي چون داده، اما در واژه« صد»که منسوخ شده و جايش را به  011نوشتن عدد  شکل درستِ( 9

 .اين؛ اشاره به نزديک= اينک  (01

11. Veh andiyōk Šāpuhr                                12. Bêth Lâpat                                   13. Veh andiyōk Husraw 
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 ددرر  ززبباانن  ففااررسسیی  چچههاارر  ععمملل  ااصصللیی  ححسساابب

اين . «در سهدو ضرب»گوييم می ؟در زبان فارسی چه بايد بگوييم 2×3، برای نمونه «ضرب»عربی  برای واژة
« در»گفتن . «دو در سه»در زبان فارسی بايد بگوييم  اصل، در. گفتههای پيشای مزخرف است از گونهگونه

. آيدمک میکای و شفاهی هنگام مراجعه به عکاسی به زبان محاوره ،رايیپاسخ به چچرا؟ برای . کندکفايت می
بهره « تا»ه از واژ همچنين .«خواهمسه در چهار می عکسِ» گوييمبرای سفارش عکس خود می ،در عکاسی

« تا» -2 ، و«دو در سه» مانند آيد،که در ميان دو عدد می« در» -1 :برای ضرب دو واژه داريم پس .بريممی
 .«دو سه تا» مانند ،آيدکه پس از دو عدد می

 :برای نمونه برای تفريق چه بايد بگوييم؟
 =3-4 ? 

 .داديمآنگاه که عمل تقسيم را انجام می آيد؛در اينجا نيز زبان محاوره به کمک می
65               4 

     4            1 

 .بهره ببريم« از»برای تفريق بايد از واژه  ،اينبنابر .«چهار از پنج»گفتيم می
برای تقسيم کردن،  !دشوار است را چگونه بايد بخوانيم؟ 3:3، برای نمونه برای تقسيم کردن چه بايد بگوييم؟

. کندکفايت می« بر»زائد است و  «تقسيم» اصلدر  ،«تقسيم بر»گوييم وقتی می. آيدمزخرفات به کمک می
کند؛ اما نشانه کسری        کار را آسان می. نداهو         کار را دشوار کرد       ،      های کنونی مانند نشانه
دنيا هزار جور »مصداق هب هستند؛ متضاد «رو» و «زير». است 6 زير 5 يا است شش بر 6 اينجا در. ⅚ مانند

و « رو»عربی « صورت». «پشت و رو». آيدکار ما نمیرو متضاد ديگری هم دارد که در اينجا به « .زير و رو دارد
 .شودا میبج، که برای آهنگ سخن جا«ت و مخرجصور»شود، می« زير و رو»است و « زير»عربی « مخرج»

 عالوةهدو ب»: گوييممی آيند؛مزخرفات به کمک ما می جمع را در زبان فارسی چگونه بايد گفت؟ ،بر اين پايه
 .کندکفايت می« به»يا اضافه زائد است و  عالوه ،در اينجا. «پنجاضافۀ سه به»يا  «سه
 .در، بربه، از،  :شودچهار عمل اصلی حساب در زبان فارسی کامل می آنچه گفته شد، پايهبر

  ااببعع  وو  ممآآخخذذممنن
 :تهران ،ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدد، الفهرست ؛ابن اسحاق محمدابوالفرج  ،(ابن اسحاق نديم) نديمابن

 .1355، اميرکبيرانتشارات 
ترجمۀ تيمور قادری، فرای، . ريچارد ن، مذاهب و فرق: ريج، جلد پنجم، قسمت چهارمتاريخ ايران کمب

 .1331 چاپ اول، انتشارات مهتاب،: تهران
مؤسسه جغرافيايی و : تهران، تهرانکامل شهر اطلس جغرافيايی و کارتوگرافی گيتاشناسی؛ مؤسسه 

 .1354گيتاشناسی،  کارتوگرافی


