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ـ پژوهشی(، شماره چهاردهمـ   5931بهار و تابستان  مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق( )علمی 
 

 )دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران( 1صاحبعلی اکبریدکتر 

 

 پژوهشی در الفاظ غیر مشهور دالّ بر اعداد

 چکیده

از بـدو تودـد    -مسـات   اعم از وزن، کیل، مسـات  و -ای تعیین مقادیرشمارش با اعداد بر

 انسان موجـود اجتمـاعی بـود و    کهازآنجاییزیرا  ؛انسان از اهمی  خاصی برخوردار بوده اس 

جه  گذران زندگی خود نیاز به تعامل با سـایر همووعـان خـود داشـ ، ایـن تعامـل ایجـا         

مقادیر نیاز به اعـداد داشـ      شمارش ایام و و برای انجام دهد دادوستدیکه با دیگران  کردمی

، بـه انـدازه کـ     مشـ  یکمانود –مبهم  صورتبهقبل از تطور علم تسا ، مقادیر  در ابتدا و

، انسان به تکر معیـاری بـرای   معیارهابا توجه به ثاب  نبودن این  و گردیدمیتعیین  -دس  و   

اعـداد در قادـ م مدـرد، مرکـ ،      امـروزه  آمـد   وجود بهاعداد  بعدها وتعیین مقادیر ثاب  اتتاد 

وضع شده اس  که بدون اختالف  هاآنیکسری ادداظی برای  و روندمیعقود به کار  معطوف و

اما ادداظی نیـ  در بـین عـر  وجـود دارد کـه  یـر        ؛مشهوری هستود دارای کاربرد مشخص و

مطادعات  و هابررسیدر این مقاده با   گیردمیمورد استداده قرار  گاهی با اختالف نظر مشهور و

  گاهی عـالوه بـر   اندقرارگرتتهپژوهش  و موردانجام شده در موابع قدیمی، این ادداظ استخراج 

 بین قبایل نی  اشارتی رتته اس   هاآنتبیین به اختالف نظر در کاربرد 

  م اعداد  یر مشهور، دغ  شواسان، قبایل، معاجم عربی، مقادیرهاکلیدواژه

 مقدمه  -1

ددظــی را بــرای  ،کــه آیــا عــر  شــودمــیپرســش در نهــن بســیاری از اتــراد  ــر   ایــن

کـه بـا    شـود مـی ؟ ایـن پرسـش زمـانی در نهـن ایجـاد      انـد کـرده وضع « هزار-ألف» ازباالتر 
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 األلمممفلمممک یکمممل عبمممدالعرد لفمممج للعمممدد   ا  ممماو   از قبیـــلم  اظهارنظرهـــایی

وقممولف ألممف ألممف  ( و9/943اإلســترآبادی،) ألممفالعممرد وقممولف ألممف (، 9/45األنطــاکی،)

  شویممیهمان( مواجه ) ألف

کـه دغـ  شواسـان     ترسـایی  اقـ   هـای تـالش  ددیـل  بـه  گستردگی زبان عربـی و  به ددیل

، بـه  انـد گرتتـه کسانی کـه در راه تـدوین معـاجم دغـوی نهایـ  تـالش خـود را بکـار          ویژهبه

ــده رســید کــه  ــوانمــینظــر نگارن ــا تیقیــق  ت  هــایمجموعــهدقیــق  و بررســی پــژوهش وب

ــوان، جمــاد  ــرای انســان، تی ــلم مســات ، مســات ، وزن   مشخصــی کــه ب و و مقــادیر از قبی

 پیـدا کـرد    هـا زمیوـه مطـر  شـده در ایـن     هـای پرسـش  دالدـ  دارنـد، پاسـخی بـرای     پیمانه

و ســعی  گدــ  آن چیــ ی کــه نگارنــده بــه دنبــادش بــود، پــ  از صــرف زمــان و  تــوانمــی

 -جدیـد  اعـم از قـدیم و  -دغـ   و کتـ  تاً قابـل مالتظـه در معـاجم    نسـب  و جستجوی تالش

 آورد  به دس در این مقاده 

کــه عبارتوــد ازم واتــد، اثوــان، ثــال ، اربــع،   باشــودمــیاددــاظ مشــهور عــدد، دوازده تــا 

م صـورت بـه تروعـات ایـن اددـاظ کـه      خم ، س ، سبع، ثمـانی، تسـع، عشـر، موـل وودـ  و     

؛ مــثالًم اددــین، موتــین در تثویــه، آیوــدمــییــ  بــه دســ  ترک تثویــه، جمــع، اضــاته، عطــ  و

موظـور مـا    ادبتـه  عشـرون در عطـ     وربعـل و  ثال  مول در اضـاته، وربـع عشـر در ترکیـ  و    

در ایوجا اتصاء ادداظ مشهور نیسـ ؛ بلکـه دنبـال اددـاظی هسـتیم کـه بـرای انسـان، تیـوان،          

 چراکـه  ور دال بـر عـدد نیسـتود    اددـاظ مشـه   جملـه امّـا از   رونـد مـی مقادیر بـه کـار    جماد و

 یاتـ    -جدیـد  اعـم از قـدیم و  -نیـو  هـای کتـا  در  تـوان مـی ادداظ مشـهور را بـه راتتـی    

بـه   تـوان مـی  هـا آنکـه از میـان    انـد یاتتـه نی  خـا  مبیـع عـدد تـدوین      هاکتا از  برخی

 موارد نیل اشاره کردم

ــدد   5 ــر مصــطدی ادویــار، انتشــارا فییاللغة ییعللغة   ییعادع ــته دکت ــال  ، نوش ــل ادد ت مکتب

 در کوی  

ــدد   2 ــات   فییاللغة ییعللغة   ییعادع ــه دانشــکده ادبی ــوین، انتشــارات مجل ــحاد تس ــته ت ، نوش

 دانشگاه قاهره 
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ــدد   9 ــارات مجلــه ســومر در      فییاللغة ییعللغة   ییعادع ــامراتی، انتش ، نوشــته ابــراهیم ادس

 بغداد 

موــابع  میــان از  انــدقرارگرتتــهدر موــابع مــورد اشــاره، اددــاظ مشــهور عــدد مــورد بیــع 

-دکتـر مصـطدی ادویـار را کامـل    « ادعـدد تـی ادلغـل ادعربیـل    » کتـا  نکر شـده، شـاید بتـوان    

اعــداد  و کــاربرداصــل  و بــهصــدیه تــدوین یاتتــه  231بــه شــمار آورد کــه در هــاآنتــرین 

از اددـاظ  یـر مشـهور، توهـا بـه نکـر چهـار مـورد اکتدـا           مدصـل پرداختـه و    ـور بـه مشهور 

 اس م قرارگرتته و بررسیمباتع نیل مورد بیع این مقاده  در کرده اس  

 تعری  عدد  5

 یکان() آتادادداظ دال بر   2

 دهگان() عشراتادداظ دال بر   9

 صدگان() مواتادداظ دال بر   5

 ه ارگان() ودوفادداظ دال بر   1

 گیرینتیجه  4

 وعریف عدد -2

ــنعــدد در دغــ   ــهای عممددا الشمما   ا أح ممیته وا سممک  تعریــ  شــده اســ م  گون

 مـاده  خلیـل، ) « عمددا الشما عمداب حب مته وأح میته     » وعـدد(   مـاده  وهری،ادجـ )  العدد

« عـدّ » دغـوی از نظـر   بوـابراین ( 45مـریم/ ) « نعمدههک عمداب  » قرآن کـریم آمـده اسـ م    در( عدد

عـدّ(   مـاده  اد بیـدی، )  رودمـی مقـدار آن چیـ  بـه کـار      و تعیـین  هر چیـ ی به معوای اتصاء 

بــه کــار  و اتــرادآتــاد  و مقــدارتعیـین کمیــ    امّـا در اصــطال م آن چیــ ی اســ  کــه بــرای 

ــی ــار،2/591ادخضــری،)  رودم ــدادع ی  ادوج ــن،5/35 ؛ عب ــار تس ــترآبادی،5/155؛ عب  ؛ اإلس

( گدتـه شـده اسـ م عـدد آن چیـ ی اسـ  کـه بـرای تعیـین کمیّـ            2/214 وادداکهی، 9/915

یـ ی اسـ    گدتـه شـده اسـ  کـه عـدد آن چ     نیـ    ( و95/915 اإلسـترآبادی، )  رودمـی به کار 

( از جملـه تعریدـاتی   2/591 ؛ ادخضـری، 2/551 األهـدل، )  گیـرد مـی که جـوا  کمیّـ  قـرار    

چیـ ی اسـ  کـه بـا     م عـدد آن  شـود مـی که برای عدد اراته شده اسـ  ایـن اسـ  کـه گدتـه      
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کـه تاشــیه پــایین  « اثوــین» مانوــد بعیــد آن مســاوی باشـد   قریـ  و  نصـ  جمــع دو تاشــیه 

« اثوـــین« »أر ةییع» و نصـــ « أر ةیییع» هـــاآن و جمـــع« ثالثیییع» آنبـــاالی  و تاشـــیه« واتـــد» آن

ــی ــودم ــری،)  ش ــور از 5/533األزه ــیه( موظ ــی  دو تاش ــا یعو ــرفدر ایوج ــک  دو   ــددی  ع

بعــد(؛ زیــرا همــان مقــداری کــه در عــدد ماقبــل کــاهش وجــود دارد، در  و عــدد عــدد قبــل)

تاشـیه  »را عـدد بعـد    و« و صـغری تاشـیه سـدلی   »قبـل را   عـدد  عدد مابعد اتـ ایش اسـ    

گدـ  کـه اگـر عـدد قبـل از عـدد مـورد         تـوان مـی  تـر سـاده زبـان   بـه   نامودمی« کبری علیا و

نظر را با عدد بعد از آن جمع کوـیم وبـر دو تقسـیم کوـیم، همـان عـدد مـورد نظـر بـه دسـ            

  آیدمی

 یکان() آتادادداظ دال بر  -9

بررسـی   و ترتیـ  سـتود  نُـه( ه ) زیـر کـه   پـردازیم مـی بخش به بررسـی اددـاظی    در این   

 این ادداظ همان ترتی  اددباتی اس م

 اإلستار 

ــل  ــادهدر نی ــده اســ م اإلســتار بکســر   ) م ــر  آم ــدد،  لهلمیی  ســتر( در دســان ادع ــن ادع م

 مگویدمیماده ستر( جریر شاعر عر  ابن موظور، ) األربعل 

 وباادبعیعِ دَشرُّ ما إستارِ و     ه  إنَّ اددرزدقَ و ادبَعیعَ و ومَّ
 (951)دیوان،                                                               

 بعیع بدترین چهار ندر هستود ( و پدر و مادرشکه ترزدق، بعیع  درستیبه)

 :گویدمیوخطل نی  

 وومَّهما دَإستارٌ دویمُ            ابوَی جُعَیلٍدَعَمرُکَ إنَّوی و
 (993)دیوان،                                                                                      

ــن،    ــه م ــوگود ک ــو س ــان ت ــه ج ــد)ب ــل  دو ترزن ــار شــخص پســ    و مادرشــانجعی چه

 هستیم (در شعر وعشی نی  آمده اس م

 إستارَهاثمانینَ تَیس ُ          غ ةع لتُوَتی دیومٍ وتی 
 (35دیوان،)                                                       
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ــر روز  ــرهشــ   و شــ )در ه ــو) ند ــی را( دوقل ــاو آن کشــیم ــر تصــور  ه ــار ند را چه

 (کویمی

م گویوـد مـی تارسـی اسـ  و   « چهـار » معـر  کـه شـکل    گویوـد مـی عر  به چهار إسـتار  

 نان خوردم  چهار عدد -وکل  إستاراً من خب 

 البرید 

ــرد( در دســان ادعــر  آمــده) مــادهدر نیــل  ــدم  ب ــد  دو ترســ اســ م ادبری ــن ) را گویو اب

 ماده برد( ) ادصیا  آمده اس م ادبرید إثوا عشر میالً  در( موظور، ماده برد

 البَضع 

بضع( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م ادبَضـع وادبِضـع بـین سـه تـا ده بـرای           ) مادهدر نیل 

   مگویدمیی بیتر  رودمیتا ده برای محنع به کار  سه(  ضةع) تأنیعتای  و بامذکر 

 األصیَدِمُوقادةً خَل َ ادسِّوانِ          لتِقر   لتیه بضعَ عَشر کادرُّمحِ
 موسوعل ادشعرادعربی()                                                            

 الدرهک 

مکـک( در دسـان ادعـر  گدتـه شـده اسـ  کـه درهـم معـادل شـش دانـق            ) مادهدر نیل 

 مگویدمیماده مکک( ابن ادوردی  ابن موظور،) اس  

  یریوت ُّ إدیَّ من دنیا      اددرهمَ ادمضرو َ باسمی   و آن
 موسوعل ادشعر ادعربی()                                                      

 الدانق 

ــل  ــادهدر نی ــان   ) م ــدانق قیرا  ــ م واد ــده اس ــر  آم ــان ادع ــک( در دس ــق  -مک دو هردان

 م  گویدمیمصری  نباتعابن  ان(هم) اس   قیراط
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 اددانقعلیَّ تقالَ وال            لتکَم قل ُ باتَّبرِ جُد مرَّ
 موسوعل ادشعر ادعربی()                                           

 ال اع 

 در نیل ماده )صوع( در دسان ادعـر  آمـده اسـ  کـه صـاع پیمانـه مـردم مدیوـه اسـ  و         

همـان، مـاده   ) چهـار مُـد اسـ      اسـ  کـه هـر صـاع پـو  ر ـل و       مدد( گدته شـده ) مادهدر 

 مگویدمیامام شوکانی   صوع(

 بادصاعِبادظلمِ کیلَ ادصاعِ        واهللِ بادمِرصادِ یَج یکم
 موسوعل ادشعر ادعربی()                                                 

  ّوجالط 

دوتبـه( وادیبـل   ) تبتـان  م وادطسـوج  مکـک( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ     ) مـاده در نیل 

اسـ    آمـده (  سـ  ) مـاده  و در اسـ  ( یـک ششـم یـک هشـتم درهـم     ) درهـم سدُر ثُمُـن  

 مگویدمیابن ابی ادسعالت  همان، ماده  س () که  سوج مقداری از وزن اس  

 متکد ُمن ادعیشِ إال یاب ٌ     ودم یبقَ تی ادطسوجِ بعدَ ترا ِه  
 موسوعل ادشعر ادعربی()                                                                                      

 الفرسخ 

نیـل   و درسـه مایـل اسـ      هـر ترسـ   اسـ م   آمـده برد( در دسـان ادعـر    ) ماده در نیل

مسـات  معلـوم در مـورد زمـین اسـ        جملـه ترسـ  از   ترس ( آمـده اسـ م سـکون و   ) ماده

نامگــذاری ســکون بــه ایــن ددیــل اســ  کــه  و علــ ل اســ  شــش مایــ و یــاســه  و معــادل

ــی کســی راه  ــیبعــد از مــدتی  رودمــیوقت ــدمــی اســترات  و نشــیودم ــابراین  کو  ســکن بو

 م  گویدمیادطویرانی  همان()  گیردمیآرامش( )

 اددرس ُیَدوَی به ادساری ویَبقَی         مابیوَوا دُوَیجَا ٌ وسَری ٌ  
 موسوعل ادشعر ادعربی()                                                             

 القیراط 

 مکــک( در دســان ادعــر  آمــده اســ م قیــراط معــادل دو  ســوج اســ   ) مــادهدر نیــل 

 همان()
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 م گویدمیاتمد بن علوان 

 وادقوطارُادقیراطُ وادمثقالُ       ودَیَستوِی دک ما بذد َ ألجلِها  
 موسوعل ادشعر ادعربی()                                                        

 القَفیز 

ــر کیــل و  قدــ ( در دســان ادعــر  ) مــادهنیــل  و در گــرددمــیمســات  ا ــالق  قدیــ  ب

میــان مــردم عــراق عبــارت اســ  از  و درمعــروف اســ   هــایپیمانــه کــه قدیــ  از بیوــیممــی

ده قدـ ( امّـا قدیـ ی را کـه     تیروزآبـادی، مـا  ) قدـ ان اسـ     آن وقدـ ة و  و جمـع هش  مکوک 

 در بخش دهگان توضیح خواهیم داد  کودمیبر مسات  دالد  

 المکوک 

مکـک( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م مکـوک پیمانـه خـا  مـردم عـراق           ) مادهدر نیل 

ــیآن مکاکیــک  و جمــعاســ   ــارت اســ  از یــک و  هــر  باشــدم ــیم صــاع  مکــوک عب و ن

ــیل   معــادل ــیســه ک ــل باشــدم ــاده  در نی ــ) م ــده اســ م  کل ــین آم  ( در دســان ادعــر  چو

 ابن موظور، ماده کل ()  باشدمیم مکیال وادجمع کیاد  و کیادجل ولغک ةجع

ــان ادعصــر و ــا  وعی ــوان ادوصــر  در کت ــیوع ــدا  » مخــوانیمم ــأمر خربیو ــیهم ب    وتمــل إد

 موسییو ع)«مکــوک شــعیراً وخمســین روســاً مــن ادغــوم  مئییعســتین ودــ  درهــم تــی کــل یــوم  

 (ادشعر ادعربی

 المَبا 

 و درمکــک( در دســان ادعــر  آمــده اســ م ادموــا معــادل دو ر ــل اســ  ) مــادهدر نیــل 

 نیل ماده )موـی( آمـده اسـ م ادمَوـا عبـارت اسـ  از کیـل یـا می انـی کـه بـدان وزن شـود و            

آن  و جمـع ؛ در صـورتی کـه اتصـح آن مـنّ     شـود مـی مویـان نوشـته    بصورت تثویـهم موـوان و  

 وموان  موّان و منّ و م هوگویودمیومواء اس   قبیله بوی تمیم 

  النواة 
چهــل  معــادل پــو  درهــم و لغنییول نشــش( در دســان ادعــر  آمــده اســ م ) مــاده در نیــل

نـوی( در دسـان ادعـر     ) مـاده نشـش( در نیـل    مـاده  ادجـوهری، ) نـشّ اسـ     بیس  واوقیّه 
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نیـ  از   موظـور عـر    پـو  درهـم و   و معـادل خرماسـ    هسـته نی  آمده اس م ادوواة در اصـل  

 ابن موظور، ماده نشش() نواة همان پو  درهم اس  

 دهگان() عشرااالفاظ دال بر  -3

کـه عـدد صـد     پـردازیم مـی بـاالتر از آن   در این بخش به بررسی اددـاظ دال بـر دهگـان و   

ــ  در آن نکــر خواهــد شــد   ــه نی ــ     ب ــر اســار ترتی ــین ده تاصــد ب ــارت دیگــر اعــداد ب عب

 :ر خواهد گرت تروف اددبایی مورد بررسی قرا

 األوقّیة 
نشـش( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م ُووقیّـل پیمانـه اسـ  وهـر          ) ور ـل(  ) ماده در نیل

ــل چهــل درهــم  ــل وقــی( نیــ  آمــده اســ م) مــادهنیــل  در  باشــدمــیاوقیّ و وزن اســ   ووقیّ

نـوی( نیـ  چوـین    ) مـاده کـه معـادل چهـل درهـم اسـ   در نیـل        باشدمیهد  مثقال  معادل

ابـن موظـور،   ) نـوی( چهـل ووقیّـل یعوـی چهـل درهـم اسـ         ) کـه   ـوری انهمـ آمده اس م 

 ماده نوی(

 اإلردَده 

ــ ر  در  ایپیمانــهرد ( در دســان ادعــر  آمــده اســ م اإلرد ّ ) مــادهدر نیــل  اســ  ب

شصـ    وَیبَـل( و ) شـش کـه معـادل بیسـ  وچهـار صـاع،       شـود مـی میان مردم مصـر؛ گدتـه   

 لملئییعللغمامنییعتــی آعیــان  لغکامنییعنی در ادــدرر همــان( ابــن تجــر عســقال) مــنّ( اســ  ) وچهــار
   وموها نوبـل خـام تریـر و لـ  إدـی  یـر ندـک واسـتغوی ادعـوام وادرعـاع تتـی            » مگویدمی

ــی        ــ  عل ــم اإلرد ّ وق ــتل دراه ــح بس ــاً وادقم ــر درهم ــدیوار بأتدعش ــایعون اد ــاروا یتب ص

 موسوعل ادشعر ادعربی()«ندک

 الَبزَمة 
 ووقیّـل  عـر  آمـده اسـ م ادب مـل بـرای وزن معـادل سـی،       بـ م( در دسـان اد  ) مـاده در نیل 

 ابن موظور، ماده ب م()  باشدمیبرای وزن معادل چهل و نشّ برای وزن معادل بیس  
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 الجَریب 

ــاده در نیــل ــادل نراع و  ) م ــین مع ــ  از زم ــده اســ م جری  جــر ( در دســان ادعــر  آم

ــ     ــان ده قدی ــه هم ــ  ک ــیمســات  اس ــدم ــ )  باش ــر ( االم ــاده ج ــان، م ــی در هم ام ادراتع

   یقـول دوکـان عوـدنا مثـل هـذه األرل دیصـل مـن        » مگویـد مـی ادتدوین تی وخبـار قـ وین   

 موسوعل ادشعر ادعربی()«ادجری  ادواتد کذا وکذا ادغ ارة میاهها

 الُجمُجمة 
ــل  ــادهدر نی ــتر    ) م ــادل شصــ  ش ــل مع ــده اســ م ادجمجم ــر  آم ــم( در دســان ادع جم

ادمجـاد  وونـ  ادمجـاد  بیتـی      هبجیعادقر بـی در   عبـدادبر  ابـن ( همان، مـاده جمـم  ) اس  

دـی   که گدتـه اسـ م دـک ادویـُل مـن مُخبـٍر مـا تقـوُل   ویـَن          کودمیرا از یییی بن نوتل نقل 

 موسوعل ادشعر ادعربی() لجلمجمععن  وعدِّ

 الجَول 

ــا   ) مــادهدر نیــل  ــول معــادل ســی ی ــول وادجُ جــول( در دســان ادعــر  آمــده اســ م ادجَ

 همان، ماده جول() گوسدود نی  چوین اس   رای شتر مرغ وچهل شتر اس  که ب

 الحُدرة 

بـر شـتر کـه     کوـد مـی تدر( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م ادیُـدرة دالدـ        ) مادهدر نیل 

ــل   ــین ده تاچه ــداد آن ب ــیتع ــدم ــده،)  باش ــل،2/413وبوعبی ــراع ادوم ــر ( 5/235؛ ک ــ   قط نی

م تُـدرة بـا جمـع    گویـد مـی  آوردمـی زمانی کـه سـخن از گـروه مـردم وچهارپایـان بـه میـان        

 (554قطر ،)  شودمیگوسدود  تُدَر معادل بیس  تا چهل شتر و

 الحُقب 

تقـ ( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ  کـه ادیُقـ  وادیُقُـ  معـادل هشـتاد           ) مادهدر نیل 

 آمده اس م غ ناطعتی دخبار  لإلحاطعکتا   در( ابن موظور، ماده تق ) سال اس  
 

 ادیق ِبلقعلٍ دکن میامدُه تبقی علی       جو ِ  ومسی ضجیعَ ادثری تی 
 موسوعل ادشعر ادعربی()                                                                                          



 چهاردهمشماره     سابق(        ادبیات و علوم انسانی )مجله  ربیزبان و ادبیات ع مجله                        42  

 

 الذَود 

  باشـد مـی کـه معـادل سـه تـا ده      کوـد مـی این ددظ مشهور اس  که دالد  بر شتران مـاده  

؛ کــراع ادومــل، 2/431؛ وبوعبیــدة،45؛ ثابــ  بــن وبــی ثابــ ،554؛ قطــر ،2/255ابــن دریــد،)

ــل،5/233 ــن قتیب ــارر،555؛  اب ــن ت ــل،2/941؛ اب ــاجم  4/11؛  خلی ــایر مع ــه س ــا مطادع ــا ب ( امّ

نود( درمعجــم ادتکملــل ) مــادهنیــل  در  کوــدمــیکــه بــر عــدد بیشــتر ازآن دالدــ   بیوــیممــی

ـ       ( نود) مـاده نیـل   و درا پـان ده شـتر اسـ     وادذیل وادصلل آمـده اسـ م ادـذود معـادل سـه ت

از شـتران اسـ  کـه بـین سـه تـا پـان ده را شـامل          ایگلـه دسان ادعر  آمده اسـ م ادـذود    در

نیـ  بـین سـه تاسـی را شـامل       بـاالتر و  ونیـ  گدتـه شـده اسـ  کـه شـامل بیسـ  و        شودمی

 ابن موظور، ماده نود()  گرددمی

 الرَّطل 

دسـان ادعـر  آمـده اسـ م ادرَّ ـل وادره ـل کـه بـرای         ر ـل( در  ) ومکـک(  ) مادهدر نیل 

ابـن موظـور، مـاده مکـک ور ـل(      ) معـادل دوازده ووقیّـل اسـ      رودمـی وزن وکیل بـه  کـار   

   ووکلـ  ادوـار   » مگویـد مـی بدراددین ادعیوی در کتا  عقد ادجمـان تـی تـاری  وهـل اد مـان      

ــ   موسییو ع)«ی ســبعین درهمــاًادمیتــات وادجلــود وادبغــال وادیمیــر وبلــ  ادر ــل مــن ادلیــم إد
 ادشعر ادعربی(

 َّکبالر 

ــل  ــادهدر نی ــدر    ) م ــتر در س ــاتبان ش ــر ص ــ  ب ــ م ادرک ــده اس ــ ( در ادصــیا  آم رک

ــاالتر  و معــادل؛ بــدون ســایر چهارپایــان کوــدمــیدالدــ   ؛ 553ابــن قتیبــل،)  باشــدمــیده وب

سـ  کـه   رکـ ( در دسـان ادعـر  نیـ  گدتـه شـده ا      ) مـاده  در نیـل رکـ (   ماده تیروزآبادی،

اسـبش کـه پـی شـده      مـورد  بـن سـلَکل در   سُـلَیک   رودمـی ادرک  برای شتر واس  بـه کـار   

 مگویدمیبود 

 و ارواإنا ماادرک ُ تی نه ٍ          ومایُدریک ماتقری إدیه 
 همان()                                                                                                         
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که مـن آن هوگـام کـه سـواران بقصـد  ـارت تملـه ور شـدند، چقـدر           داندمیچه کسی 

ــتم   ــاز داشـ ــ  نیـ ــه آن اسـ ــ م   در بـ ــده اسـ ــ  آمـ ــریم نیـ ــرآن کـ ــدل » قـ ــ  وسـ وادرکـ

مرکــ   شــامل ســواه و ممکــن اســ  شــامل قاتلــه، ســواران شــتر و کــه( 52األندــال/«)مــوکم

گذشـ  زمـان    و بـا وـای شـتر سـوار بـوده     هایشان همه باهم باشد  امّا دراصل )رکـ ( بـه مع  

 شامل سوار هر چهارپا شده اس  

 الرَّهط 

کـه در بـین    شـود مـی رهط( در ادصیا  آمـده اسـ م ادـرهط شـامل مـردان      ) مادهدر نیل 

( خداونـد متعـال   5/244کـراع ادومـل،  ) زیـر ده ندـر باشـود     آنان زنـی وجـود نداشـته باشـد و    

ــی ــدم ــان » مترمای ــ لملدینییعلتةییةع ل يفوک ــل/«)طره ــد 54ادوم ــه( ومانو ــظ ) کلم ــردی از دد نود( مد

رهـط( در دسـان ادعـر  نیـ  گدتـه شـده اسـ  کـه شـامل مـردان           ) مـاده  در نیلخود ندارد  

ی کـه در میـان    ـور بـه   شـود مـی زیر ده ندر ونی  گدته شـده اسـ  کـه چهـل ندـر را شـامل       

شــودری آمــده  ابــن موظــور، مــاده رهـط( در المیــل ادعــر  ) آنـان زنــی وجــود نداشــته باشـد   

 اس م

 یُخذلُددیهم وال ادجانی بما جرّ     درهطُ المستودعُ ادسره ناتعٌ  همُ ا
 ادشعر ادعربی( موسو ع)لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الزِّمزِمة 
ن وبــی ؛  ثابــ  بــ554قطــر ،)  و گوســدودعبــارت اســ  از پوجــاه عــدد از انســان، شــتر 

ــ ، ــراع ادومــل،45ثاب ــل( 59/551؛ األزهــری،5/244؛ ک ــاده در نی ــر  ) م ــم( در دســان ادع زم

کــه تــدود پوجــاه ندــر  شــودمــیشــتر را شــامل  آمــده اســ م اد م مــل  گروهــی از مــردم و

 ابن موظور، ماده زمم() باشود 

 ال ِرد 

ــه کــار  گویــدمــیقطــر   ــرای گــاو ب ــا بیســ رودمــیم ادســر  ب   کــه تعــداد آن از ده ت

( ثابـ  بـن وبـی ثابـ  نیـ  گدتـه اسـ  کـه ادسـر           519قطـر ، )  باشـد مـی وگاهی تا سـی  

ثابـ  بـن وبـی    )  باشـد مـی کـه تعـدادش از ده تاسـی     رودمـی برای گاو وتشی وآهو به کـار  

ثاب ، ماده سـر ( در جمهـرة ادلغـل نیـ  ادسـر  را بـرای گـروه اسـ  واالغ وآهـو بـه کـار            
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بـرای   گـاهی ( اد بیـدی، مـاده سـر    )  شـود مـی مل برده اسـ  کـه از بیسـ  تـا سـی را شـا      

 مگویدمیگروه پرندگان نی  به کار رتته اس   شاعر 

 نَداکاسر ُ ادقطا دمّا وردن       ت  بها ادوشأُ ادصغارُ کأنّها  ا

 موسوعل ادشعر ادعربی()

 الصُّبَّة 
کــه  گــرددمــیصــب ( در ادصــیا  آمــده اســ م ادصــبل بــرای بــ  ا ــالق ) مــادهدر نیــل 

ــداد ت ــاآنع ــد   ه ــل باش ــین ده تاچه ــر ، ) ب ــادبی،519قط ــری،235؛ ثع ( در 52/599؛  األزه

گوسـدود بـه کـار رتتـه اسـ  کـه تعـداد         ص ( در دسان ادعـر  نیـ  بـرای شـتر و    ) مادهنیل 

 ابـن   باشـد مـی ونیـ  گدتـه شـده اسـ  کـه بـین ده تاچهـل         باشـد مـی بین بیس  تاسی  هاآن

ایـن اخـتالف نظـر در ا ـالق      ف نظـر وجـود دارد و  ایـن تعـداد اخـتال    در مگویـد مـی موظور 

ابــن ) کــرده انــد  نیــ  در تعــداد اســ  کــه بــین شصــ  تــا هدتــاد را نکــر مــیش و بــر بــ  و

 موظور، ماده صب (

 الصِّدعة 
تــدود  هــاآنکــه تعــداد  شــودمــیم ادصــدعل بــرای شــتر ا ــالق گویــدمــیابــن تــارر 

ــه تعــداد  صــدعل وصــدع( در دســان ادعــر  اد) مــادهنیــل  در  باشــدمــیشصــ   ادصــدیع ب

بـه   هـا آنای از گوسـدود ا ـالق شـده اسـ  کـه تعـداد       رمـه  شص  شتر، ده تا چهل مـیش و 

 ابن موظور، ماده صدع()  رسدمیشص  

 الصِّرمة 
/ 52األزهــری،)  شــودمــیم ادصــرمه بــه تعــداد ده تــا چهــل شــتر گدتــه گویــدمــیابوزیــد 

ــادبی،541 ــمعی 235؛ ادثع ــی( اص ــدم ــه  گوی ــرمل ب ــالق   م ادص ــتر ا  ــ  ش ــا بیس ــداد ده ت تع

م ادصـرمل بـه تعـداد سـی شـتر ا ـالق       گویـد مـی ( ابن تـارر  42ثاب  بن وبی ثاب ،)  شودمی

  باشـد مـی م ادصـرمل بـین سـی تـا چهـل      گویـد مـی ( ابـن دریـد   9/951ابـن تـارر،  )  شودمی

 ( و554قطــر ، ) ( قطــر  معتقداســ م ادصـرمل بــین ســی تـا پوجــاه اســ    2/913اد بیـدی، )

کـه ادصـرمل    شـود مـی ن گدـ  از جمـع بوـدی مطادـ  نکرشـده ایـن نتیجـه تاصـل         می تـوا 
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 و یـا بین ده تا بیس ، یا بین بیس  تا سـی، یـا بـین سـی تـا چهـل، یـا بـین چهـل تـا پوجـاه            

  باشدمیبین ده تا پوجاه 

 الصِّمِصَمة 
کــه ادصمصــمل مانوــد اد م مــل شــامل  بیوــیممــیصــمم( در دســان ادعــر  ) مــادهدر نیــل 

 ابن موظور، ماده صمم()  باشدمیپوجاه ندر  هاآنکه تعداد  شودمیز مردم گروهی ا

 الِعدَفة 
و عــدف( در تهــذی  ادلغــل آمــده اســ م ادعدتــل بــین ده تــا پوجــاه اســ  ) مــادهدر نیــل 

ــدَف  جمــع عــدف( در ) مــاده( در نیــل 5/553؛  اد بیــدی،2/291األزهــری، )  باشــدمــیآن عِ

عــدف( در دســان ) مــاده در نیــلاه ا ــالق شــده اســ   ادصــیا  بــه مــردان بــین ده تــا پوجــ

نیـ  معتقـد اسـ  کـه بـه مـردان بـین ده تـا          ازهـری  ادعر  ادعدتـل بـین ده تـا پوجـاه اسـ       

ایــن اعتقــاد اســ  کــه کــاربرد کــراع ادومــل بــرای  ابــن ســیده بــر و شــودمــیپوجــاه ا ــالق 

ــ  نیســ    ــان درس ــی چهارپای ــوانم ــور  ت ــن موظ ــ  اب ــن پاس ــه  را ای ــور داد ک ــوهری   ج

صــات  ادصــیا  در تقیقــ  آن را بــه مــردان اختصــا  داده اســ  نــه األزهــری صــات  

م کــراع ادومــل آن را بــه چهارپایــان ا ــالق گویــدمــینیــ  ســخن ابــن ســیده کــه  ادتهــذی  و

کـرده اســ  مخـاد  نظــر کـراع ادومــل اسـ ؛ زیــرا وی آن را بـه گروهــی از مـردان ا ــالق       

 (5/244کراع ادومل، )  کودمی کرده اس  نه آنطوری که ابن سیده نقل

 الُعصَبة 
ــل  ــادهدر نی ــه     ) م ــردان گدت ــی از م ــه گروه ــبل ب ــ م ادعص ــده اس ــین آم عصــ ( در ادع

کــه  بطــوری  گــرددنمــیکمتــر از آن  ا ــالق  و بــهده تــا باشــد  هــاآنکــه تعــداد  شــودمــی

ــرت   ــرادران تض ــ ب ــا) یوس ــد و ع( ده ت ــ م   بودن ــوده اس ــال ترم ــد متع ــن » خداون ونی

کـه بـه مـردان بـین ده تـا چهـل ندـر گویوـد وخداونـد           شـود مـی گدته  ( و55 /یوس«)عصبل

هــم ده گدتــه  ( بوــابراین هــم چهــل و54)ادقصــص/« دتوــوء بادعصــبل» متعــال ترمــوده اســ م

؛  ابــن 5/235؛ ابــن دریــد، 5/993؛  ابــن تــارر،2/54؛ األزهــری،5/933خلیــل،) شــده اســ  

ادقصــر وجریــدة ادعصــر عمــاد اصــدهانی ( در کتــا  خریــدة 5/244؛ کــراع ادومــل،553قتیبــل،

 آمده اس م
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 لغةصبعیظوّه واتداً من      مَن وَبصر األجوبیَ بیوهم   

 )موسوعل ادشعر ادعربی(

  الفِر 

ابوعبیــدة، ) کــه تعــداد آن بــین ده تــا چهــل اســ   شــودمــیبــه گــروه مــیش تــرز گدتــه 

 (235؛ ادثعادبی، 5/235؛ کراع ادومل،44؛ ثاب  بن وبی ثاب ،2/332

 الفَرق 

اسـ    ایپیمانـه واددَـرَق   اددَـرق  تـرق( در دسـان ادعـر  گدتـه شـده اسـ م      ) مادهدر نیل 

و نیـ  گدتـه شـده اسـ  کـه آن عبـارت از شـان ده ر ـل اسـ            ب ر  در میان مردم مدیوه و

 (55/93ابن سیده، )  باشدمیآن تُرقان  جمع

 الفِرق 

ــل  ــادهدر نی ــرق    ) م ــ م اددِ ــده اس ــر  آم ــان ادع ــرق( در دس ــهت ــدودان را  ایگل از گوس

تیروزآبـادی،  )  شـود مـی گویود که زیر صد باشود واددِرقل به تعـداد شـتر زیـر صـد نیـ  گدتـه       

 ماده ترق(

 الُقصارة 
 قصـر( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م قصـارة األرل بـه زمـین مر ـو  و         ) مـاده در نیل 

 ، ماده قصر(ابن موظور) بیشتر باشد  که مسات  آن پوجاه نراع و گویودمیتاصلخی  

 الَقصلة 
قصـل( در دسـان ادعـر  گدتـه شـده اسـ  کـه ادقَصـلل وادقِصـلل بـه تعـداد            ) مادهدر نیل 

؛ کـراع  42ادجـوهری، مـاده قصـل؛ ثابـ  بـن وبـی ثابـ ،       )  گـردد مـی ده تاچهل شـتر ا ـالق   

 (5/431؛ وبوعبیدة، 554؛ قطر 5/235ادومل، 

 القفیز 

اســ  ودــی در ایوجــا بــرای  پیمانــهو در مبیــع یکــان اشــاره شــد کــه قدیــ  بــرای کیــل 

قدـ ( در دسـان ادعـر  گدتـه شـده اسـ م ادقدیـ  بـه         ) مـاده نیـل   در  رودمـی مسات  به کار 

 همان، ماده قد () که به مقدار یکصدو چهل وچهار نراع باشد  شودمیزمیوی ا الق 
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 الَقنَبلة 
ـ         ) مـاده در نیل  ر گروهـی از  قوبـل( در دسـان ادعـر  گدتـه شـده اسـ م ادقوبلـل وادقوبـل ب

ایـن ددـظ    و جمـع بـین سـی تـا چهـل باشـد       هـا آنکـه تعـداد    گـردد مـی مردم واس  ا الق 

 ابن موظور، ماده قوبل()  باشدمیادقوابل 

 ّالکُر 

گدتـه شـده اسـ  کـه در نـ د مـردم        ایپیمانـه کـرر( در دسـان ادعـر  بـه     ) مـاده در نیل 

 ابن موظور، ماده کرر() عراق عبارت اس  از شص  قدی  

 معو األ 

زعـم( در جمهـرة ادلغـل آمـده اسـ م االُمعـوز گروهـی از آهـوان را گویوـد          ) مادهدر نیل 

 ابـن  ؛ ادصـیا ، 9/4جمهـرة ادلغـل،   ) آن ومـاعی  اسـ     و جمـع که بین سـی تـا چهـل باشـد     

نیـل مـاده )معـ ( در تهـذی  ادلغـل نیـ  چوـین گدتـه          در( موظور وإبـراهیم ونـی ، مـاده معـ     

ــالق      ــاالتر ا  ــو وب ــی آه ــداد س ــه تع ــوز ب ــه األمع ــ  ک ــده اس ــیش ــودم ــر ،)  ش ؛ 515قط

 (44ثاب  بن وبی ثاب ، 2353؛ ادثعادبی،5/235؛ کراع ادومل،2/543ادتهذی ،

 البَشه 

یـل  ن و دردر نیل ماده )ر ل( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م ادـوّش بیسـ  درهـم اسـ          

 معـادل بیسـ  درهـم اسـ       و آن کوـد مـی نشش( گدته شده اس  کـه بـر وزن دالدـ     ) ماده

 و نصـ  نشـش( در ادصـیا  نیـ  بـه بیسـ  درهـم       ) مـاده ابن موظور، ماده نشش( در نیـل  )

 اســ درهـم یــک نـشّ    بیسـ   وووقیّـل ا ـالق شــده اسـ ؛ زیـرا چهــل درهـم یـک ووقیّــل       

ــاده نشــش) ــی  تصــری( ادجــوهری، م ــدگومــیقیروان ــامَ عصــره     ی م تَســلَّموا بمــاءِ ادکــرمِ ویّ

 موسوعل ادشعر ادعربی() ادوشُّوعاتوه دمّا قیل ترَّمه 

 البَّ َف 

نص ( در دسان ادعـر  آمـده اسـ م ادوَّصَـ  بـه زنـان بـین پـو  تـا چهـل           ) مادهدر نیل 

 ابن موظور، ماده نص ()  شودمیگدته 
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 البفر 

خلیــل، ) اســ م ادودــر بــین ســه تــا ده اســ  ندــر( در ادعــین کدتــه شــده ) مــادهدر نیــل 

 (2/532؛ ابن درید، 5/544؛ ادجوهری، ماده ندر؛ کراع ادومل،4/245

 الوَسق 

ا ـالق شـده اسـ      ایپیمانـه وسـق( در دسـان ادعـر  ادوَسـق وادوِسـق بـه       ) مادهدر نیل 

ابـن  )  باشـد مـی شصـ  صـاع    و معـادل معـروف بـه )تِمـل بعیـر( اسـ        یپیمانـه که همان 

 کتـا  ادـواتی تـی ادوتیـات آمـده اسـ م       در( ماده وسـق؛ تیـروز آبـادی، مـاده وسـق      موظور،

قلُ  ادوسق سـتون صـاعًا واالع وربعـل ومـداد وادمـّد ر ـل وثـال  بادبغـدادی وادر ـل ماتـل           »

 موسوعل ادشعر ادعربی() « وثالثون درهماً واددرهم عشرة ومثاده

 صدگان() مئااالفاظ دال بر  -4

ــن بخــش از م    ــاظی  در ای ــه بررســی ادد ــه ب ــیقاد ــردازیمم ــه  پ ــ  ) برصــدک ــل( دالد مو

بررسـی اددـاظ    ترتیـ    پـردازیم مـی بـه برخـی از اددـاظ بـین صـد وهـ ار نیـ          ادبته  کوودمی

 مباشدمیهمان ترتی  اددباتی 

 البَجد 

بجد( در دسان ادعر  آمـده اسـ م ادبجـد بـر صـد اسـ  یـا بیشـتر دالدـ           ) ماده در نیل

کتــا   در بــرای انسـان نیـ  بـه کـار رتتـه اسـ         گـاهی ( ر، مـاده بجـد  ابـن موظـو  )  کوـد مـی 

ــده اســ م  ــداهلل وادمــواعظ آم ــی تمجی ــات ت ــار » اددصــول وادغای  « ادبجــدم ادجماعــل مــن ادو

 موسوعل ادشعر ادعربی()

 الجِر ور 

ثابـ  بـن وبـی ثابـ ،     ) عبارت اسـ  از شـتر زیـاد؛ بطـوری کـه متجـاوز از صـد باشـد         

ابـن  ) در دسان ادعر  نیـ  بـه صـد شـتر جرجـور گدتـه شـده اسـ          جرر( ) ماده( در نیل 45

 شعر ترزدق آمده اس م در( موظور، ماده جرر
 

 بواتُ دَجوجیٍّ صغارٍ جواثلُه     یً یه ُ ادجرجورَ تی  ضروعها  تت

 )موسوعل ادشعر ادعربی(
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 الجزمة 
صـد   ج م( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م ادج مـل بـا کسـر جـیم بـه تعـداد          ) مادهدر نیل 

عدد از چهاپایان ا ـالق مـی گرددونیـ  گدتـه شـده اسـ  کـه از ده تـا چهـل همانوـد صـرمل            

م ادج مــل شـامل بیســ  تــا  گویـد مــیتیروزآبــادی، مـاده جــ م( قطـر    ) خـا  شــتر اسـ    

ثابـ  بـن    -554قطـر ، )  رودمـی وگـاهی بـرای گوسـدود نیـ  بـه کـار        گـردد مـی چهل شتر 

اسـ  کـه بـر تعـداد ده تـا چهـل شـتر دالدـ  مـی          ( در مورد ج مل گدتـه شـده   42وبی ثاب ،

 ابراهیم انی ، ماده ج م()  کودمیاز سایر چهارپایان از ده به باال دالد   و کود

 المجَّلَّد 

ــل  ــادهدر نی ــ      ) م ــی اس ــه و وزن ــد پیمان ــ م ادمجلّ ــده اس ــر  آم ــان ادع ــد( در دس جل

 ابن موظور، ماده جلد() مشخص که بر ششصد ر ل دالد  دارد 

 ةالَحَرج 
ــل  ــادهدر نی ــتران    ) م ــی از ش ــر گروه ــده اســ م ادیرجــل ب ــر  آم تــرج( در دســان ادع

 همان، ماده ترج() وابن سیده آن را بر صد شتر ا الق کرده اس   کودمیدالد  

 الِحلَّة 
مـردم   هـای خانـه تلل( در دسان ادعـر  آمـده اسـ م ادیلّـل بـر تعـدادی از       ) مادهدر نیل 

خانـه   برصـد  مگویـد مـی ادومـل   کـراع   آیوـد مـی نهـا تـرود   ؛ چـرا کـه آنـان درآ   گرددمیا الق 

شـعر ابـن ادهباریـل     در( کـراع ادومـل، مـاده تلـل    )  باشـد مـی آن تـالل   و جمع کودمیدالد  

 مخوانیممی

 واألهلّهبین شمور ادمجد       لحلّةعلیا دیتوی سکو ُ تلک

 ادشعر ادعربی(موسو عل)

 ( بــا مســیییان ) پیــامبریــان مصــادیه جر و در( 45آل عمــران/) مباهلــهدر تدســیر آیــه 

علـی وددـی تلـل مـن تلـل       -صـلی اهلل علیـه وآدـه   -تصادیهم رسـوال اهلل » نجران آمده اس م

 ( 542م 5941،2ادطبرسی،«)األواقی قیمل کل تلل وربعون درهماً
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 الزمزوم 

جرجـور   زمـم( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م بـه تعـداد صدشـتر زمـ وم و         ) مادهدر نیل 

زمـم( در ادقـامور ادمیـیط عبـارت     ) مـاده نیـل   و درصـغانی، مـاده جـ م(    )  ودشـ مـی گدته 

 زمم( ماده تیروزآبادی،) اس  از صدشتر 

 الطحون 

؛ 45؛ ثابــ  بــن وبــی ثابــ ،512قطــر ،)  کوــدمــیادطیــون بــر سیصــد گوســدود دالدــ  

 ابن موظور؛ تیروزآبادی، ماده  ین(

 العجرمة 
بـین پوجـاه تاصـد     و یـا اسـ  از صـد یـا دویسـ       ادعُجرُمل و ادعِجرمل وادعَجرَمـل عبـارت  

 ؛ صغانی، ابن موظور وتیروزآبادی، ماده عجرم(9/955األزهری،) شتر 

 ادعَکَر

ــود      ــد باش ــاالی پانص ــه ب ــتران ک ــادی از ش ــروه زی ــ  از گ ــارت اس ــل،) عب ؛ 5/535خلی

ــدی، ــری،  ؛5/35اد بی ــل 5/934األزه ــاده( در نی ــر  ) م ــده اســ م ادعک عکــر( در ادصــیا  آم

م ادعکـرة  گویـد مـی عبارت اسـ  از گـروه زیـادی از شـتران  ابوعبیـده نیـ         و آنادعکرة جمع 

 و یـا م ازپوجـاه تـا شصـ     گویـد مـی نیـ    اصـمعی   شـود مـی بین پوجاه تا صد شـتر را شـامل   

 (921؛ ابن ادسکی ،555ابن قتیبل،)  شودمیهدتاد را شامل 

 العَکبان 

 هـا آنم زمـانی کـه تعـداد    گویـد مـی  هـا آن و ترتیـ  ثعادبی در سخن از گروهی از شـتران  

 (2/413؛ ابن سالم،235ثعادبی،)  شودمیاز دویس  گذش  عکوان گدته 

 الُعلِبطة 
علـبط( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م بـر گوسـدودانی ا ـالق مـی شـودکه           ) مادهدر نیل 

نیـل   در تـا تـدی کـه بـه گـروه بـ ر  تبـدیل شـوند          شـود مـی از پوجاه شـروع   هاآنتعداد 

قوط( نیـ  آمـده اسـ  ادَعالبِـط عبـارت اسـ  از یکصـدو پوجـاه تـا یـک گـروه قابـل             ) ماده

ابـن موظـور، مـاده    ) رهـط مدـردی نـدارد     اسمی اس  برای نـوع کـه مانوـد ندـر و     مالتظه و

 قوط(
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 غَضیا 

 ضــا( در دسـان ادعــر  آمـده اسـ م اســمی اسـ  معرتــه ومقصـور  کــه      ) مـاده در نیـل  

نیـ   یـر موصـرف اسـ   در ایـن مـورد اسـ          و گـردد مـی مانود هویدة بر صـد شـتر ا ـالق    

 که شاعر گدته اس م

 ووترَیابه مِن  ولِ تقرٍ  تأترِ  َضیا صُرَیمل      ومُستبدلٍ من بعد 
 همان()

 القَرن 

قـرن( در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م ادقـرن بـه معوـای امّتـی اسـ  کـه بـه             ) مادهدر نیل 

ی، چهـل، شصـ ، هدتـاد وهشـتاد نکـر      ومـدت آن را بیسـ ، سـ    آیـد مـی دنبال امّـ  دیگـر   

صـد سـال نیـ  گدتـه شـده       کـه عبـارت اسـ  از مقـدار متوسـط عمـر اهـل زمـان و         اندکرده

ــا  ود  ادکاتــ  آمــده اســ م ) اســ   ــن موظــور، مــاده قــرن( در کت ادقــرن، یقــالم هــو » اب

 موسوعل ادشعر ادعربی() « ثمانون سول ویقال ثالثون

 القَوط 

  انـد دادهآن را بـه بـ  اختصـا      و بعضـی  و بیشـتر  عبارت اسـ  از صـد رور گوسـدود   

 ؛ ابن موظور، ماده قوط(5/235؛ کراع ادومل،235ادثعادبی،)

 الکَور 

ــادی از شــتران را   ) مــادهدر نیــل  کــور( در دســان ادعــر  آمــده اســ م ادکــور گــروه زی

گروهـی از گـاو نیـ  ا ـالق      بـه  یکصـدوپوجاه تـا دویسـ  باشـد      هـا آنکه تعـداد   گویودمی

 شعر ادشری  ادرضی آمده اس م در( تیروزآبادی، ماده کور) اس   شده

 وادجملِو مَوبِ ُ ادرزقِ بین ادکورِ        وتی ادتغرّ  إدّا عوک مَغوَمل     
 (524م 5دیوان،) 

 الکَوم 

  شـود مـی م هرگـاه تعـداد شـتران از یکصـد تجـاوز کوـد، ادکـوم  گدتـه         گویـد مـی قطر  

 مگویدمیتیّور  ابن( 45،؛ ثاب  بن وبی ثاب 553قطر ،)
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 نَمیالخَبَباً وال ادکوم ادقِال        هاتوالتطوی بالداً الادجیادُ 
 موسوعل ادشعر ادعربی()

 المُبی 

موـا( در ادصـیا  نیـ  ادموـی بـا      ) مـاده نیـل   در  گویوـد مـی عر  به یکصـد شـتر ادموـی    

 ادجوهری، ماده موا() همین کاربرد آمده اس  

 الهجمة 
ــود  ــداد نـ ــه تعـ ــد   بـ ــتر را گویوـ ــد شـ ــا صـ ــل،) تـ ــارر،9/931خلیـ ــن تـ  ؛94 9؛ ابـ

ثابـ  بـن   )  شـود مـی م ادهجمل بـه صـد وانـدی کمتـر گدتـه      گویدمی( اصمعی 5/915،اد بیدی

 صـد  زیـر  عـدد  صـد،  نیـ  بـاالی پوجـاه تـا     که تعداد نود تـا صدشـتر و   اندگدته( 42وبی ثاب ،

؛ 5/235؛ کــراع ادومــل،2/413ســالم، ابــن ؛4/44األزهــری، )  انــدگدتــهچهــل بــه بــاال نیــ   و از

 (42ثاب  بن وبی ثاب ،

 هنیدة 
موصـرف اسـ  کـه     و  یـر ددـظ معرتـه    و ایـن م هویدة صد شـتر را گویوـد   گویدمیخلیل 

خلیـل،  ) از جـو  خـود نـدارد     و مدـردی  شـود مـی نـه جمـع بسـته     و پذیردمینه اد  والم 

 مگویدمی( جریر 4/235؛ األزهری،5/24

 سَرَفُما تی عطاتهم منٌّ وال         ن عثماوها وعطَوا هویدةَ یَید
 همان()

بـن ادخُرشُـ     سـلمل  وبوعبیده معتقداس  که ایـن ددـظ اسـمی اسـ  بـر هـر صـد عـدد         

 مگویدمی

 تانصاتاوتسعین عاماً ثم قُوّم      عاشها    ونصربن دهمان ادهوید
 همان()

هوـد دویسـ  شـتر را     هوـد( در ادتکملـل وادـذیل وادصـلل آمـده اسـ  کـه       ) مـاده در نیل 

 مگویدمی وبو وجرة سعدی شودمیشامل 

  ادهودمن هود هود ووزیاد علی       تیهم جیاد ووخطار محبّلل    
 همان()
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هوــد( در دســان ادعــر  آمــده اســ م ادهویــدة صدســال وادهوــد دویســ    ) مــادهدر نیــل 

 مــاده  در ابــن موظــور، مــاده هوــد( در ادمعجــم ادوســیط نیــ  بــه نقــل از ثعلــ) ســال اســ  

یکصـد   هـا آنهود( گدته شده اس  که اسمی اسـ  بـرای گـروه شـتران بطـوری کـه تعـداد        )

 ابراهیم انی ، ماده هود() تا دویس  باشد 

 الوقیر 

 :گویدمی شمّاخ  شودمیبه پوجاه رور گوسدود گدته 

  ادوقیرشراتع دم یکدرها       تأوردهن تقریباً وشدا    
 (512دیوان،)

 هزارگان() ألوفبر  الفاظ دال -5

 -انـدکی کـم وبـیش    و یـا  -کـه بـر هـ ار    پـردازیم مـی بخـش بـه بررسـی اددـاظی      در این

بیـع از ایـن نظـر مهـم اسـ  کـه اددـاظ نکـر شـده گـاهی بـر ده هـ ار              این  کوودمیدالد  

ایـن بخـش بـر اسـار ترتیـ  اددبـایی مـورد بررسـی قرارمـی           مطادـ    کووـد مـی نی  دالدـ   

 گیرد 

 البدرة 

م ادبــدرة ده هــ ار درهــم گویــدمــی جــوهری  کوــدمــیبــدرة بــر ده هــ ار دالدــ  ددــظ اد

؛ گویوـد مـی م بـه ده هـ ار درهـم بـدره     گویـد مـی ادجوهری، ماده بدر( ابن تـارر نیـ    ) اس  

مـاده بــدر در   در نیـل ( 5/234ابـن تــارر، ) چراکـه بـاالترین عـددی اســ  کـه دالدـ  دارد      

نیـ  بـدرة را در    زبیـدی  هـ ار ا ـالق شـده اسـ       و یـا ادعین آمده اس م ادبدرة بـر ده هـ ار   

اسـ  کـه در آن ده هـ ار وجـود داشـته       ایکیسـه ده ه ار میدود کرده وگدتـه اسـ م ادبـدرة    

 اد بیدی، ماده بدر() باشد ودی اسمی از درهم به میان نیاورده اس  

 البُهار 

آن اشــیاء اســ  کــه بــا  ایوزنــهمــاده بهــر در دســان ادعــر  آمــده اسـ م ادبُهــار   در نیـل 

 ه ار ر ل  و یاعبارت اس  از سیصد، چهارصد، ششصد  و آن شوندمیسوجیده 
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 الحَوم 

ماده توم در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م ادیـوم گروهـی از شـتران را گویوـد کـه           در نیل

 مگویدمی  رؤبل شاعر عر  رسودمیبه تعداد ه ار 

 هیکاله من کل میّا  ترا        ونَعَماً تَوماً بها محبّالً  
 همان() 

ــه شــده اســ م برگروهــی از شــتران دالدــ    ــ  گدت ــدمــینی کــه تعدادشــان مشــخص  کو

 تیروزآبادی، ماده توم() نیس  

 الخِطر 

 :گویدمی  ابوادوجم کودمیه ار شتر دالد   بر ادخطر

 خِطرموهم ثمانین ووددی         بتهل  قبل صالة ادعصرتأ
 (2/253األزدی،) 

ــ    ــد نی ــن دری ــیاب ــدم ــر مگوی ــد ادخط ــر سیص ــ    ب ــتر دالد ــد ش ــا چهارص ــیت ــدم   کو

و گدتــه شــده اســ  کــه ادخطــر بــر دویســ  شــتر   نیــ ( 5/235؛ کــراع ادومــل،513قطــر ،)

؛ ابـن موظـور، مـاده خطـر( در نیـل مـاده خطـر در        52ابـن ادسـکی ،  )  کودمیدالد   گوسدود

  ودگویمیدسان ادعر  بر شتران زیاد ا الق شده اس  که جمع آنهارا وخطار 

 الدهر 

 شـود مـی ماده دهـر در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م ادـدهر مـدت معلـوم را شـامل           در نیل

تیروزآبـادی، مـاده   ) انـدازه  ـول عمـر     و بـه نی  گدتـه شـده اسـ م زمـانی اسـ   ـوالنی        و

 بهر(

 الرَّبّة 
در نیــل مــاده ر ّ در تهــذی  ادلغــل آمــده اســ م األٌرَبــل  کــه مدــردش ربّــل اســ ، بــرده 

  در نیــل مــاده ربــ  در دســان ادعــر  آمــده اســ م ادرٌّبَّــل گروهــی از کوــدمــی هــ ار دالدــ 

مـردم را گویوــد کــه تعدادشــان ده هـ ار ندــر باشــد  در نیــل مـاده ربــ  در ادتکملــل وادــذیل    

شواسـان ددـظ ربیّـین را     دغـ    گویوـد مـی وادصلل آمده اسـ م ادرٌّبَّـل گـروه ده هـ ار ندـری را      

( 554)آل عمـران/ -أیّن مـن نبـیّ قاتـل معـه ربیّیـون کثیـر(      تـ ) اسـ  که در قرآن کـریم آمـده   
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ــر  ــل ب ــه کلمــه ربّ ــ    ب ــر ده هــ ار دالد ــد کــه ب ــدمــیمــی گردانو زمــانی اســ  کــه  و آن کو

مــورد ایــن ددــظ ســه نــوع قراتــ   در مختلــ  از ایــن ددــظ را درنظــر بگیــریم  هــایقراتــ 

رٌبَیّـون(  ) دوم، قراتـ   ددهوـ مـی رِبَیّـون( را بـه عامـه قـراء نسـب       ) اودـی وجود داردم قراتـ   

ــون( را بــه ابــن عبــار نســب  ) ســومرا بــه تســن وقراتــ   در تدســیر  تــراء  دهوــدمــیرَبَیّ

ــون  ــیربیّ ــدم ــل نســب     گوی ــه ادرَّبَّ ــ  را ب ــه قرات ــ اران وهرس ــارت اســ  از ه ــون عب م ادربیّ

  دهـــدمـــیرٌبیّـــون( را بـــه ادرٌّبَّـــل نســـب  ) تســـنوابـــن األنبـــاری قراتـــ   دهـــدمـــی

ســه گانــه بــه یــک  هــایقراتــ کــه هرکــدام از  رســدمــی( بــه نظــر 553و51/554األزهــری،)

ادرٌّبَّـل(  ) بـه ( رٌبَیّـون ) قراتـ  ادرهبَّـل(،  ) بـه رِبَیّـون(  ) قراتـ  موسو  اس ؛ بطوری کـه   ایدهجه

 ادرَّبَّل( نسب  داده شده اس  ) به( رَبَیّون) وقرات 

 الرَّبو 

  در نیـل مـاده ربــا در دسـان ادعـر  آمــده     کوـد مــیادرُّبـوة بـر ده هـ ار ندــر مـرد دالدـ       

  در نیـل مـاده ربـا در    کوـد مـی اس م ادرّبوم گروهی که تعدادشان ده هـ ار ندـر باشـد دالدـ      

 ادقامور ادمییط نی  آمده اس م ادرهبوة ده ه ار درهم را گویود 

 العَرج 

م در کـه کتـ  دغـ  ومعـاج     کوـد مـی ادعَرج وادعُرجم بر تعدادی زیـادی از شـتران دالدـ     

ی کـه بـین شصـ  تـا هـ ار را بـا شـر  نیـل در          ـور بـه  تعیین تعداد آن اختالف نظر دارند 

 برمی گیردم

کـراع  )  شـود مـی ادعـرج گدتـه    رسـود مـی م تعداد شترانی کـه بـه شصـ     گویدمیابوعبیده 

نیل ماده عـرج در ادعـین نیـ  بـه شـتران بـین هشـتاد تـا نـود ا ـالق شـده             در( 5/235ادومل،

( در نیـل مـاده عـرج در ادصـیا  نیـ  بـه نقـل از ابوعبیـده بـر یکصـد           5/229خلیـل، ) اس  

ــتر   ــاه ش ــتروپوج ــ    و بیش ــده اس ــالق ش ــکی ، ) ا  ــن ادس ــرج در  55اب ــاده ع ــل م ( در نی

ــرج        ــتر را ع ــ ار ش ــه ه ــک ب ــا ن دی ــ  ت ــداد دویس ــه تع ــ  ب ــل نی ــذی  ادلغ ــهته ــدگدت   ان

ی سیصـد تـا هـ ار شـترآمده     ( در نیل ماده عـرج در جمهـرة ادلغـل بـه معوـا     5/914األزهری،)

مـاده عـرج در ادصـیا  بـه نقـل از اصـمعی، پانصـد تـا هـ ار           در نیـل ( 2/45األزدی،) اس  

 (513قطر ،) شتر را نکرکرده اند 
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 القبطار 

ماده قوطر در دسـان ادعـر  آمـده اسـ م ادقوطـار عیـاری اسـ  کـه معـادل چهـل            در نیل

دویســ   ر ــل، یــا یکهــ ار و یســ ب واوقیّــل  ــال، یــا یکهــ ار ویکصــد دیوــار، یــا یکصــد 

م مـردم در کـاربرد قوطـار اخـتالف نظـر      گویـد مـی یا هدتاد هـ ار دیوـار اسـ   ثعلـ       اوقیّل و

شـعر ابـن زُریـق     در  دانوـد مـی دارندم گروهی چهار هـ ار دیوـار وگروهـی چهـاره ار درهـم      

 آمده اس م

 طِدلقیراـطارِ دم یتَّضین     قی تی ادقریضِ یا واه َ ادقِوـ    ُر
 موسوعل ادشعرادعربی()

 المِیل 

ــرای معوــای ادمیــل چهــار هــ ار نراع نکــر شــده    ــرد در دســان ادعــر  ب در نیــل مــاده ب

 اس  

 النَّدهة 
م ادوَّدهـل وادوُّدهـل، بخشـی از مـال را گویوـد کـه معـادل        گویـد مـی ابوادیسن کـراع ادومـل   

( ابـن ادسـکی  نیـ     2/192کـراع ادومـل،  ) ده شـتر باشـد    و یـا ه ار دیوار، یا یکصـد گوسـدود   

 یـر جانـداران    و ازم نُدهـل ونَدهـل عبـارت اسـ  از بیسـ  شـتر، یکصـد گوسـدود         گویدمی

 (555ابن ادسکی ،)  باشدمیمعادل ه ار 

ومعتقداسـ  کـه  ـال ونقـره      کوـد مـی ابن موظور اشـیاء  یـر جانـداررا  ـال ونقـره نکـر       

ــات اعــم از شــتر   ــال صــام  وتیوان ــا ق هســتود  و گوســدودم ــال ن ــن موظــور،) م ــاده اب  م

ــم  ــی وی( ص ــدم ــدود و  گوی ــ  گوس ــان، بیس ــل از چهارپای ــ    م ادوده ــتر اس ــد ش  یکص

کـه او مرتکـ  اشـتباه شـده اسـ  زیـرا در هـر         رسـد مـی همان، مـاده نـده( ودـی بـه نظـر      )

ــه ممکــن اســ  کــه    ــوده اســ  پــ  چگون عصــر وزمــان ارزش شــتر از گوســدود بیشــتر ب

 یروزآبادی، ماده نده(ت) یکصد شتر معادل بیس  گوسدود باشد 
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 گیرینتیجه

 دغــ  و و کتــ بــا بررســی ومطادعــه اددــاظ  یــر مشــهور دال برعــدد از موــابع مختلــ   

 معاجم نتای  نیل به دس  آمدم

، تیوانـات، جمـادات،   هـا انسـان از  ایمجموعـه ادداظ  یـر مشـهوری را کـه عـر  بـر      -5

 ش تقسیم کردمبه چهار بخ توانمی کیل به کاربرده مسات ، مسات ، وزن و

 یکان() آتاداد م گروه 

 دهگان() عشرات م گروه 

 صدگان() مواتجم گروه 

 ه ارگان() ودوفدم گروه 

کـه آنـان    گـردد مـی در نـ د عـر ، معلـوم     هـا آن و کـاربرد اعـداد   و بررسیبا مطادعه  -2

  اندکردهبه اعداد دهگان بیشتر توجه 

ظ وجـود دارنـد کـه بـر بعـد از هـ ار       بررسی روشن شـد کـه تعـدادی از اددـا     با مطادعه و

 بَّل، ربو، رَؤُبَوة، قوطار ومیل م بدره، رٌهاآن ازجمله  کوودمیدالد  

 کتاببامه

وتمدصـــقر، نشـــر   ، تیقیـــقمال ممماحبی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛

 مطبعل عیسی ادبابی ادیلبی وشرکاه، ادقاهرة 

، تیقیــقم ادــدکتور موســی بوــای شممرا الوافیممم نلممک الکافیممم ــــــــــــــ؛ـــــــــــــــــــــــ

 م 5343ادعلیلی، نشر ادجامعل ادمستوصریل، بغداد

 ، مجمع ادلغل ادعربیل المعجک الوسیطإبراهیم، ونی  و   ؛ 

تیقیـقم ادـدکتور موسـی     ،اإلیضماا فمی شمرا المف مل    ابن ادیاج ، وبـوعمرو عثمـان بـن عمـر؛     

 شر مکتبل ادعانی، بغداد بوای ادعلیلی، ن

ــکی ،  ــن ادسـ ــدهارون،    صممماا المبطمممقابـ ــالم میمـ ــاکر وعبدادسـ ــقم وتمدمیمدشـ ؛ تیثیـ

 نشردارادمعارف، ادطبعل ادرابعل 

، تیقیــقم اددکتورمیمــد ادمختــار ادعبیــدی، نشــر  الغریممب الم ممبفابــن ســالم، وبوعبیــد ادقاســم؛ 

 م 5334طبعل األودی اد ادمجمع ادتونسی دلعلوم واآلدا  واددوون ودار سیوون،
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نشـرداراآلتاق،   ،المخ م  ابن سـیده، وبوادیسـین علـی بـن إسـماعیل ادویـوی ادلغـوی األنددسـی؛         

 بیروت 

تیقیـقم عبدادسـالم    ،معجمک مقماییا اللغمم    ابن تـارر، وبوادیسـین وتمـد بـن تـارر بـن زکریـا؛       

ــدهارون، ــل    میم ــل ادثانی ــی وووالده، ادطبع ــابی ادیلب ــل مصــطدی ادب ــرکل ومطبع ــر ش ــاهرة نش ، ادق

 م 5343

، تیقیـقم میمـدمییی ادـدین عبدادیمیـد،     أدد الکاومب وبـو میمـد عبـداهلل بـن مسـلم؛       إبن قتیبـل، 

 م 5349نشر مطبل ادسعادة، مصر، ادطبعل ادرابعل 

 ، تیقیقم عبداهلل علی ادکبیر ومیمد وتمد تس  اهلل ل ان العردابن موظور؛ 

نشــر عــادم ادکتــ ، بیــروت ومکتبــل  ، مملشممرا المفابــن یعــیش، موتــق ادــدین یعــیش بــن علــی؛ 

 ادمتوبی، ادقاهرة 

، تیقیـقم مهـدی میمـد ناصـراددین، نشـر دار ادکتـ  ادعلمیـل،        المدیوان األخطل،  یـا  بـن  ـو ؛    

 م 5344بیروت

 ، نشـر مطبعـل داتـرة ادمعـارف ادعثمانیـل،      مهمرة اللغمم  األزدی ادبصری،  وبوبکر میمد بـن ادیسـن؛   

 هـ 5951،ادطبعل األودی تیدرآباد دکن

 ، تیقیقم عبدادسالم هارون وهذیب اللغماألزهری، وبوموصور میمد بن وتمد؛ 

، تیقیــقم ادــدکتور عبــداددتا  الت ممریب بمضمممون التو ممیباألزهــری، خادــد زیــن ادــدین عبــداهلل؛ 

 م 5332ادطبعل اإلودی بییری إبراهیم،

یقیـقم ادـدکتور إمیـل    ، تشمرا کافیمم ابمل الحا مب    اإلسترآبادی، رضی اددین میمد بـن ادیسـن؛   

 م 5334بدیع یعقو ، نشر دارادکت  ادعلمیل، ادطبعل األودی

 ، نشردارصادر، بیروت الدیواناألعشی، میمون بن قی ؛ 

، نشـر مکتبـل ادشـروق، ادطبعـل     المحمیط فمی أصمواا العربیمم ونحوهما وصمرفها      األنطاکی، میمد؛ 

 ادثادثل، بیروت 

، نشـر  الکواکمب الدریمم علمی متمممم األ رومیمم     ری؛ األهدل، ادشی  میمد بن وتمـد بـن عبـدادبا   

 دارادکت  ادعلمیل، بیروت 

نشرمحسسـل ادرسـادل، ادطبعـل     ، تیقیـقم ادـدکتور تـاتم ادضـامن،    الفمرق ثاب  بن وبـی ثابـ  ادلغـوی؛    

 م 5341ادثانیل، بیروت 
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ا  ادعربـی،  نشـر دار ادکتـ   ، تیقیـقم ادـدکتورتات  ادیمـد،   فقمه اللغمم وسمرالعربیم   ادثعادبی، وبوموصور، 

 م 5339ادطبعل األودی، بیروت 

 بیروت  ، دارصادر،الدیوانجریر بن عطیل ادخطدی؛ 

، تیقیـقم وتمدعبـدادغدورعطار، نشـر دارادعلـم دلمالیـین،      ال محاا  ادجوهری، إسـماعیل بـن تمـاد؛   

 م 5345بیروت ادطبعل ادثانیل،

 م 5354وت، دار اددکر، بیرالحاشیم علی شرا ابل عقیلادخضری، ادشی  میمد؛ 

، تیقیـقم ادـدکتور مهـد ادمخ ومـی وادـدکتور إبـراهیم ادسـامراتی،        العمیل خلیل بن وتمد اددراهیـدی؛  

 م 5344محسسل األعلمی دلمطبوعات، بیروت 

، نشـرمکتبل رهبـل،   شمرا کتماد الحمدود لعبمدا  بمل أحممد الفماکهی       اددمیری، ادمتودی رمضـان؛  

 م 5339ادقاهرة 

رتیــ م ودــیم بــن ادــورد ادبروســی، نشــر داراآلتــاق ادجدیــدة، ادطبعــل ، تالممدیوانرؤبــل بــن ادعجــاج؛ 

 م 5343ادثانیل، بیروت

ــداهلل؛     ــن عب ــن ب ــدبن ادیس ــوبکر میم ــی، وب ــدی األنددس ــدکتور   مهممرة اللغممم  اد بی ــقم اد ، تیقی

 م 5334تامدادشاندی، نشرعادم ادکت ، ادطبعل األودی، بیروت

 م 2339ی، ادمجمع ادثقاتی ادسویدی، وتمد میمد و   ؛ موسوعل ادشعر ادعرب

وبوادیســـن میمـــدبن تســـین؛ ادـــدیوان، موشـــورات مطبعـــل وزارة اإلرشـــاد  ادشـــری  ادرضـــی،

 ه 5534تی إیران() اإلسالمی، ادطبعل اإلودی

 ، تیقیقم صال  اددین ادهادی، نشر دارادمعارف الدیوانادشماخ بن ضرار ادذبیانی؛ 

، نشـردارإتیاء ادکتـ  ادعربیــل،   م ابمل مالمم  الحاشمیم علممی شمرا األشممونی علممی ألفیم    ادصـبان؛  

 ادقاهرة 

عبــدادعلیم ادطیــاوی و  تیقیــقم ،التکملممم والممذیل وال مملمادصــغانی، ادیســن بــن میمــد ادیســن، 

 إبراهیم إسماعیل األبیاری ومیمد وبی اددضل إبراهیم، نشر مطبعل دار ادکت ، ادقاهرة 

انتشــارات ناصــر  ن تــی تدســیرادقرآن،ادطبرســی، ادشــی  وبــوعلی اددضــل بــن ادیســن؛ مجمــع ادبیــا 

 ش 5941 هران خسرو، چاپ اول،

 ، نشر دار ادمعارف، ادطبعل ادثادثل، ادقاهرة البحوالوافیعبار تسن؛ 
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، نشـر  مجیمب البمدا  لمی شمرا قطمر البمدی      ادداکهی، وتمد بن ادجمال عبداهلل بن وتمد بن علـی؛  

 م 5355مکتبل ادبابی ادیلبی، ادطبعل ادثانیل، ادقاهرة

ــن یعقــو ؛   ــدین میمــد ب ــادی، نجداد ــل  القمماموا المحممیطاددیروزآب ــل ادرســادل، ادطبع ، نشــر مکتب

 م 5345ادثانیل، بیروت 

 قرآن کریم

، تیقیــقم ادــدکتور خلیــل إبــراهیم ادعطیــل، دار ادثقاتــل الفممرق قطــر ، وبــوعلی میمــد بــن ادمســتویر؛

 م 5345اددیویل، ادطبعل األودی، ادقاهرة

تیقیــقم ادــدکتور میمــد  المبتخممب مممل غریممب کممام العممرد،ن ادهوــاتی؛ کــراع ادومــل، وبوادیســ

 م 5343وتمد ادعمری، نشر جامعل وم ادقری، ادطبعل األودی، مکل ادمکرمل 

، ادمکتبـل ادعصـریل،   عمدة ال مال   لمی وحقیمق أو مب الم مال       مییی اددین، عبدادیمید میمد؛ 

 صیدا وبیروت 

 ، نشر مکتبل ابن تیمیل، ادقاهرة لی أو ب الم ال ال ال   ادوجار، میمد عبدادع ی ؛ ضیاء 
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 (،ّمشهد،ّإیراندجامعةّالفردوسیّبمشهقسمّالعلومّالقرآنیةّوّالحدیثّفیّمشارکّفیّالستاذّال)ا 1صاحبعلیّاکبریکتورّالدّّ
 

ّلألعداد ّالمشهورة ّاأللفاظّغیر ّبحثّعن
 

 الملخّ 

ل لحبةییلشلولأحصیی لشل جییافلفییاللغ ییی   لجییافلفییاللغة عت ییدئ للغ ییصلتهللأحصیی لشلو ییدئ للغ یییصل یید
ته للغةدلفاللغة علتحصافلکللشصلوتة نیلم دلره للماللغةدلفاللالصیالال لتهیولمیال«لنةدهمل دل»لغک میت

یةیییلةمللغلة ییینیلکم یییعللرحیییائلولةفییی لئلو ةبیییار لأ ییی  للغةیییدلمیییالجیییافلفیییالجیییول للغکم یییعلو  یییلللغةیییدلهیییول
وهییول«للإلثنیینی»أوللحلاشیی لنیللغةة ییالولغةییثةا لممییلل ییدئلمایةییاو لنصیی لحلیییللحلاشیی لنیللغ  یبییعلولغبة یید ل

نصیی لحلیییللحلاشیی لنیللغةة ا)لغمالثییعیلولغةییثةا)لغولحدیلولمل صییوئلمییأللحلاشیی لنیلهنییالأ لط فییاللغةدئ) بةییشل
و ةییدهی  ةبار لأ یی  لحلیییللغولحییدلولغمالثییعللةر ةییعلونصیی للةر ةییعلهییوللإلثننی کییا لغلة یینیللمل ییائی لکییاغو  ل

احعلولملةیییافعلأ  یییعل اصیییعلمنییینلن یییو للإلنةییا لتغیییالیومنیییالهییینل لة للإلنةیییا ل یییاهولموجیییوئلولغک ییللولملةییی
لجلمیییا الومیییدنال یییاغالبیلوأنیییشلیةییی نل ییینیللر ییی یألمیییألنو یییشلوالیکیییألأ لیةییی نلوحیییدهلف یییول لیییا لفیییال
مةامالتییشلمیییللغنییاالتغییاللسییلددلبللة ییدلئ  بللتالییورل ةییمللحلةییا لکانییظللمل ییائی لتةیینّیل وغثییا لمب مییعل
مملتلرلحعللغ دلولغ ربلولغنرلعلوأمماللهغک  الأ لهنهللةغثا لمللتکألثا لیعل یللللةی لمیألشید لتغیال
شد ل   لومألطثللتغالکبری،هلنلللغةببلفک للإلنةیا لغ بیدعللغثاًیا لول یلعللغدالغیعلغ. یدلئ میلأننیال

م یی ور للغدالغییعل ةییالشییاهدنالکمییریللمییأللغلالییورلفییالهیینلللکییاللوغکییألهنییاةلأغثییا لالتیی لللمب مییعلوغییریل
لة یییدلئ ل  ییی لللةییی للغةةمیییافل ةضییی مل یییأل ةیییالفیییاللسیییلددلبلهییینهللةغثا  من اتلإلسیییلارلوللغیییدلن ل
ولغصاعلولغدرهملوغریلهغکلمأللةغثا  لفالهنلللغبل لسنلکةمل ألهنهللةغثا لوئالالهتیالمییللإلشیار ل

لتغاللال لالفللملوجوئلفالتالب   ال نیللغةةمافلولغ بائل 
للغ بائلل-لمل ائی ل–لملةاجمللغة   علل–لغة ویو لل-تللة دلئلغریللمل  ور اتّالمفتاحیةالکلم
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