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 *کرب فرايتأيعل

 طهرانأستاذ مساعد يف اللغة العربية و آداهبا جبامعة 
      109-93صفحة: 

 ه.ش 04/03/1398اتریخ القبول:ه.ش، 16/10/1397ستالم: اتریخ اال

 امللخص
مهما  و ذه الظاهرة قدمية العرب بني غريها من األقوام، وال غرو أن ه ة هباتميز الكنية من الظواهر اللغویة والثقافية امل

 اإلنسان ووسعجتاوز يف االستعمال موضوعها ووّجهها، و ب اليت أبقاها اإلسالم كان أصلها فهي من رسوم العر 
هناك دراسات قد تطرقت  حليوان والنبات واجلماد واملعاين.اإلنسان وا مبا فيهامجيع أحناء احلياة وأطراف الكون، 

الكنية ث عن تبحفهذه الدراسة داللية وبعضها دینية ثقافية. أما رة من جوانب خمتلفة بعضها لغویة إىل هذه الظاه
الكىن. ت كشف عما للتكنية من جذور ثقافية وأترخيية عرب دراسة دالاليف إطار ثقايف لغوي من أجل أن ت

استخدمها العرب ـ عن وعي كان أم ال ـ  طرق وأسبابوالغایة الثانية املنشودة يف هذه املقالة تكمن يف التوصل إىل 
ما للكنية بني الداللية وفقا للعالقة هذه الطرق تدرس هذه املقالة فيف التكنية بغية نيل ما يف التكنية من األغراض. 

حتليلي يف املكتبة العربية، فقد  وب املتّبع يف هذه املقالة وصفياألسلف .من املضاف واملضاف إليه وبني املكىّن 
استخرجنا الكىن اليت تضمنتها املصادر القدمية وتناولناها ابلدراسة التحليلية واستنبطنا حسب الغایة املنشودة أّن 

، ولفظ الكنية هنا يف اإلنسان وغريه وهذه الطریقة هي الغالبة اليت جندها يف الكىن ابلولد ، التكنية  التکنية رقطمن 
فال یتقيد هنا لفظ  الزمان أو ابملکان أو فاملضاف هنا ابن وابنة، وهي عكس ما مضى والوالدة ابلوالد أو، أب وأم

 ابملنشأ أو خاصة یعرف هبا املكىّن، بصفة أو ،وهذا مثل ما نرى يف التسمية ضيوالنق ابلضد أو ،التكنية بشيء
ة وإمنا كانت أن ليست التكنية عفویة دون رویّ كما وخنلص إىل ،  والظرف ابملوضع أو واملولود، ابلـُمنت ج أو واألصل،

 .هلا أسباب وطرق كما أن هلا أغراضاأمرا ممنهجا 
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 املقدمة. 1
ة حياهتــا ولغتهــا، دراســة  ــاهر مــن البحــول اللغویــة الــيت هلــا اتصــال بتــأریخ اللغــة وثقافــة العــرب يف 

الكنيــة مــن اّن ، فلــنعل  الكنيـة والتكنيــة ومــا ميــّت إليهــا بصــلة مــن القضـاو األدبيــة واللغویــة والثقافيــة
ة للعرب والعربية مما قد جتاوز عن اإلنسان إىل غريه من احليوان والنبات الظواهر اللغویة القدمية اهلامّ 

فشـأاا مـن األةيـة  ـأن اصة للعرب دون غريه  من األقـوام، ، فهي من السنن اخلواملعاين واجلوامد
 يف التكنية ووضع الكىن األسبابهذه املقالة ما للعرب من والذي ستتحدل عنه األمساء عنده ، 

 ، قد خيدم هذا العمل اللغة ویفيد دارسيها.الداللية وما بني الكنية واملكىّن من العالقة
الســــابقة كتـــااب ومقـــاال، جنـــد الدراســــات يف الكنيـــة عنـــد  ــــالني  إذا أمعنّـــا النظـــر يف البحـــول 

معجميًّــا فيــه كتــب ولــه مصــادر عــدة، مــن أةهــا  تأحــدةا مــا تعــّرض للكــىن ومعانيهــا، وقــد صــّنف
واألذواء  والبنـات بنـاءواأل واألمهـات اآلابء يفاملرّصـع »وأكملها كتاب  د الدین ابن األثري عنوانـه 

معجـ  األمسـاء املصـّدرات ابألب واألم واالبـن والبنـات »، ولكاتـب هـذه السـطور كتـاب «والذوات
وهي كثرية ال   الكىن ومعانيها ووجوه التكنية هبا، وغريةا من مصادر الكىن،يف «(فارسي -عربی )

ـــاين فهـــو الدراســـات الـــيت قامـــت ابلبحـــث إذ هـــي إمنـــا أعمـــال معجميـــة  تـــةتعـــّد  ، وأمـــا ا ـــال الث
 من أةها ما یلي:  والتدقيق حوهلا،

للســـيد  مـــد رضـــا  «الكنيـــة، حقيقتهـــا وميزاهتـــا وأثرهـــا يف احلضـــارة والعلـــوم اإلســـالمية»مقالـــة . 1
، 1988الســـنة الرابعـــة، )مؤسســـة آل البيـــت إلحيـــاء الـــ ال(، احلســـيجل اجلـــالت، نشـــرت يف  لـــة تراثنـــا 

گ نـجسـتاري در كنيـه وفره»مقالـة . 2 ونفعـا.. وهذه أسبق املقاالت وأعمها موضوعا 17العدد 
  لــة علــوم ، نشــرت يفلعــي أكــرب فــراي ) ــث يف الكنيــة والثقافــة العربيـة ـ اإلســالمية( «عربـی   اســالمی

احلدیث بق  املقدسـة، سـنة جلامعة القرآن واحلدیث املتعلقة مبؤسسة دار  حدیث )الفارسية( التابعة
ي أكــرب فــراي لعلــ «التكنيــة عنــد العــرب، أغراضــها ومواضــعها »مقالــة . 3. 47ش، العــدد 1387

، حزیران 39كلية ال بية األساسية للعلوم ال بویة واإلنسانية، جامعة اببل، العدد «نشرت يف  لة 
للـدكتور كـا   داخـل جبـري والـدكتور أصـيل « كـىن احليـوان، دراسـة ومعجـ »مقالة . 4 م. 2018

. 2005، ســنة 4، ا لــد4ـــ 3اآلداب والعلــوم ال بویــة، العــددان   مــد كــا  ، مبجلــة القادســية يف
للـدكتور كـا   داخـل « كىن احليوان يف عامية الفـرات األوسـا العراقيـة، دراسـة ومعجـ »مقالة . 4

، 36، اإلصـــــدار1، ا لـــــد 2015جبـــــري يف  لـــــة مركـــــز دراســـــات الكوفـــــة جبامعـــــة الكوفـــــة، ســـــنة 
)أصــناف  «ســان بــراک مطالعــه رجــال حــدیثهــاک ینيه ناســی  مگونه»مقالــة . 5 .94-61ص
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 «هـــامقـــاالت وبررســـی»، للـــدكتور أابـــد ابكتجـــي نشـــرهتا  لـــة جـــال احلــدیث(األمســاء املكنّـــاة لدراســـة ر
 هـ ش.  1382،  تاء 74)الفارسية(، العدد 

، والبحــث الــريفيس يف قســ  منهــا یتمحــور عامــة   هــذه أهــّ  مــا وجــد  يف موضــوك دراســة الكنيــة
وإن مل ختـُل بعضـها ممـا یتعلـق بثقافـة التكنيـة كموضـوك  نـوي غـري  الكنيـة والعلـوم اإلسـالمية،حول 
وها هـو الشـأن يف املقالـة األوىل والثانيـة املـذكورة أعـاله، فهمـا خمّتصـتان ابلكنيـة ودورهـا يف  أصلي،

التني إال حجمــا العلــوم والثقافــة اإلســالميتني، بيــد أن موضــوك مقالتنــا هــذه مل اتــّل مــن تلكمــا املقــ
یسريا ال یبلغ صـفحتني، مـع أامـا مل تسـتوفيا البحـث، وأمـا املقالـة الثالثـة فهـي درسـت التكنيـة مـن 
وجهة نظر أخرى ختتلف متام عما تبحث عنه هذه الدراسة، فتلك تعرضت ألغراض التكنية وهذه 

 وبعــض الكنيــة نفســها.تتنــاول العالقــات الدالليــة املوجــودة بــني الكنيــة واملكــىّن وكــذلك بــني جزيفــي 
كــىن احليــوان، فالــذي حنــن هنــا بصــدده هــو التعميــق األكثــر والتنقيــب بخاصــة  آخــر مــن الدراســات

األدق هلذا البحث قد یكون ذا جدوى يف دراسة الثقافة العربية وأترخيهـا، ویفـتاب اباب جدیـدا أمـام 
موا ابلبحث فيها على منهج مل الراغبني يف دراسات داللية لتاریخ احلضارة العربية وثقافتها حىت یقو 

 یكن العلماء قد اعتنوا به فيما سبق. 
 أه  األسئلة اليت یرمي البحث إىل اإلجابة عنها كالتات: و
 أل خاص واأل ياء واحليوان؟االعرب تكنية  إلستخدام سبابما األـ 
 التكنية لدى العرب؟ سبابإىل ك  قسما ميكن تصنيف أـ 

خلفيـــة البحـــث وأســـئلته نـــدخل املوضـــوك مبـــدخل مـــوجز يف الكنيـــة وهبـــذه املقدمـــة العاجلـــة يف 
 والتكنية حىت خنوض صلب املوضوك ونقف عنده.

 

  الكنیة لغة واصطالحا. 2
والُكنيــة مصــدر أیضــا،  (112: 7 ،1421 ،ةابــن ســيد)«الُکنــی» لغــة ، واحــدةُ  «الِکني ــة»أو  «الُکني ــة»

والفعـل هلـا مـن  إال أن املقصود عند قولنا: فالن أبو فالن، هو املعىن اللفظي للكنية ال مصدریتها.
 وقــد یقــال اإلفعــال.  (2477: 6 ،1376 ،)اجلــوهري ومــن املزیــد يف االفتعــال والتفعيــلد ا ــر ي الثالثــ

 (نفس املصدر ،)ابن سيدة
األب، »أةها أما الكنية اصطالحا فهي املركب اإلضايف من أنواك الع ل   أي املصّدر أبلفاظ 

هذه  (431: 7 ،1427 ،یعقوب  27: 1391، ابن األثري)«، واالبن، والبنت، األخ، واألختواألم
ي كنية األب اببنه إىل جانب امسه أالكلمة تسّمى كنية وإن مل یكن املراد منها التكنية احلقيقية 
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واأللقاب كنية فی  ءاخلاص، وكانت امسا له أو لقبا له دون كنيته، فاملمكن أن یكون بعض األمسا
 .الصياغة

ة ملن أراد التفصيل فلرياجع مقالحول الكنية ال نتعرض هلا و غري قليلة خرى أهناك موضوعات 
 .(47، 1387)فراي،  «اسالمی -جستارک در ینيه وفرهنگ عربی »
 

 أغراض التكنیة وأسباهبا. 3
ملن درسها عرب  به  الثقافية بني العرب مل تتكون ومل تتطور عفویة وإمنا املسلّ  –هذه الظاهرة اللغویة 

تنقيبا عن الكىن جيد أن للكىن أغراضها ويف التكنية  و ملن یبحثدراسة ثقافة العرب و أترخيها 
 أسبااب یتمحور عليها البحث احلاضر.

أّدت إىل استخدام الكنية مسة وعالمة جبانب االس  اخلاص بعضها أغراض إن التكنية هلا 
 اجتماعية وبعضها نفسية، وهي كالتات:

ـ تسمية الفرق 3الرتبة  ـ ذكر السّن والعدد أو2صيانة لالس   راض عن التسميةغـ اال1
ـ التعظي  7 ـ التشاؤم والتطرّي 6ـ التفاؤل ابملولود وله 5 ةتقيـ ال4واجلماعات ذات صفة واحدة، 

، من أراد ـ االستحياء أو االستهتار10 ـ التحبيب والتملياب9ري والذّم تحقيقـ التهّک  وال8واملدح 
  .(39، 2018)فراي،  «ومواضعهاالتكنية عند العرب، أغراضها »التفصيل فلرياجع مقالة 

وللوصول إىل هذه األغراض استخدمت العرب طرقا وللتكنية أسباب وهناك عالقات بني ما 
 الكىن واملكىّن ميكن تصنيفها كما یلي:

 

 والعالقة بینها وبني املكّن  یةأسباب التکن. 4
جند للتكنية وجوها هي  ،بعد األغراض یصل املطاف إىل األسباب، فكما أن للتسمية وجوها

شيء؟ لاألخرى، وهي العالقة بني الكنية واملكىّن. ما النسبة والعالقة اليت اّسن كنية لشخص أو 
وهل هناك منهج خاص ابلتكنية؟ إن التتبع يف الكىن العربية یدلّنا على أن للعرب يف تكنيته  

وعي كان أم ال ـ یقول الصفدي أن ـ عن  وأن الكىن هلا وجوه   لأل ياء واحليوان وغريةا مناهجه 
 (100: 1، 2005الصفدي، ) كما یكون عفوو قد یكون مقصودا،ـ  وكثري من الكنية  از  ـا از 

فليكن للعريب يف أي من األغراض اآلنفة أن ینهج منهجا و یتخذ طریقا إىل ذلك الغرض يف 
 اختيار الكنية املناسبة له، وهذا ما بصدده القس  الثاين من املقال.

املوضوك أّن من احملتمل أاّل نعثر يف كل كنية على منهج وطریق يف منت  قبل التطرق إىل واجلدیر
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لتداوت أو الثقايف للغة فنتأكد من أنه هو الذي عليه استوى تركيب الكنية من اللغة أم يف السياق ا
وعالمة لشيء أو  خص، وال غري.  املضاف واملضاف إليه، كما أن االس  قد یوضع ليكون علما

مهمل، وقد  «عكش»من أین قلت: »یّد  يف هذا القول ما نقل يف العني أنه قيل للخليل: ؤ ی
؟ قال: ال ة؟ قال: ليس على األمساء قياس. وقلنا أليب الدقيش: ما الدقيشبُعكا  مّست العرب
 أمسع له تفسريا. قلنا: فتكّنيت مبا ال تدري؟ قال: األمساء والكىن عالمات، من  اء أدري، ومل

 ـعلى نقل اجلوهري ـ أو یكون  (190: 1، 1409)الفراهيدي،  «تسّمى مبا  اء، ال قياس وال حت 
 (1006: 3، 1376 ،)اجلوهري «الأدري إمنا هي أمساء نسمعها فنتسّمى هبا.»قد أجاب: 

قد جيوز لنا أن حنمل هذا البيت من الفرزدق أیضا على أنه ال ميكن الوقوف ابلضرورة على و 
   :سبب خاص ووجه بعينه یربا بني الشخص وبني امسه وكنيته، فقد ال یكون تناسب بينهما

 األمساء يف الّناس والكنوقد تلتقي 

 
 

 كثريا ولكن التالقي اخلالئق 

 (399: 1407، الفرزدق)       
 

 :من الطرق ما یلي و أم وغريةا إىل من أب هاضافة ألفا إب تت ّ أما التكنية ف
 

 التكنیة ابلولد يف اإلنسان وغريه . 5
أحد أهّ  طرق التكنية إضافة األب واألّم إىل اس  ولد هلما، سواء إنسا  أم حيوا ، فبالنسبة 

أن یكىّن اببنه األكرب وإن مل یكن له ابن كجّل اببنة له، أو غريةا يف بعض  سّن العربلإلنسان 
 املكّناة. يه وقد صدقت الكنية علىاألحيان كما أن عايفشة كّنيت أبم عبد هللا نسبة إىل ابن أخ

بن الزبري فكانت  عبد اّللّ  اببنك قالت عايفشة: و رسول اّلّل كل صواحيب هلّن كىن، قال: فاكتجل
 .(5/432 :1922القلقشندي،   و 2/484 :1412)الزخمشرک، . تكىن أم عبد اّللّ 

أبو  :ومن الكنایة ا تقاق الكنية  ألنك تكجل عن الرجل ابألبوة، فتقول»یقول ابن ر يق: 
فالن، ابس  ابنه، أو ما تعورف يف مثله، أو ما اختار لنفسه  تعظيما  له وتفخيما ، وتقول ذلك 

  .(515 /1 :1421القريواين، ) «للصيب على جهة التفاؤل أبن یعيش ویكون له ولد.
أما ابلنسبة للحيوان فهو من طرق ذكر احليوان ابلكنية دون االس  وقد تغلب على االس  أو 

 نه. تغجل ع
  1.(339 /6 :1384)املدين،  «الِد: السَّراري.األ و  لسُّرِّیَُّة. وأُمَّهات  الو ل ِد: ا أُمُ »ویقال 

من كىن احليوان على هذه الطریق قوهل  لألسد: أبو األ بال وأبو األجري، أبو حفص، وألنثاه 
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وكانوا رغبة إىل لبنها ميلؤون  أم  بل، وأم ضيغ ، وأم العباس، ولإلبل، أم بّو للناقة اليت مات ولدها
جلد الولد ومّسي ابلبّو كي اّن إليه ل ضعه. أم حايفل،  وللضب ابو احلسل او احلسيل،  لالرنب: 
ابو اخلرانق، الفيل: ابو الدغفل، احلية: ابو عثمان، القرد: ابو قشة، للعنكبوت: ابو قشع ، النمر: 

دن، أم ، أم خشيش، أم  اّفان،  غزال: أم اخلشفابو هوبر، العقاب: ابو اهليث ، النعامة: أم ح
 الطال.
 

 التكنیة ابلوالد والوالدة لصفة. 6
 فاملضاف إمناقد نرى الكىن وضعت على أساس من الوالد أو الوالدة ملا فيهما من األوصاف، 

ة اليت  : ولد الناقةابن اخلليّ لوالدین لصفة  اهرة أم ابطنة، فمنها االبن واالبنة مضافتني إىل اس  ا
اخل ِليَُّة: الناقة خ ل ْت من ولدها ورعت ولد و »ه عن أمه بل ینحرونه لينفعوا بلنب أّمه. كانوا ینّحون

وقد أصباب ذما و تعيريا   ،(308 /4 :1409)الفراهيدي،  «غريها. و یقال: هي اليت ليس معها ولد
هو الذي تزوجت أمه »: فوتابن اللَّ  (89: 1391 )ابن األثري، .كما جاء يف هجو جریر للفرزدق

و بنو العاّلت و بنو  عيانبنو األكذلك  (193: املصدر نفس) «.تلتفت عن زوجها إليه ،بعد أبيه
، فإذا كان أبوه  واحدا  و أٍب واحٍد و امٍّ واحدٍة، فهو: بـ ُنو األ عيان فإذا كانوا من»األخياف: 

ت ، فه : بنو الع الَّ ، فه : بـ ُنو األ ْخي افأُمَّهاهُت    ىتَّ  .«، فإذا كانت أمُّه  واحدة، و آابُؤه    ىتَّ
بعض الرُّو اة یقال ه  بـ ُنو االْعياِن اذا كانوا آلابء متفرّقني و ه  بنو قال »و  (247: 1414)الثعاليب، 

أُمُّه من قوم أبيه  للذي»و تقول العرب  (13/209 :د.ت، ة)ابن سيد «اآلحاِد اذا كانوا ألٍب واحد
ٍة و  يغ رِیبٍة س ِبيٍَّة و للذ أُمُّه من غري قوم أبيه هو ابنُ  يهو ابن ُحرٍَّة و للذ أمه س ِبيَّة  هو ابن أ ِخيذ 

ِليبة  ْملوِك اْبُن ج 
ابن برصاء قيل:  (املصدر نفس) «.ابُن س ِبيٍَّة و ابُن غ رِیبٍة و ابن ن زِیعٍة و البن امل

 دة بياضها، قال أرطأة بن سهية:هجوا ملن لّقبت أمه ابلربصاء لش العجان
 

 َمْن ُمْبِلٌغ ِفْتیاَن ُمرََّة أنه

 

 َشِبیبُ  الِعَجانِ  بـَْرصاءِ  اْبنُ َهجاان  

 (8/319 :1421 ،)ابن سيدة           
، ألنَّ ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية و دخ ل ىف الثالثة، و األنثى ابنة ل ُبونٍ »: الل ُبونِ  ابنُ 

 /6 :1376 ،)اجلوهري .«. و هو نكرة  و یعرَّف ابأللف و الالمأمَّه وضع ْت غريه فصار هلا ل نب   
واإلالهة  (362 /15 :1421زهري، األ) أو لضوء الشمس،و یقال ابن إالهة للصباب  (2192
رو «ابن اجلرادة»، ویقال الشمس  ،اجلوهري) وهي اجلراد أول ما تكون وهي دودة (املصدر نفس) للسِّ
1376: 6/ 2375). 
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 التكنیة ابملکان أو الزمان . 7
)ابن فارس،  لصاحب السُّرى «ليلالابن »و  ،(21: 1391)ابن األثري،  هو الولد الصغري مسأابن 

، (194: 1391ابن األثري، ) الذي یسري ليال وال یهوله، واملسافر و كذلك اللص (304: 1، 1404
 «أم املثوى»و «أبو املثوى»ویقال ، (205: نفس املصدر) وابن مصيفة للبعري الذي یولد يف الصيف

 :1421 ،ابن سيده) لضيفك الذي تضيفه وأتویه «أبو مثواك»لصاحيب املنزل أي الزوج والزوجة و
 كثر فيه أبو الّضحضاحنسبة إىل موضع یكّنيت لضفدك  وا (184 /13 :د.ت سيده، ابن   224 /10
الفراهيدي، ) إىل الكعبني، أو إىل أنصاف السوق: املاء والضَّْحض اح ،(418 /4 :1384املدين، )

 /11 :1414)الزبيدي،  «.كنية اهلُدُهد، ألنّه یظهر بظهوره «أ بو الرَّبِيعِ »»و  .(13 /3 :1409
)ابن  والعرّیس ابلكسر والتشدید مأواه «أبو العرّیسة»و «أبو عرّیس»ومن كىن األسد  (137

 (نفس املصدر) والعرین مأواه الذي أيلفه. «أبو العرین»وكذلك یقال له  .(150: 1391األثري، 
من األ جار  (نفس املصدر) والعرزة صغار الُثمام أتلفه األرنب، «أبو عرزة»ومن كىن األرنب 

ألدحية م بيض النعام ىف وا (402 /19 :1414)الزبيدي،  ««أُدحيَّة بنت»ویقال للّنعامة » اجلبلية.
 «وبنات البيد هي اإلبل والبيد مجع البيداء وهي الربّیة.» (488 /3 :1421 ،ة)ابن سيد الرَّمل
 .(46: 1391األثري، )ابن

 

 التكنیة ابلضد والنقیض. 8
وجه التكنية اإلتيان بضد املكىّن ونقيضه، مما ذكره  ارح املختصر يف قس  من مناهج العرب يف 

كان أم للتهك ، یقول:   أّن ما به التشابه هو التضاّد للتلميابالشبه يف تشبيه الشيء بضّده، 
واعل  أنّه قد ینتزك الشبه من نفس التضاّد ال  اك الضّدین فيه مث ینزل منزلة التناسب بواسطة »

 307: 1428)التفتازاين،  «بهه ابألسد وللبخيل: إنه هو حامتمتلياب أو هتك ، فيقال للجبان: ما أ 
 .(350: املصدرنفس ) االستعارة د ورد هذا النوك من التضاد يفوق (308 و

، قال: یقال (205: 1985)الثعاليب،  فكّنت العرب املوت ـ وقيل ملك املوت ـ أبيب اىي،
وأبو اىي كنية املوت كجل »قال ابن أيب احلدید يف القول عن الكنایة: . و لقابض األرواح أبو اىي

 /4 :1986 ،الرفاء  367 /19 :1414ویراجع: الزبيدي،   39 /5 :1426 احلدید،ابن أبی) «عنه بضده
، وقد استخدمه احلریري يف املقامة التاسعة عشرة الّنصيبّية، وفيها بعض الكىن ا ازیة (95

 .(191: 1425)احلریري،  «احملّيا، و یسّلمه إىل أيب اىي حىّت كاد یسلبه ثوب»والكنايفية، قايفال: 
علي، ) ««البيضاءيب أ»بـ األسود ،«أيب بصري»، واألعمى بـ«أيب حامت»الغراب كّنوه بـ»و
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كأّن   على القدر لسوادهإطالقا  (57: ش1397، )فراي «بيضاءأم»وضعت و  (798 /6 :1413
طعام، وهو ال القدر استهزئ به للونه وأنه رغ  كثافة اسوداده أّم تلد يف جوفها یل  يء أبيض

: 1391)ابن األثري،  .«الرِجل يابن ذ» جر عألأطلق على ا. و وقد یكون هذا سّر التكنية ابألّم هنا
 .«عداجلأبو »، ولألقرك (111: املصدر نفس) هو األعرج «ذا الرجل»یما أن  (104

وكذلك أبو اجلعد وأبو جعادة وأبو ، (433 /15 :1421)األزهري،  أبو ج عدة كنية الذيفب
و هي كنية ابلضّد ألن جعدة عنده  الّشاة، »، وقيل: (280 /5 :ش1384)املدين،  جاعدة لبخله

و ملا كان الذيفب یقتلها حيث وجدها جعلوه أابها بضّد ما یفعل األب الذي ال یقال له أب إال 
 /3 :1427)القيسي الشریشی،  «حنوها قوهل  لألسود: أبو البيضاءلوجود الرابة عنده على بنيه، و 

 األخري ما تقّدم، و الشعر ضد البسوطة البخل أو جعودة رم وإما مبعىناجلعودة إما مبعىن الكو  (452
 ، ألن كنيته حسن وفعله قبيابالتضاد أیضا على اهب فتكنية الذيفبیصاّب إن كان األول ، و بنا ذكره
 ، ومنه قال الشاعر يف وصف اخلمر ذاّما هلا: (59 :1391ابن األثري،   9 /3 :1401 ،)اليوسي

 كما الذِّئُب ُيكَن أاب َجعَدة  ِهَي اخلَمُر اِبهلَزِل ُتكَن الطِّال  

 (62: ، د.تبرصعبيد بن األ)   
 

فقيل ُكىنِّ بذلك لُبْخله. و هذا أقر ُب من  «أبو ج ْعد ة»فأّما قوهل  للذيفب  »قال ابن فارس: 
ابلكسر، وبفتاب  وهي( 463 /1 :1404)ابن فارس،  «و هبا كىّن الذيفب.، اجل ْعدة الّرخلة قوهل  إنّ 

 .فكسر: األنثى من ولد الضأن
، (60 /1، املصدر نفس) للقنفذ «أبو سفني»، و(55 /1 :1427 ،یعقوب) هلللج «أبو حّدة»و

، (118: 1391)ابن األثري،  وأغلب الظن أن الصحياب هو أبو سفيان على ما جاء يف املرصع
: يف ما مسّاه «سفيان»من حذف األلف من  والسبب يف هذا االختالف ما ذكره الصفدي

  .(156 /1 :2005الصفدي، ) كما يف إسحق وحنوه  «األعالم املشهورة حتذف ألفها دايفما»
وله  واهد كثرية يف رجال األسانيد و یذلك أبو البصر.  «أبو بصري»وقيل للمکفوف الضریر 

أعور حلّدة بصره، كما  الغرابي إمنا مسّ »: كنایة    قال األزهري فی تسمية الغراب بضد صفتهو 
 .(109 /3 :1421)األزهري،  «بو بصري، و للحبشي: أبو البيضاءیقولون لألعمى: أ

 

 غريهو التكنیة بصفة من لون . 9
إىل ما یشري إىل صفة ( )األب وأخواتهلفاظ الصايفغة للكنية ب األخرى يف إضافة األمن األسالي

وقد یكنون مبا یالبس » ازا، قال الزخمشري: یوصف هبا  خص أو  يء، وهو مبعىن الصاحب 
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يف علّي أبو تراب...، وكان من أحّب أمسايفه إليه،  )ص(من غري األوالد، كقول رسول اّللّ املكىن 
العمامة أبيب ن البن مروان ومسعته  یكنون الكبري الرأس و   أبو هلب حلمرة لونه، وأبو الذابّ وكقوهل

 .(483  /2 :1412)الزخمشرک،  «الرأس وأيب العمامة
 (24: 1391)ابن األثري،  ألاا أكثر ما یسافرون عليها من الدواب. «بنات األسفار»ویقال لإلبل 

وقد أطلقوا على القنفذ  (193: 1391)ابن األثري،  .«أبو ليلى»ویقال للخمر إذا كان لواا أسود 
أيب »وكّنوا اجلماك والوطي بـ (2/360 :1424)الدمريي،  «أاب الشوك»ما عليه من األ واك  لكثرة
 .(150: 1391)ابن األثري،  كنية للحّمام «أاب الع ر ق»، وجعلوا (74: 1391)ابن األثري،  «احلریة

 ، أي تشّقه.(584: 1979، الزخمشري) ألاا متخر اجلو خمرا «بنات خمر»یقال لسحايفب الصيف 
وراء كثري من الكىن اللقبية جند تلميحا إىل حكایة ُعرّب عنها بشيء أو وصف یشعر هبا، منها 

 «یقال له: السّقاءملاء ألخيه احلسني عليه السالم و كان العبّاس یكىّن أاب قربة حلمله ا»أنه 
الطايفف: حني حاصر  (ص)قال النيب» هأن بكرة الثقفي أيبحكي يف و  (395 /1 :ق1417 ،الطربسي)

أبو بكرة من السور على بكرة. فقال له النيب عليه الّسالم: أنت  ّلی. فتدرّ أمّيا عبد نزل إت فهو ح
 .(477 /2 :1412، ي)الزخمشر  «كا  موىل احلارل بن كلدة، وامسه نفيع وأخوه  فع، و أبو بكرة

  
  التكنیة ابملنشأ واألصل. 10

وهو الذي انبثق منه ونشأ  الشيء ونسبته إىل املنشأ واألصل،افة إض ،لى أساسهمما توضع الكنية ع
واملضاف فيه عادة لفظتا االبن واالبنة وما يف حكمهما كالتثنية واجلمع. فأصل  أو صيغ منه عنه

الباء والنون والواو كلمة  واحدة، وهو »الكلمتني یدّل على هذا، كما قال صاحب املقایيس: 
... مث تفرِّك العرب فتسمِّي أ ياء كثرية اببن كذا،  اإلنسان و غريهالشيء یتولَّد عن الشيء، كابنِ 

 .(303 /1 :1404)ابن فارس،  «وأ ياء غريها ببنت كذا
 (92 /6 :ش1384املدين،   159: 1391ابن األثري، ) «بنت العنقود»فللخمر عدة یىن منها 

 قال الطراي:، (154 /6 :ش1375الطراي،   1126 /2 :1410)موسی و الصعيدي،  «ابنة الك ْرم»و
ك ْرما ، ذهااب إىل أن اخلمر یكتسب  ارهبا ك ر ما و إىل هذا یلتفت قول   إمنا مّست العرب العنب»

 ابنة ال بل و اْلك ْرم ابنة فيا »: ابلتحریك. و منه قول قايفله  الشعراء يف تسمية اخلمر اببنة اْلك ر مِ 
: عن قوهل  ذلك )ص(إلسالم وحرم اخلمر، ااه  النيب، فلما جاء هللا اب«اْلك ر م ال  تـ ُقوُلوا  »و  ق ال 

ْرُم ف ِإنَّ اْلك ْرم  قـ ْلُب اْلُمْؤِمِن أِل نَُّه م ْعِدُن التـَّْقو ى أن  »، ويف كتاب التهانوي «بنت العنب»و « «اْلك 
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 /1 :1996 ،)التهانوي «العنب یقال بنت العنقود وبنت كنية اخلمر مشعرة أبّن العنب أصلها كما
 :يف مدح الشریفني الرضي واملرتضی يعرّ املبو العالء قال أ .(1011

 

 أنتم ذوو النََّسـِب الَقصرِي َوَطوُلُكم

 

 ابٍد على الُكـرَباِء واألشرافِ  

 

 َوالرَّاُح إن قیَل ابنُة العنِب اكتَـَفت

 

 ِِبٍب َعِن األلقاِب واألوصافِ  

 (   19/367 :1426 احلدید،ابن أبی)   
 

فقال يف وصف  خدم بعض هذه الكىن يف الفارسية أیضا، منها قول الشاعر انوري.وقد استُ  
 :بعضها الشتاء يف أبيات من قصيدة له يف املدیاب ما نورد

 زادن بگذاشت مادِر ابغ سرتون شد و

 

 چه کند، انمیه عّنني و طبیعت عزب است 

 

 ديدیدخرِت رُز که تو بر طارم اتکش 

 

 در کنب است مّدتی شد که بر آونگ سرش 

 

 موی بر خیک دمیده ز حسـد تــیغ زن است

 

 ات به خلوت لب خم بر لب بنت العنب است 

 (49 /1 :1364، انورک)                        
 

زهري، )األ «ابنة اجلبل»، بـثل صوتكمبوكجّل الصدى وهو الصوت بني اجلبل وحنوه جييبك 
، وكذلك یقال ابنة اجلبل للحية والقوس والداهية. (144 /1 :1988ابن درید،   364 /15 :1421

ألنه مرجوك الصوت من الصخر واجلبل كأنه ولده. وكذلك یقال  (441 /7 :1421 ،ةابن سيد)
 حنو األاار الصغار (23: 1391)ابن األثري،  لكل ما خيرج من األرض و قوقها، «بنات األرض»

، املصدر نفس) النابعة من حتت األرض، وهي الُغْدراُن فيها ب قاو املاء، (364 /15 :1421زهري، )األ
ة من العيون كجّل ومنها أن اجلداول املنشقّ  (488 /8 :1421 ،ة)ابن سيد وكذلك النبات. (286: 12
فهي  (املصدر نفس) «بنات العني»نظرا ملنبعها، وأما  (160: 1391)ابن األثري،  «بنات عيون»بـ

)املدين،  : الرب  د،السَّحابِ  هو املطر الاماره منه، و بناتُ  «ابن السحاب»الدموك الذوارف منها. و
الشَّمس،  الذُّك اءُ »و  .(305 /1 :1404)ابن فارس،  «ابن حبة»للخبز ویقال  (121 /2 :ش1384

 :1421زهري، )األ «ابن املازن»، وقيل للنمل (283 /1 :1975)الشيباين،  «الصُّباب «ذُك اء ابنُ »و
قاء: ابن»و  .واملازن بيضه الذي خيرج منه (363 /15  بناأل ِدمي. فإذا كان أكرب، فهو: ا یُقال للسِّ

َب ٍْر وبنات خمر،  وكذلك یقال لسحايفب الصيف بنات، (املصدر نفس) «ثالثة آِدمة أدمي ني، و ابن
ا تّق من َُب اِر البحر ألن هذه السحاب َب ٍْر و بنت خمر  سحاابت بيض، الواحدة بنت»وهي 

 .(259 /4 :1409)الفراهيدي،  «لو يف البحر و ال جتوز إىل الربتع
 



   103م  2019هـ.ش ـــ 1398األدب العريب، السنة احلادية عشرة، العدد األّول، ربیع و صیف  

 

 ابلـُمنَتج واملولودالتکنیة . 11
إىل ما  - هبذا القس  األغلب األنسبهااتن ةا و  -األمّ  األب و صيغت عليه الكنية إضافةُ  ممّا

: 1391)ابن األثري،  «لزند السفلى من زندي النارا»لـ  «النارأم » فيقال مثالا، میتولد وینتج منه
 /7 :1409)الفراهيدي،  «العليا زند والسفلى زندة»فتستقدح هبما النار، ویقال: اخلشبة  (215
 /1 :1988)العسكري،  العجلة «أّم الندامة»دون األب. و «األم»ولذا كنّيت الزندة بلفظة  (356
ه. وكذلك ما ینتمي إىل  يء أو الندم ومنشأ لكون العجلة مبعث ،(217: 1985الثعاليب،   44

، واهليث  (45 /1 :1988)العسكري،  للعقاب «أم اهليث »ینسب إليه أو یدرج ضمن  موعته، مثل 
 «األجريأبو »و « ب الاألأبو »فمن كىن األسد الكثرية ما وضع على أساس أوالده، فهو فرخه. 

 ،ة)ابن سيد «إذا أدرك الصيد ولده» الشبلو واجلرو، بل إىل الشِّ نسبة  (91: 1979)الزخمشري، 
 :عند هجو من سرق منه  عرا امقال أبومتّ  .واجلرو ولد السباك (69 /8 :1421

 

ا الَضیَغُم اهلَصوُر أَبو اأَلشـ  ـِإَّنَّ
 

  ُكلِّ خیٍس َوغابِ جّبارُ ـباِل  

 (8 /4: 1948)العباسي،   
 

 :1988)ابن درید،  ««احلُس يلأاب »و «احِلسلأاب »احلسل ولد الضّب، والضَّّب یُكىن »وكذلك 
، النون زايفدةو  ،هو ولد األرنب»و (85: 1391ابن األثري، ) «قنِ ر أبو اخلِ »، ویقال لألرنب (533 /1

ا مسِّى بذلك لض عفه و  أيب »یكىن بـوذكر النعام  (248 /2 :1404)ابن فارس،  «ُلزوِقِه ابألرضوإمنَّ
یُقال ِلولد الناقة »و. (268 /8 :1409)الفراهيدي،  «هو فرخ النعامو » والرائل مجع الرَّأل «الرائل

ويف   (11 /4 :1421 ،ة)ابن سيد «حايفل ، و  أّمها أمّ نثى، حايفِلساع ة تلقيه ِمن بطنها إذا كانت أ
)الذكر والثَّور  .(230: 1979)الزخمشري،  «ما ح ّنت: «حايفل أمُّ  ال أفعل ذلك ما أرزمت»»املثل: 

 .(238 /3 :ش1375)الطراي،  كنيته أبو عجلمن البقر( 
 

 التكنیة ابملوضع والظرف . 12
مكنة، واستعماهلا يف یثريا ما یان العرب یكجّل األ ياء على أساس موضعها وما یكثر فيه من األ

 صورتني  
  .ظرف وألفا ها غالبا االبن والبنتاملوضع والإحداةا إضافة ألفاظ التكنية إىل . 1
. واألخرى إضافة ألفاظ التكنية إىل املظروف، واأللفاظ املضافة الغالبة يف هذه الصورة هي األم 2

)املدين،  للسيف «ابن الغمد»و (420: 1409)ابزة االصفهانی،  للفالة «أم الظباء»واألب. یقال 



104    طرق التكنیة أو العالقة الداللیة بني الكنیة واملكّن 

، (363 /15 :1421، )األزهري «ابن الطود»و یقال للحجر تكنية مبوضعه.  (130 /6 :ش1384
 :املصدر نفس) و یقال بنات الصدر للهموم. .(املصدر نفس) احِلرابء «الف الة ابن»، و وهو اجلبل

15/ 264) 
: 1985الثعاليب، ) كنية ألعلى اهلامة وموضع الدماغ من الرأس وما أحاط به، «أم الرأس»و
أّم »و (192: 1391ابن األثري، ) هي الرماب الذي یعقد عليه اللواء، «أم اللواء»وكذلك  (213

: 1391ابن األثري، ) .«أّم أنوار السماء»وللشمس یقال  (1/60 :1988)ابن درید،  ا رة «النجوم
 :1421، األزهري، 217: 1391ابن األثري، ) للشمس، ألاا تشمل اخللق بطلوعها «أّم مشلة»و (14
هي  «أّم السهام»و (427 /8 :1409)الفراهيدي،  لواؤه وما لّف عليه، «الرمابأم »و (454 /15

 .(120 :1391ابن األثري، )  مجعتها والقوس اليت موضع رميهاالكنانة اليت
وأّما م ن خ فَّت »، ويف القرآن الكرمي: دى العربمعهود ل ظرفلل «أم»واستعمال لفظة 

وهكذا استخدمت يف التكنية . ا مبعىن موضعههن «أّمه»و (8و7 :القارعه) «م و ازیُنه فأمُّه هاِوی ة
 مضافة إىل ما حتویه كما تبنّي.

ننكــر وجودهــا، فرمبــا یكــون  ن مللكنهــا مل جنــد منهــا وإ ابملوضــوك واملظــروفوقــد یكــون التكنيــة 
مــــن هــــذا القبيـــــل،  (362 /15 :1421، األزهــــري) لنهــــارلو ابــــن احلبــــارى لليــــل مثــــل ابــــن الكــــروان 

روان واحلبـــارى طـــايفران یقعـــان يف قســـ  مـــن اليـــوم لـــيال و اـــارا، و لعلـــه لكثـــرة بروزةـــا يف أحـــد كالفـــ
 منهما.
 

 نتیجةال. 13
اإلخبار عن ودوافع تستخدم الكىن وتوضع على أساس منها، من أةها أغراض التكنية هلا إن  -

استخدام الكىن وهي عشرة أغراض، وللتوصل إىل هذه األغراض جيب  ،النفس صيانة لالس 
املناسبة اليت تدّل على املعىن املراد والغایة املنشودة نرى العرب انتهجت مناهج وأفادت من طرق 

 عدة.
بعض ما قيل يف التكنية ليس طریقة هلا وإمنا هي غرض للتكنية و یصدق العكس، وجيب  -

 التمييز بني الغرض من التكنية وطریقة وضعها يف مواضعها.
لتكنية والعالقة الداللية بني الكىن واملكىن عرب استنباط ما بني املضاف واملضاف من أه  طرق ا -

، التكنية ابلوالد والوالدة لصفة، التكنية ابلولد يف اإلنسان وغريهإليه من الكىن، خيلص إىل ما یلي: 
ة ابملنشـأ التكنيـغـريه، التكنيـة بصـفة مـن لـون و ، التكنية ابلضد والنقيض، التكنية ابملکان أو الزمان
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  .التكنية ابملوضع والظرف، ابلـُمنت ج واملولود، التکنية واألصل
مـــن احملتمـــل أاّل نعثـــر يف كـــل كنيـــة علـــى مـــنهج وطریـــق يف مـــنت اللغـــة أم يف الســـياق التـــداوت أو  -

الثقايف للغة فنتأكد من أنه هو الذي عليه استوى تركيـب الكنيـة مـن املضـاف واملضـاف إليـه، كمـا 
 قد یوضع ليكون علما وعالمة لشيء أو  خص، وال غري.أن االس  

 

 املصادر
 .القرآن الکرمي

بغداد، دار  الفضل ابراهي ،، حتقيق:  مد ابو  رح اج البالغة(، ق1426) عزالدین عبداحلميد ابن أيب احلدید،
  .الكتاب العريب

 .احلليب البايب ةمطبع ،حتقيق: حسني نصار، مصر، دیوان، (د. ت) عبيد ،برصابن األ
، حتقيق: املرصّع يف اآلابء واألمهات واألبناء والبنات واألذواء والذوات (،ق1391)  دالدین املبارك ،ابن األثري

 بغداد، االر اد. ،يفيابراهي  السامرا
 .دار العل  للمالیني بريوت، ،مجهرة اللغة (،م1988) ابن درید،  مد بن حسن

، دار بريوتحتقيق: عبداحلميد هنداوى، ، احملك  و احمليا األعظ  (،ق1421) امساعيل، على بن ةابن سيد
 .الکتب العلمية
 .دار الكتب العلمية بريوت،، املخصص )د.ت(، ----------

عالم مکتبة اإل ق ،عبدالسالم  مد هارون،  ،معج  مقایيس اللغه (،ق1404) أابد ،بن فارس الرازيا
 .االسالمي

 .دار إحياء ال ال العريب بريوت، ،هتذیب اللغة(، ق1421) ،  مد بن اابديزهر ألا
 هران، علمی فرهنگی.طضوک، به اهتمام  مد تقی مدرس ر  ،دیوان، (ش1364) ،  مد بن  مدينور أ

-مقـاالت وبررسـی، « سان براک مطالعـه رجـال حـدیثهاک ینيه ناسی  مگونه» (1382) أابد ،يچكتاپ

 .74العدد  ،ها
 مکتبة امساعيليان. ق ، ، رح املختصر علی تلخيص املفتاح للخطيب القزویجل ق(،1428) سعدالدین ،التفتازاين
، تقدمي و إ راف: رفيق العج ، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم م(،1996 مد علي ) ،التهانوي

 بريوت، مكتبة لبنان   رون.
، حتقيق:  مد ابو الفضل ابراهي ، املضاف واملنسوب مثار القلوب يف(، م1985)  مد بن عبدامللك الثعالىب،

 مصر، دار املعارف.
 .، حتقيق: طلبه، مجال، بريوت، دار الكتب العلميةاللغة وسر العربية فقه ق(،1414) ----------

مركز دراسات  ،«كىن احليوان يف عامية الفرات األوسا العراقية، دراسة ومعج » (،2015) كا   داخل  ،جبري
 .94-61، ص36، اإلصدار1، ا لدالكوفة جبامعة الكوفة
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القادسية يف اآلداب  ،«كىن احليوان، دراسة ومعج » ،(2005) كا   داخل والدكتور أصيل  مد كا    ،جبري
 .4، ا لد4ـ 3، العددان والعلوم ال بویة

 حتقيق: أابد عبد الغفور العطار،، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية(، ق1376) ، امساعيل بن اباديوهر اجل
 .دار العل  للمالیني بريوت،

الطبعة الرابعة، بريوت، دار الكتب  ،احلریري مقامات(، 1425)ق علي بن قاس   مد أبو البصري، احلریري
 .العلمية

« الكنية، حقيقتها وميزاهتا وأثرها يف احلضارة والعلوم اإلسالمية»،( 1988) لسيد  مدرضاا ،احلسيجل اجلالت
 .17مؤسسة آل البيت إلحياء ال ال، السنة الرابعة،  العدد  ،تراثنا
، بريوتحتقيق: فهمي سعد، ، سوايفر األمثال على أفعل ق(،1409م/1988) ابزة بن حسن ،صفهاينابزة اال

 .عامل الکتب
حتقيق: أابد حسن بسج، بريوت، دار الكتب  ،الكربى احليوان حياةق(، 1424)  مد الدینالدمريي، كمال

 .العلمية
حتقيق: مصباح الغالوجيي، دمشق،  مع ، احملب واحملبوب واملشموم واملشروب (،1986) ي بن أابدالسر  ،الرفاء

 .اللغة العربية
 .دار الفکر بريوت، علی  ريک،، حتقيق: من جواهر القاموس اتج العروس(، ق1414) مرتضى مد ، يزبيدال
 .، دار صادربريوت، أساس البالغة (،م1979) ،  مود بن عمريزخمشر ال

، حتقيق: عبد األمري مهنا، بريوت، مؤسسة ربيع األبرار ونصوص األخيارق(، 1412) --------------
 .األعلمي للمطبوعات

اهليئه العامه لشئون املطابع  ،ةقاهر ال ابراهي  ابياري،، حتقيق: كتاب اجلي (، م1975) شيباىن، اسحاق بن مرارال
 .االمريیه

، حتقيق: د.  مد عبد احمليد ال ني، القاهرة، دار صرف العنيم(، 2005)الصفدي، أبو الصفاء خليل بن أیبك 
 اآلفاق العربية.

 .ق ، مؤسسة آل البيت ،اهلدى أبعالم الورى إعالم (،ق1417) احلسن بن فضل الطربسي،
 هران،ط ، حتقيق: أابد حسينی ا کوري،ومطلع النريین مع البحرین  (،ش1375) طراى، فخرالدین بن  مدال

 .مرتضوي
(، معاهد التنصيص علی  واهد التلخيص، حتقيق:  يي الدین عبد احلميد، 1948) العباسي، عبدالرحي 

 بريوت، عامل الکتب.
 الطبعة الثانية، بريوت، دار اجليل.، مجهرة األمثالم(، 1988) العسكري، أبو هالل

 ، بغداد، جامعة بغداد.املفصل يف اتریخ العرب قبل اإلسالمق(، 1413) علي، جواد
كلية ال بية األساسية للعلوم ال بویة ، «ومواضعها أغراضها العرب، عند التكنية»(، 2018) أكربعلي ،فراي

 .630-614، صص 39، العراق، جامعة اببل، العدد اإلنسانية
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، ق ، مؤسسة دار علوم حدیث، «جستارک در ینيه و فرهنگ عربی اسالمی»ش(، 1387) أكربعلي ،فراي
 .112-84، صص 47احلدیث، العدد 

)فرهنگ عربی به فارسی   اتبنلابألب واألم واالبن وا اتمعج  األمساء املصّدر  (،ش1397) أكربعلي ،فراي
 راباين.،  مشهد املقدسة،  كوه حكمت ینيه(

 .، هجرتق  ،الطبعة الثانية، كتاب العني (،ق1409) اابد فراهيدى، خليل بنال
 بريوت، دار الکتب العلمية. ، علی فاعور :،  رحدیوانال ق(،1407) الفرزدق

حتقيق:  مد حسني مشس الدین، ، صباب األعشى يف صناعة اإلنشاء )د.ت(، أابد بن عبد هللا ،القلقشندي
 العلمية. ، دار الکتببريوت
مكتبة ، القاهرة، نقده و الشعر صناعة يف العمدة ق(،1421 /م2000) الر يق بن حسن علي أبو القريواين،

 .اخلاجني
الدین، الطبعة الثانية، حتقيق: إبراهي  مشس ،احلریري مقامات  رح ق(،1427) أابد عباس الشریشي، أيب القيسي

 .دار الكتب العلمية بريوت،
ة، قدساملمشهد  ،والكناز ملا عليه من لغة العرب املعول الطراز األول (،ش1384) خان بن اابددىن، على امل

 .إلحياء ال ال )ك(مؤسسة آل البيت
مكتب  ق ،الطبعة الرابعة،  ،اإلفصاح يف فقه اللغة(، ق1410) حسني یوسف وعبدالفتاح الصعيدي ،موسى

 .االعالم االسالمي
 ، بريوت، دار الكتب العلمية.العربية موسوعة علوم اللغة (،ق1427) اميل بدیع ،یعقوب

، حتقيق:  مد احلجي و مد األخضر، املغرب، دار زهر األك  يف األمثال واحلك ق(، 1401) اليوسي، حسن
 الثقافة.
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