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چکیده
گستردگی واژگانی زبان عربی که توسع معنایی را نيز در پی دارد ،به شکلهاای مختلفای هواور مایکناد
و کاربرد کنيه یکی از آنهاست .عربها «عَلَم» را به سه شکل اسم ،لقب و کنيه به کار بارده و در ماواردی
به جای اسم یا لقب ،به دالیل بالغی و یا معنا شناختی ،از کنيه استفاده میکردناد .باه تادری ایاک کااربرد
گسترش یافته و به حوزة حيوانات ،امور و اشياء نيز کشيده شده است .معرفی و تحليل کنيههای حيوانات،
میتواند سبب درک درست متون عربی و ترجمة دقيق آنوا شود و اصولی معناا شاناختی در زميناة و اع
کنية حيوانات به دست دهد .مبحث کنيه به عنوان یکی از مباحث علم صرف مطرح گردیده و آثار خاصای
در مو وع کنيههای انسانها به رشتة تحریر در آمده ،اما دغدغة مقالة حا ر پار نماودن خام موجاود در
بررسی کنيههای حيوانات و دالیل معنا شناختی آن است که با روش تحليلی -توصايفی صاورت گرفتاه و
در پی اثبات ایک مطلب است که و ع کنيهها در زبان عربی دارای دالیال معناا شاناختی خاصای از قبيال
اشاره به روابط سببی ،ایجادی ،اصالت ،تالزم ،باورها و معتقدات عامه ،اسطورهها و  ...است.
واژههای کلیدی :زبان عربی ،کنيه ،کنایه ،حيوانات.

 پست الکترونیك نویسندهtaheri321@yahoo.com :
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 -1مقدمه
زبان ،توسعه یافته تریک ابزار فکری است که برای برقراری ارتباط مياان انساانهاا و جواماع
انسانی به کار گرفته میشود و انتقال مفاهيم پيچيدة ذهنای باه ساادهتاریک و در عايک حاال
کاملتریک شکل ممکک آن ،تنوا از طریق زبان امکان پذیر است .در ایک ميان ،زباان عربای کاه
یکی از غنیتریک زبانهاست ،عالوه بر ایک که حامل وحی و پيام الوای بارای هادایت ناوع
بشر است ،دارای ساختارهایی بدیع و دلانگيز ،تنوع در تعبير و استواری در نظام زبانی و باه
ویژه برخوردار از فراوانی واژگان و گستردگی حوزة لغات اسات و ایاک ویژگای باه کااربر
چنيک زبانی امکان میدهد که از یک مصداق یا مفووم به الفاظ مختلفی تعبيار نمایاد .وجاود
لغتنامههای فراوان و گسترده و کتب فقه اللغه و پرداختک به واژگاان متارادف در ایاک آثاار
ارزشمند ،خود ،دليلی بر توسعة حوزة واژگانی ایک زبان است .منشأ ایک گستردگی واژگاانی
که توسع داللی و معنایی را نيز در پی دارد؛ وابسته به عوامل چندی از جملاه کااربرد اقساام
سه گانة اسم ،لقب و کنيه برای اشاره به مسمّای معينی است .گاه دامنة ایک تنوع تعبير کاه در
ارتباط با بحث کنيه مطرح میشاود از حاوزة انساان و جواماع انساانی فراتار رفتاه و عاالم
حيوانات ،اشياء و حتی امور معنوی را هم در بر میگيرد و چنان که در ایک زباان ،انساانهاا
عالوه بر اسم یا لقب ،دارای کنيهاند ،اشياء ،امور و حيوانات نياز کنياههاای خااخ خاود را
دارند و پس از انسانها ،سوم قابال تاوجوی از کنياههاای زباان عربای باه عاالم حيواناات
اختصاخ دارد و نمونههای فراوان ایک کنيههاا را در خاالل کتاب لغات ،مایتاوان یافات.
شناخت ایک نوع کنيهها موجب فوام دقياق متاون عربای و درک درسات از مواریاث غنای
فرهنگی ایک زبان میگردد .از ایک رو در راستای تعامل علمی و دقيق با ایک زبان ،باا عنایات
به گذشت قرنها از و ع ایک الفاظ ،رورت شناسایی ،جمع آوری و تو يح کنيهها ،باي
از پي

آشکار میگردد .هر چند در بااب کنياة انساانهاا ،تاليفاات متعاددی در دورههاای

مختلف از زوایای گوناگون به رشتة تحریار در آماده ،اماا از یاک ساو حجام قابال توجاه
کنيههای حيوانات در ميان لغت ناماههاای عربای و از ساوی دیگار فقادان یاک مجموعاة
منسجمی که دسترسی پژوهشگران را به معنای چنيک واژگانی تسويل نماید ،بر لزوم بررسای
و تحليل ایک کنيهها و دالیل معنا شناختی آن تاکيد میکند.
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 -1-1بیان مسأله
زبان ،عالوه بر ایک که وسيلة تفاهم و درک متقابل و انتقال اندیشه و حتی ابازار آن اسات،
کارکردهای ویژهای در زندگی انسان دارد ،کاه از آن جملاه مایتاوان باه نقا

زباان در

شناخت طبيعت و موجودات آن و خصوصيات هرکدام از طریق نامها اشاره کرد .با توجاه
به ایک که کنيه ،بخشی از نامهای عربای باوده و ساوم قابال تاوجوی از آن باه حيواناات
اختصاخ دارد و ایک کنيهها در خالل متون عربی به وفور یافت مایشاود ،شاناخت آن و
داللت معنایی هر یک موجب فوم دقيق متون عربای و درک درسات از مواریاث کواک و
غنی ایک زبان گشته و برداشتهای درساتی از متاون عربای باه ویاژه جوات ترجماه باه
زبانهای دیگر از جمله زبان فارسی که آميخته با زبان عربای اسات بدسات مایدهاد .باا
توجه به گذشت قرنها از و ع ایک واژگان ،رورت تو يح و تحليل ایک کنيههاا باي
از پي

رخ مینماید .از طرف دیگر کاار برد کنياه در کناار اسام و لقاب بارای اشااره باه

مسمای معيک ،عالوه بر اهميتی که در حوزة زبان شناسی و بخصوخ معناا شناسای دارد،
در علم الحدیث نيز از جوت شناخت راوی ،فوم معنای کنایی روایت ،ترجيح روایتای بار
روایت دیگر ،تصحيح نسخ اسانيد ،تمييز مشاترکات و یکساان ساازی تفااوت اسامهاای
مردان و تعدیل و جرح راوی دارای اهميت است (فراتی.)84 :1387 ،
ه رچند در منابع صرفی و نحوی زبان عربای ،سااختار و اعاراب کنياه باه تفصايل ماورد
بررسی قرار گرفته و علمای متقدم و متاأخر ،تعااریف لغاوی و اصاطالحی آن را بدسات
دادهانااد ،امااا بااا توجااه بااه رویکاارد پااژوه

حا اار کااه رویکااردی زبااان شناسااانه و

معنا شناسانه است ،طرح مباحث مربوط به کنيه و کنایه و همپوشانی آن دو ،سااختار کنياه
و تأثير آن در فوم متون عربی ،دالیل و انگيزههای کاربرد کنایاه و مو اوعات و مصاادیق
آن روری مینماید ،از ایک رو مقالة حا ر در پی پاسخگویی به پرس های زیر است:
 )1آیا عرب در و ع ایک کنيهها از اصول و قواعد و دالیل معنا شناختی خاصی پياروی
کرده است؟  )2آیا میتوان در موارد روری و جوت همراهای باا توساعة روز افازون
واژگان زبان بر اساس اصول شناخته شده ،کنيههایی و ع کرد؟
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 -2-1ادبیات یا پیشینة تحقیق
کاربرد کنية حيوانات از دیرباز در ميان اعراب رای باوده و نشاانههاای ایاک کااربرد را
میتوان در متون دورة جاهلی و دورههای متاخر از آن مالحظاه کارد .لغات ناماههاای
عربی نيز در مطاوی خود برخی کنایات از حيواناات ،اشاياء و اماور را ذکار نماودهاناد
(ابک منظور .)174 :1992 ،کتب صرف و نحو نيز بحثی ویژه به مو وع کنيه در باب «علَام»
اختصاخ دادهاند (ابک هشام

1411 ،ها 119 ،؛ حساک )277/1 :1966 ،و (یعقاوب:1988 ،

» به بيان کنایاه و اناواع و دالیال

 .)555ابو منصور ثعالبی هم در کتاب «

کاربرد آن و رابطهاش با کنيه پرداخته است .البتاه کتابواایی نياز مشخصااد در ایاک بااب
نوشاااته شاااده کاااه تنواااا و باااه طاااور خااااخ باااه کنياااههاااای انساااانهاااا
» از علای باک المادینی (م234هاا) و

پرداختهاند ،ایک کتابوا عبارتناد از« -1 :

احمد بک حنبل(م241ها) و المسلم (م261هاا) و النساايی (م 203هاا) و ابواحماد الحااکم
(م378هاا) « -2
(م301ها) « -3
« -4

» از أباو عبادا محماد باک احماد المقدسای
» ابوعبد

بک جارود و اباو بشار الادوالبی (م320هاا)

» و کتاب «

» از محمد بک حياان

البستی (م354ها) « -5اسماء مک وافقت کنيته

زوجه مک الصحابه» ابوالحساک محماد

ابک عبدا بک زکریا بک حيوه (م366هاا) « -6
»و«

» «

» از ابک منده االصبوانی(م396ها) « -7

از حافظ ابک عبد البر قرطبای « -8
العسقالنی (م« -9 )852

» ابک األثير الجزری (ت« -10 )606

»
» حاافظ باک حجار
» حاج

شيخ عباس قمی (م1359ها) تقریبا همگی ایک کتابها به ذکر کنيههای رجال و مشاهير و
یا صحابه پرداخته اند .البته ابو علی ساليمان باک عبادالعزیز النغيشامی( )2005در کتااب
«

» اشارهای کلی به کنيههاا دارد کاه کنياههاای زیاادی را در

مو وعات مختلف ذکر کرده است ،اما در مجموع ،کتاب یاا مجموعاهای کاه باه طاور
خاخ به کنایات حيوانات در زبان عربی پرداخته باشد ،تاليف نشده اسات و ایاک نيااز
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همچنان احساس میشود؛ از ایک رو دغدغة مقالة حا ر معرفای کنياههاای حيواناات و
دالیل معنا شناختی آن است.
 -2تعریف کنیه
کنيه ،از نظر معنا توریه از اسم است .یعنی به طور پوشيده بر اسم داللت میکند و از
نظر بالغی ،کنایه از موصوف با کاربرد صفت است و از نظر صرفيان یکی از انواع عَلَم
شخصی است که با یکی از کلمات «أب»« ،ابک»« ،أمّ»« ،بنت»« ،أخ»« ،أخت»« ،عم»،
«خال»« ،

»« ،ذو» و «ذات» آغار میشود .کاربرد «کنيه» که هاهراد از ویژگیهای تمدن

اسالمی است و -تا آنجا که اطالع داریم -در زبانهای دیگر چنيک کاربردی وجود
ندارد (الحسينی ،)24: 1409،ارتباط تنگاتنگی با بحث کنایه دارد و رابطة بيک ایک دو ،عموم
و خصوخ مطلق است؛ بدیک نحو که هر کنيهای کنایه است ،اما هر کنایهای ،کنيه
نيست .از ایک رو تعریف کنایه و اقسام و اغراض آن به عنوان مقدمة ورود به بحث کنيه
روری به نظر میرسد.
«

»« ،کِنيه» و «کِنوَه» (ابک سايده12/7 :2000 ،و )144/7در لغت ماخوذ از فعل «کنيتُ عاک

األمر» و «کَنَوتُ عنه» « ،أکنَيتُه» و «کَنَّيتُه» به معنای «وَرّیتُ عنه بغياره» (چيازی را در دل
داشتم و چيزی دیگر را بيان کردم و یا چيزی را پنواان کاردم) اسات (اباک منظاور:1992،

175/12؛ ابک القطااع )105 :1361 ،و یا به تعبير ابک فاارس« :
» (ابک فاارس( )771:1986،کنيه آن
است که در مورد چيز دیگری صحبت کنی و به ایک وسايله باه آن اشااره نماایی و کنياه از آن
جوت کنيه ناميده شده که توریه از اسم است یعنی به طور پوشيده بر آن اسم داللت مایکناد).

چنان که «ابک النحاس» در شرح ابيات «

» در بيان آنچه که هم باا «واو» و

هم با «یاء» به کار میرود آورده است:
و یقالُ أیضاد «أکْنَيْتُهُ» و «کَنَّيْتُهُ» (ابک النحاس ،بی تاا )40 :و اگر کسی «هم کنياه» باا دیگاری
باشد ،میگویند «هو کنيُّه» چنان که اگر «هام ناام» باشاند ،گفتاه مایشاود «هاو سَاميُّه»
(ر ا .)116/5 :1960،البته «کنيه» در اصطالح [علم صرف] «علم شخصای» غيار از اسام و
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لقب است ،که با «أب»[ ،أمّ] (النغيمشای« ،)10/1 :2005 ،ابک»« ،بنت»« ،أخ»« ،اخت»« ،عام»،
«خال» و «

» [«ذو» و«ذات»] آغاز میشود (مصطفی و.)802:1960 ،...

و از ایک رو که کنيه یکی از انواع «عَلَم شخصی» است ،مورد بحاث نحویاان نياز واقاع
شده و آنان ،کنيه را «عَلَم مرکب ا افی» ای میدانند که با یکای از کلماات «اب» ،اباک،
)10/1 :2005 ،؛ بناابرایک ترکيبااتی مثال «أب لمحمّاد» و

و ...آغاز شده اسات» (

«أمّ لوند» که ترکيب ا افی نيستند ،کنيه محسوب نمیشوند .از طارف دیگار ،هار چناد
کنيه ،مرکب ا افی است ،اما از نوع «عَلَمی» است که دارای معنای اِفارادی اسات؛ زیارا
هيچ یک از اجزای آن به تنوایی بر معنای مرتبط با علميت داللت نمیکند و اگر صافتی
بعد از کنيه بياید از جوت معنا ،صفت هر دو جزء با هم محسوب مایشاود ،هرچناد از
نظر لفظی تابع اعراب مضاف است (حسک .)277/1 :1966 ،آن گونه که در بيت زیر از قول
معاویه آمده است:
(ابک عقيل)84/3 :1411،

تفاوت ميان کنيه و لقب در آن است که لقب [از طریق مفووم لفاظ] بارای مادح یاا ذم
«ملقبٌ به» ،به کار می رود در حالی که تعظيم و بزرگداشت صااحب کنياه ناه از طریاق
معنای کنيه ،بلکه از طریق عدم تصریح به اسم حاصل مای شاود( .النجفای1340،هاا )110:

عالوه بر مطالب مذکور ،کنيه نيز همانند عَلَم ،عالمتی است که بر صااحب کنياه داللات
نموده و مصداق

را تعييک میکند ،در ایک باب ،صالح الدیک صفدی از أخف

و او نيز

از خليل [بک احمد] نقل میکند کاه« :

» (الصفدی ،بی تا.)1928/14 :
(خليل گوید به قصد عيادت «ابوالدقي

اعرابی» بر او وارد شدیم .به او گفتم چگونه ای؟ گفت :چيزی را

که نمییابم نمیخواهم .روزگار بدی شده ،بخشنده [چيزی بارای بخشايدن] نماییاباد و آن کاه دارد،
نمیبخشد .گفتم« :الدقي » به چه معنا است؟ گفت :نميدانم .گفتم چگونه معنای کنيهات را نمایدانای؟
گفت اسمها و کنيهها ،تنوا نشانههایی [برای شناختک افراد] است)...
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ایک گفتگو نشان میدهد که کنيه در کنار هماة ویژگایهاایی کاه دارد ،همانناد اسام (عَلَام)
را تعييک میکند .هر چند همانناد

نشانهای است که بر صاحب کنيه داللت نموده و مصداق

اسام (عَلَام) ،اتفااق کنيااه نياز رخ مایدهاد و یااک کنياه بار چناد نفاار اطاالق مایشااود،
بی آنکه خوی و خصلتشان ،همانند باشد .چنان که مردی ناشاناس بار صااحب [باک عبااد]
وارد شد [صاحب] گفت :أبومَک؟ (کنيهات چيست؟) و آن مرد در بحر طویل چنيک سرود:
(

 ،بی تا)1216/7 :

(هماهنگی اسمها و کنيهها لفظاد ،بسيار اتفاق میافتد ولی خوی ها با هم هماهنگ نمیشوند).

 -3اقسام کنیه
کنيه از جوت معنا و مفووم بر سه وجه میآید )1 :عادم تصاریح بار آنچاه کاه ذکارش
ناخوشااایند اساات )2.باار وجااه تااوقير و تعظاايم  )3جانشااينی کنيااه بااه جااای اساام
(ر ا.)116:1960،

نحویان« ،عَلَم» را سه نوع دانستهاند :اسم ،لقب و کنياه .اسام همچاون موسای و عيسای،
لقب همانند اسراييل و کنيه مثل ابولوب؛ اما گاه یک شایء تنواا اسام دارد ،گااه باه لقاب
شناخته میشود و گاه به کنيه .همچنيک گاهی اسم با لقب و گاهی با کنياه هماراه اسات و
گاه نيز لقب و کنيه با هم شناساة چيازی مایشاوند (

1401 ،ق .)49/1:سايبویه بارای

«ترکيب اسم با کنيه» از موارد باال سه مصداق قرار میدهد:
الااف :آن کااه هاام اساام دارد و هاام کنيااه؛ ماننااد کفتاار کااه غياار از « َابُع» ،ناام

را

«

» گویند و کنيهاش «أم عامر» است .همچنيک است شير که جز «أسد» به ناام

«

»و

» و کنيه اش «

کنيهاش «

» باشد .نيز روباه کاه غيار از ثعلاب ،ناام
» است و عقرب را «

ه» نام و«

ب :آن که اسم دارد و کنيه ندارد؛ مانند «کفتار نر» که نام

«

» کنيه است.
«قُثَم» است ولی کنيه ندارد.

ج :قسم سوم که تنوا به کنيه شناخته میشود و اسم نادارد ،مثال «اباو بَاراقِ » کاه ناام
1

حيوان خاصی است (.محسّب 119:2008؛ فراتی)86 :1387 ،

کنيه از نظر لفظی نيز دارای اقسامی است؛  -1انتساب به پدران و ماادران :مانناد اساتعمال
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کنية «أبو

» برای گرگ و «أم عامر» برای کفتار ،چنان که به هر چيز سفيد «ابوالجون» و

بر مصيبت و سختی و بال «أم حبو کری» و بر شراب «أم ليلی» اطالق میشود.
 -2انتساب به پسران و دختران :مانند کنية «
شااخ
«

» برای کالغ و کنياة «

» بارای

ش اناخته شااده و مشااوور ،چنااان کااه پااژواک و باااز خااورد صاادا [ومااار] را
» نام گذاردهاند (فراتی.)86 :1387،

» و سنگریزه را «

 -1-3اقسام دیگر کنیه
کنيه به اعتبار دیگری ،دارای اقسام زیر است:
(کنيههای صِرف) :ایک نوع از کنيه برای کسانی به کار میرود کاه

الف-

تنوا به کنيه شناخته میشوند و اسمی جز کنيه ندارند .مانند کنية «ابو بالل اشعری»
(کنيههای مقيد) که خود دارای انواعی است:

ب-

 -1کنية کسانی کاه دو کنياه دارناد و یکای از آن دو ،حکام لقاب را دارد .مانناد کنياة
«ابوالحسک» و «ابوتراب» برای علی بک ابی طالب (ع) -2 .کنية کسانی که دو کنيه دارناد
و هيچ یک از آن دو حکم لقب را ندارد ،مانند کنيههای «ابو خالاد» و «ابوالولياد» بارای
ابک جریح -3 .کنية کسی که نام
«
«

مشوور بوده ولی کنيهاش مورد اختالف است ،مانناد

» غالم رسول خدا (خ) که گااهی باه او «

»« ،

» و یاا

» گفته میشود -4.کنية کسانی کاه باه کنياه ،مشاوورند ولای اسمشاان ماورد

اختالف است ،مانند :ابو هریره  -5کنية کسانی که هم در اسمشاان و هام در کنياهشاان
اختالف است که البته چنيک موردی اندک است -6 .کنية کسانی که هم به اسم و هم باه
کنيه مشوورند ،مانند کنية أيمة أربعه -7 .کنية کسانی که به کنيه مشوورند نه به اسم ،هار
چند نامشان هم معروف بوده .مانند :أبو الضحی مسلم بک صبيح ( .النغيمشی2005 ،؛ )11/1

و از ایک روست که شاعر گفته است:
(همان)11/1 :

 -4تعریف کنایه
کنایه (در لغت) مصدر فعل«

» ( ابک القطاع1361 ،ق )15 :به معنای چيزی
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را با دیگری پوشاندم است و «

» از ریشه «ک ن ن» به معنای «ستر» و «پوشاندن» نيز

گفته شده است ،و کنایه از آن رو کنایه ناميده شده که معنایی را مایپوشااند (و معناای
دیگری را آشکار میسازد ).به بيان دیگر ،کنایه در لغت باه معناای تارک تصاریح و آن
است که در مورد چيزی سخک بگویی و چيز دیگری را اراده نمایی (الکنتوری ،بایتاا)19 :

» نيز به کار رفته است ،اماا «

و با وجود ایک که در زبان عربی« ،

» فصيحتر از آن است ،زیرا مصدر «کنایه» شنيده شده ،اما مصادر «

» از

عرب شنيده نشده است (الثعالبی.)21 :1998 ،
با مراجعه به منابع متقدم زبان عربی در مییابيم که «کنایه» در دورههایی به مير غایب
اطالق میگشته ،چنان که «ابو منصور ثعالبی» در کتاب «

» در باب التفات ،فصلی

به نام «

» آورده و آن را از سنک

عرب میداند ،همان طوری که نابغه در بيت زیر از مخاطب به غایب التفات کرده است:
( الثعالبی)327 :1403 ،

در علم صرف نيز منظور از کنایه ،اشاره به شیء معينی با لفظ غير صریح است و اساماء
کنایه در ایک دان
«

عبارت است از «کم»« ،کأیک»« ،کذا»« ،کيتَ»« ،ذیتَ»« ،بضعَ»« ،فالن»،

» (یعقوب.)555 :1991 ،

در اصطالح بالغيان ،کنایه ،لفظی است که به کار بارده مایشاود و از آن الزماة معناای
حقيقي

اراده می گردد؛ همراه با قریناهای کاه ماانع از ارادة معناای حقيقای نمایشاود

(الثعاالبی .)21 :1998 ،مانند عبارت «طویل النجاد» (کسی که بند شمشيرش بلند است) کاه
منظور از آن الزمة معنای « ،

» (بلندی قامت) است .مک ایک که جایز اسات

معنای حقيقی «بلندی بند شمشير» نيز در نظر گرفته شاود (التفتاازانی1407 ،ق .)407 :البتاه
کنایه گاهی به علت کثرت استعمال در معناای مکنای عناه ،حکام تصاریح را ماییاباد
(الجرجانی )414 :1407 ،که مجدداد به شکل کنيهای دیگر به کار میرود.
 -5رابطة کنایه و کنیه
ابک رشيق قيروانی(456ق) در «العمده» در باب سخک از کنایه تحت تاثير «مبرد» کنایاه را
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سه قسم میداند :کنایة تعظيم و تفخيم (کنایهای که برای بزرگداشات مکنای عناه آورده
میشود) ،کنایة إعراض از لفظ پست و ناشایست و کنایهای کاه بارای مخفای کاردن و
پوشيده داشتک معنا به کار میرود( .عتيق ،بی تا .)209 :کنيه ،از کنایة «تعظيم و تفخيم» کاه
برای بزرگداشت مکنی عنه آورده مایشاود ،مشاتق شاده اسات (القيروانای.)313 :1401 ،
ابک أثير نيز در کتاب «المثل الساير» مک پرداختک به کنایه و تعریض و آوردن تعاریف
و مثالهایی برای آن دو ،کنایه را مشتق از واژة «کنيه» میداند (عتيق ،بی تا .)278 :همچنيک
گفته شده که کنيه از کنایاه مشاتق گردیاده (مطلاوب )155 :1987،و کنایاه نياز از «ساتر»
(پوش

) گرفته شده و از ایک جوت« ،کنيه» داخل در کنایاه اسات (الحساينی689 :1413،؛

الکنتوری ،بی تا)19 :؛ چنان که ابوفالن ،ابک فالن و بنت فالن ،به سابب پوشايده داشاتک و
عدم تصریح به اسمهای خاخ ایک افراد ،کنيه ناميده میشود (فياض.)184 :1406،

 -6اغراض و دالیل کاربرد کنیه
الف .بر وجه توقیر و تعظیم
کاربرد کنيه نزد ابک قتيبه (م 276ق) ،اغراض و موا عی دارد که از آن جمله اسات کنياه
آوردن از نام شخصی به صورت «ابو[ »...کنيهای که با أب شروع میشود] تا بار بزرگای
و عقل و تجربة وی داللت کند (الحسينی .)694:1413 ،زمخشری نياز غارض از ایاک ناوع
کنيه را تکریم میداند و در پاسخ به سوال مقدّری در تفسير آیة نخست سورة «
(

»

) ماایگویااد اگاار پرساايده شااود کااه بااا ایااک کنيااه

[به ویژه ایک نوع از کنيه] که دال بار تکاریم اسات ،چگوناه بارای ابولواب [کاه ماورد
سرزن

حق تعالی است] کنيه به کار برده شده؟ میگویيم ایک کاربرد سه وجه دارد:

 )1او به جای اسم به کنيه مشوور بوده ،از ایک رو کنيه به جای اسم به کار رفته اسات و
قرايت کسانی که آیه را به صورت «تبّت یدا أبولوب» خواندهاند ،مؤید ایک مطلب اسات.
 )2نام

عبدالعُزی بوده [ و چون در حقيقت معبودی جز خدا وجود ندارد ایاک نسابت

نيز فاقد حقيقات اسات] و از ایاک رو از اسام وی باه ذکار کنياه عادول شاده اسات.
 )3چون او اهل [عذاب و] آت

بوده و فرجام کارش به آت

فروزان و دارای لوياب و

شعله بر می گردد ایک کنيه برای او برگزیده شده تا بيانگر عاقبت امرش باشد .و نيز گفته
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شده به سبب سرخی گونههای
(

و از باب توکم با ایک کنيه از وی نام برده شاده اسات

 814/4 :1387 ،؛ الدروی  610/10 :1994 ،؛ شيخون.)102 :1978 ،

نمونة توقير و تعظيم در و ع کنية حيوانات ،کااربرد کنياة «أباوالطير» بارای کارکس و
الشخور است.
ب :خبر دادن از نفس األمر و واقعیت چیزی
گاهی کارکرد داللی کنيه ،خبر دادن از نفس األمار و واقعيات چيازی اسات چناان کاه
ابوطالب به نام فرزندش طالب خوانده می شود تا از واقعيت وجود فرزندی به نام طالب
برای وی خبر دهد( .مُحسّب )119 :2008 ،به هميک جوت اگر عرب فرزند دختری داشت و
پسر نداشت به نام دخترش مکنی میشد مانناد :ابوقتاام و( ...فراتای .)92 :1387 ،در بااب
کاربرد کنيه برای حيوانات نيز ایک کارکرد معناا شاناختی در بيشاتر ماوارد ماد نظار زباان
شناسان و وا عان لغت بوده است ،برای نمونه استعمال «أبوعجل» برای گاونر« ،أبونااهق»
برای استر« ،أم بَوّ» و «أم حُوار» برای شتر ماده« ،أم تَولب» و «أم جَح » و «أم الونبر» برای
االغ ماده و «أم شِبل» و «أم َيغَم» برای ماده شير و «أم فَرقد» برای گاو ماده؛ زیرا «عِجال»
گوساله و «ناهِق» درازگوش و «بَوّ» و «حوار» بچه شتر و ...از ایک باب است.
ج :تفاؤل و امیدواری
گاهی انتخاب کنيه به قصد فال نيک زدن و اميدواری بوده ،مثال باه کسای کاه اميادوار
است فرزندی جامع همة فضایل داشته باشد ،کنية «أبوالفضل» اطالق میگردد (

،

 .)17 :1409اما کارکرد معنایی ایک نوع از کنيه بر اساس مباانی اساطورهای و دینای قارار
می گيرد .با ایک فرض که اسمها بر مسمّاهای خود تاثير (مثبت یا منفی) دارند .چنان کاه
به کودک ،کنيه میدهند تا صاحب فرزندی گردد و باه ناام وی خواناده شاود و یاا باه
چيزی که آن را بد یمک میدانند ،کنيهای نيکو مایدهناد تاا از شاومي

کاساته و قابال

تحمل گردد (فراتی .)93 :1387 ،مانند کاربرد کنية «أبو منقذ» و «أبو منجی» برای اساب باه
اميد آن که سوارش را از مولکهها برهاند.
د :اشاره به ضد
مانند اطالق کنية «ابویحيی» بر مرگ (محسّب )119 :2008 ،و یا اطاالق کنياة «اباو بصاير»
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بر فرد «نابينا» و «ابوالبيضاء» بر فرد سياه چارده (

22 :2002 ،؛ دهخادا)383/2 :1351 ،

که بر فرض تاثير روانشناختی اسم بر مسمی بنا میشود و از هميک جاست که اباویحيی
به معنای عزراييل و یا مرگ در زباان فارسای (ر اایی( ،)103 :1387،محسّاب)119 :2008 ،

نيز راه یافته است:
به تيغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی
که از شمشير بویحيی نشان ندهد کس از احيا
البته میتوان استعمال کنية «أبویحيی» را برای کرکس و الشخور از ایک نوع به حساب آورد.
هـ  :وام گیری از شهرت پدر یا فرزند
گاهی پدر ،انسان مشوور و صاحب نامی است و پسر ،کنية خاود را از وی مایگيارد و
گاه فرزند هميک پدر نيز انساان معروفای اسات و پادر ،کنياهاش را از شاورت وی وام
می گيرد .چنان که کنية یوسف« ،ابویعقوب» و کنية یعقوب« ،ابویوسف» اسات (محسّاب،

 )119 :2008و هر یک موجب معرفی و شورت دیگری میشود؛ البته بازگشت ایاک ناوع
از کنيه در باب حيوانات به نوع دوم است؛ که خبر از واقعيت میدهد؛ مانند نمونههاایی
که ذکر شد.
و :اشتهار صاحب کنیه به صفتی
اطالق ایک نوع از کنيه به انسان یا غير انسان یا از آن جوت است کاه صااحب کنياه باه
صفتی متصف است( ،محسّب )119 :2008 ،مانند اطالق کنية «أخوالخير» بر انساان خيّار و
«أخوالشر» بر فرد شرور و یا از آن جوت است که صاحب کنيه ،نسبتی (دور یا نزدیک)
با آن صفت دارد ،مانند اطالق «أبوالذبح» بر کسی که نام
(

اساماعيل یاا اساحق اسات؛

 )17 :1409 ،و «ابک مخاض» بر شتر بچهای که به ساال دوم درآماده و یاا بچاه

شتری که مادرش آبستک شده است (دهخدا )361/2 :1351 ،و کارکرد معنایی و داللای آن،
خبر دادن از وجود خصلت یا صفتی در مسمّی است ،که البتاه دالیال تکنياه در اغلاب
کنيههای حيوانات از ایک نوع است.نمونه های کاربرد ایک ناوع از کنياه بارای حيواناات
فراوان است که برخی از آنها عبارتند از:
استعمال کنية «أبوعَفِک» و «أبوالمُنتک» برای راسوی بدبو« ،أبورقاش» و «أم رقااش» بارای
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پلنگ« ،أبوالوَشی» برای پروانه و «أم األسود» برای سوسک و «أبویقظان» برای خروس و
«أم خالد» برای سيمرغ و «أم خِاداش» بارای گرباة مااده و «أم الوَادیل» بارای کباوتر و
«أبوالجمال» برای آهو و «أبواألحسک» برای طاووس و «أبوالحِنااء» بارای ساينة سارخ و
«أبو قَلَنسوة» برای سسک کاکل سياه (گونهای از گنجشکساران با لکهای سياه رنگ مانند
کاله بر روی سر با نام علمی .)Sylvia atricapilla
ز :تشخیص و تعیین مسمّی با کنیه
ایک نوع از کنيه در صورتی کاربرد دارد که یک اسم بر چند نفر نواده شده باشاد و پادران
و اجدادشان نيز همنام باشند و یا چند برادر به یک نام خوانده شوند کاه در ایاک صاورت
«کنيه» یکی از وسایل تعييک و تشخي

مسمّی است« .مروزی» نسّابه نقل میکند که عمار

بک یحيی بک الحسيک ،اميرالحاج و والی کوفه ،بيست و هشت پسر داشته که ناام بيسات و
یک تک از آنان محمد بوده است و با کنياههاای مختلاف از یکادیگر شاناخته مایشادند
(

 )18 :1409 ،با ایک وصف ،اهميت ایک نوع از کنيه یاا ایاک کاارکرد تشخيصای در

علوم رجال و حدیث و نقل روایات ،بي

از پي

آشکار میگردد .البته در ایاک صاورت،

کنيه حکم «عَلَم» را مییابد و ایک غرض در و ع کنية حيوانات بسيار کام کااربرد اسات؛
مانند استعمال کنية «

» برای اسب خُزربک لوذان (الجاحظ.)317/3 :1998 ،

ح :ذکر نکردن نام صاحب کنیه( عدم تصریح به اسم)
گاهی نام شخ

یا صاحب کنيه به دالیلی ذکر نمیشود و برای اشااره باه وی از کنياه

استفاده میشود ،چنان که در مباحث گذشته بيان شد که قرآن کریم به قصاد اعاراض از
ذکر نام «عبدالعزی» برای «ابولوب» کنية وی را ذکر نموده است .در باب کنياة حيواناات
نيز برای عدم تصریح به ذکر «حمار» کنية «أبو نافع» را برای آن به کار میبرند.
ط :تحقیر ،مذمّت و یا تهکم و ریشخند
در زبان عربی نمونههای زیادی از کاربرد کنيه به قصد تحقير ،ماذمت ،توکام و ریشاخند
وجود دارد ،برای نمونه بر انسان گنده دهان« ،ابوالذبان» اطاالق شاده اسات و عبادالملک
مروان را با ایک کنيه میخواندند؛ چون نقل است که از بس دهان
گرد دهان

بوی بد میداد ،مگاس

جمع مایشاد (اباک منظاور1412 ،ق .)21/5 :همچنايک بارای تحقيار دنياا آن را
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«أمّ الفناء» گفتهاند (فراتی .)95 :1387 ،شاید بتوان استعمال کنيه «أبوملعون» برای استر و قاطر
را از ایک نوع به شمار آورد.
ی :تشاؤم و بدیمن دانستن
فال بد زدن در تفکر عرب جاهلی ،جایگااهی داشاته و پاس از آن باه دورة اساالمی نياز
کشانده شده است .عرب ،چيزی را به سبب شکل هاهر ،صدای کریه یا هر چاه کاه او را
ناخوش میآمد ،شوم میشمرد .چنان که جغد را به دليل چورة زشت و صدای اندوهبار و
سکونت در ویرانهها و پرواز در شب هنگام ،که در فرهنگ ایشان سمبل شر و بدی است؛
مظور شومی میداند و به «أبوالخراب» یا « أمّ الخراب» کنيه داده است .همچنيک کالغ -کاه
عرب بي

از هر چيز به آن فال بد میزند -به کنيههای فراوانی شاناخته شاده اسات کاه

نشان از اهميت آن در ذهاک عربای دارد و از آن جملاه اسات «أبوالشاؤم» و «أباوالزاجر»
.)173 :2005 ،

(فراتی 93 :1387،؛

ک :مرکزیت و اصالت داشتن و جامع چیزی بودن
در ایک مورد ،هدف از کنيه ،بيان مرکزیت و اصالت چيزی است،مانند «أمّ القُری» بارای
مکه که مرکز و قبلة جوان اسالم است و یا هر پایتختی دیگر و «أمّ الرَأس» برای «مخ» و
یا «پس سر» و مرکز آن به کار میرود و نيز «أمّ القوم» بر رييس قوم و سرپرست و ری
سفيد قبيله اطالق میشد (فراتی .)95 :1387 ،در باب کنية حيوانات ،استعمال «أمّ بَايض» و
«أبوالبَيض» برای شتر مرغ (

برای مي

(

 )57 :2005 ،و «أم األموال» برای گوسفند و «أم فَروَه»

2

 )601 :2005 ،از ایک نوع است.

ل :قدرت تخیل و تشخیص(جان دادن به وجود بی جان)
عالوه بر ایک که کنيه بر انسان و حيوان هر دو اطالق میشود؛ در خصوخ جماادات و
مجردات و امور ذهنی و معنوی نيز کاربرد دارد ،زمخشری به نقل از شریح میگوید هر
چيزی کنيه ای دارد (

 )548/4 :1987 ،چنان که دیاگ را«أمّ العِياال» و پياری را

«أبومالک» و مرگ را «أمّ اللُوَيم» (ابک منظور )345/12 :1992 ،میگویند.
کاربرد کنيه دربارة جامدات و مجردات ،دليل بر قدرت تخيّال گویشاوران زباان عربای
است که به ایک وسيله به اشياء بی جان [در حوزة زبان] ،جان میبخشند و مفاهيم مجرد
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و ذهنی را در برابر دیدگان مخاطب به صورت محسوس و مجسام عر اه ماینمایناد.
برای نمونه عرب «أمّ العيال» را به ایک اعتبار برای دیگ به کار میبرند که خوراک عايلاه
از طریق آن فراهم میگردد .دیگ ،حکم مادر خانواده و عايله را مییابد و قدرت تخيال
بشری برای آن عوده داری خوراک برای فرزندان و افراد خانواده را تصور میکند .شاید
بتوان کنية «أبومشغول» برای مورچه و «أبویوسف» برای غمخورک و «أم األماوال» بارای
مي

را از ایک نوع به شمار آورد.

م  .اتصاف به داشتن عضوی
گاهی در و ع کنيه های عربی -به ویژه  -برای حيوانات ،عضوی مشاخ

و موام از

حيوان به عنوان مضاف اليه در کنيه قرار میگيرد و غالبا یکی از کلمات «أب» یا «أم» باه
آن ا افه میگردد ،تا اهميت ایک موجود یا تفاوت

را با سایریک به واسطة داشتک عضو

مورد نظر ،برجسته و چشمگير نماید .مانند« :أبوساق» (مرغ پابلند)« ،أبوسيف» (شمشاير
ماهی)« ،أم قِرن» (کرگدن ماده)« ،أم قُارُون» (جاانور شااخدار)« ،أم قُارَیک» (باز مااده)،
«أبواألَجنِحَه» (آسيابانک)« ،أبوقَرن» (کرگدن)« ،أباو قَارنيک» (خاوک شااخدار و گاراز)،
«أبولُبَد» (شير)« ،أبوشِراع» ( بادبان ماهی) و «أبوشَوک» (خارپشت).
ن .خبر دادن از کارآیی موجودات
گاهی کنيه به گونهای است که مضاف اليه در سااختار کنياه ،وهيفاه و نقا

اصالی ،حتای

تاریخی و کارآیی حيوان را بيان میکند ،مانند« :أبواألخبار» (هدهد)« ،أبوبشاير» (ملکاة زنباور
عسل« ،) 3أبوالقَعقاع» (کالغ)« ،أبو مُدَحرج» (سرگيک غلطان)« ،أباو مُادلِ » (جوجاه تيغای)،
«أبو السُّراق» (زاغ کبود) و «أبو

» (اسب).

س .مالزمت بر چیزی یا امری
عرب ،مالزم و همراه هر امری یا چيزی را «برادر» آن چيز میخواناد .هماانطور کاه باه
صاحب خير و بخش « ،أخوالخير» و «أخوالجود» میگوید و «أخا عاد» در قرآن «واذکر
أخاعاد» (احقاف )21 /از ایک باب است .ابک درساتویه در شارح الفصايح گویاد «أخ» باه
معنای «شقيق» (برادر تنی) است و دوست و رفيق و همراه از باب تقریاب« ،أخ» نامياده
شده است ،تا جایی که اشياء و کاالهای همانند در هاهر یا مرغوبيت و یاا قيمات« ،أخ»
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ناميده میشود ،آن گونه که علمای نحو «واو» و «یاء» را أخَاوان یاا أُختاان ناام دادهاناد
(السيوطی.)415 :1430 ،

کاربرد برخی از کنيههای حيوانات در زبان عربی نياز داللات بار مالزمات و همراهای
دارد .ولی تفاوت کنيههای حيوانات با کنيه های آدميان در ایک باب ،آن اسات کاه کنياة
حيوانات ،کمتر با مضاف واقع شدن «أخ» یا «أخت» به کار میرود ،بلکه غالبا ایاک معناا
در کنيههایی با ا افه شدن «اب»« ،أم»« ،ابک» و « » یا «بنت» به مضاف اليوی که ماالزم
و همراه حيوان است ،ساخته میشود .مانند« :أم جُعران» و «أبوجُعران» (سوسک ساياه)،
«أم الخَراب» و «أم السَوَر» (جغاد )« ،أم رماال»« ،أم الطریاق» و «أم مَقاابر» (کفتاار)« ،أم
ریاح» (ملخ)« ،أبوالبحر» (گاوماهی)« ،أبوالخِدر» (شير)« ،ابک المااء» (مااهيخوار سافيد و
مرغابی)« ،ابک الجبل»« ،

» و «ابنة الرَّمل» (مار) و «ابک األرض»(گرگ و کالغ).

ع .داللت بر اصل و منشأ چیزی
گاهی غرض از و ع کنيه ،داللت بر اصل و منشأ مکنی عنه است و عارب ،بارای بياان
ایک مقصود از کنيههایی کمک میگيرد که با کلماة «أم» شاروع شاده باشاند .چناان کاه
خليل بک احمد گفته است« :
»(

اطراف

( )93 :1410 ،هر چيزی که وابستگان و

را دور خود جمع کند «أم» ناميده میشود و کنيه آوردن «أم الکتاب» برای لوح از ایاک

باب است؛ زیرا تمامی علم باه آن منساوب اسات و از آن نشاأت مایگيارد ).و از همايک رو
بزرگتریک و پر جمعيتتریک شور هر منطقه را «أمّ» آن منطقه میگفتند ،چنان که «مارو»
را «أم خراسان» (السيوطی )404 :1430 ،و «مکه» را «أم القری» میناميدند .به هميک ترتياب
در ميان کنيههای حيوانات نيز مواردی یافت میشود که مکنی عنه در آن ،اصال و منشاأ
مضاف اليه در کنيه تلقی میگردد و غالب ایک کنيهها با کلمة «أمّ» شروع می شود .مانند:
«أم السِخال( »4بز ماده) و «أم األموال» (گوسفند).
ف .اشاره به تاریخ ،فرهنگ و اسطوره
باورها و معتقدات دینی ،تاریخی و گاه اسطورهها در ساختک کنيهها  -به ویژه کنيههاای
حيوانات  -نق

اساسی داشتهاند و مواردی از کنيههای حيوانات در زبان عربای یافات
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میشود که بر مبنای معتقدات دینی و تاریخی عرب ساخته شدهاند ،مانناد« :أبویوساف»
کنية «غمخورک» و «أبو أیّوب» کنية شتر و «أبوشؤم» برای کالغ است.
جاحظ به کنيههایی از انسانها اشاره میکند که از نام حيوانات گرفته شده اسات و ایاک
مطلب را در کتاب «الحيوان» در بخشی از مناهرات صاحب سگ و صاحب خاروس از
زبان صاحب سگ به عنوان امتيازی نسبت به خروس و با عنوان «

»

(برخی از کسانی که کنيه از نام سگ گرفتهاند) آورده است و در بخشی از آن میگوید:
(الجاحظ ،بی تا[( )228 :صاحب سگ] گفت ابک لسان
همسر

کنيهاش ابوکالب بود و به

میگفتند).

در جای دیگری میگوید:
(همان( )230:صاحب سگ گفت :خروس کجا و سگ
کجا؟! در مورد سگ ،آیه نازل شده و روایت وارد شاده و از اسام ساگهاا اسامهاای
مردمان جدا گشته است و سگها را نامهای مشوور و نسبهای معروف و سرزميکهای
شناخته شده و نشانهها و مناقب و مقاماتی است).
 -7نتیجه
با تحليل و بررسی کنيههای حيوانات در زبان عربی ،نتای زیر به دست میآید:
 .1و ع کنيهها در زبان عربی ،دارای دالیل معنا شناختی خاصی است که از آن جمله
میتوان به داللت بر روابط سببی ،ایجادی ،اصالت و گاه نيز تالزم ،همراهی و مصاحبت
اشاره نمود .بدیک نحو که غالبا ميان مکنی عنه و مضاف اليه (قسمت دوم کنيه) بسته به
نوع مضاف ،میتوان یکی از ایک روابط را جستجو کرد .مانند کاربرد کنية «ابو عِجل» برای
گاو نر و «ابوقِرن» برای کرگدن و «أم الخَراب» برای جغد که در اوّلی رابطة سببی ،در
دوّمی رابطة تالزم و در سوّمی رابطة مصاحبت و همراهی قابل مالحظه است.
 .2فرهنگ ،باورها ،اعتقادات و گاه نيز اسطورهها نق

اساسی در و ع کنيههای زبان

عربی -به ویژه کنية حيوانات -در ایک زبان دارد .مانند کاربرد کنية «أبوشؤم» برای کالغ
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که ناشی از اعتقاد گویشوران ایک زبان ،بر شومی کالغ است.
 .3جغرافيای طبيعی ،زیستگاههای حيوانات و نوع حضور و تأثير جانوران در زندگی
مردم و سرزميکهای عربی ،ارتباط مستقيم با و ع کنيههای حيوانات دارد .چنان که تعداد
کنيههای حيوانات در مقایسه با یکدیگر از ایک طریق قابل تفسير و تحليل است .برای
نمونه با توجه به ایک که کفتار ،حضور گسترده و چشمگيری در صحرای عربی دارد،
انعکاس ایک حضور در زبان عربی از طریق کنيه های فراوانی (با بي
دارد ،قابل درک است .مانند «

از پنجاه کنيه) که

»« ،أمّ بَعثَر» « ،أمّ ثُرمُل»« ،أمّ جَعار»« ،أمّ جَيأل»« ،أمّ

خُذروف»« ،أمّ رَشم»« ،أمّ رعال»« ،أمّ رمال»« ،أمّ الطریق»« ،أمّ عَتاب» و «أمّ عِتبان» و. ...
 .4در بررسی کنيههای حيوانات ،به نظر میرسد کنيههاایی کاه باا کلماة «أب» یاا «أمّ»
شروع شدهاند ،غالبا بر فرد بالغی ( )Adult,Matureاز حيوان داللت دارناد ،در حاالی
که کنيههایی که با «ابک» و «بنت» آغاز شدهاند ،غالبا بار افاراد ناباالغ از حياوان ،داللات
میکنند؛ مانند «أبوفَرقَد» (گاو وحشی)« ،أمّ تَولَب» (االغ ماده)« ،ابک اللبون» (بچه شتر) و
«بنت طَبَق» (مار زرد رنگی که از تخم الک پشت بيرون میآید).
 .5در و ع کنيههای جدید می توان با در نظر گرفتک ویژگی غالب حيوان و در صورت
تأکيد بر ویژگی مورد نظر ،کلمة «أب» (برای مذکر) و «أمّ» (برای مؤناث) را باه اسامی
مشتق یا وصفی صرفی (مانند اسم فاعل یا صيغه مبالغه) از آن ویژگی ،ا افه نمود و در
صورتی که مالزمت صفتی ،حالتی و یا امری ،مدّ نظر باشد ،می تاوان باا ا اافه نماودن
کلمة «أخ» (با فرض مذکر بودن) و «أخت» (با فرض مؤنث بودن آن حيوان) ،به اسامی
مشتق و یا وصفی صرفی از آن ویژگی ،صفت ،و یا حالت ،همگاام باا توساعة علاوم و
فنون و اشياء و امور جدید همچون قرون گذشته بر قدرت زایندگی زبان عربای افازوده
و ایک مو وع را حتی بر غير حيوان نيز تسری داد.
 .6با توجه به کثرت کنيههای حيوانات در زبان عربی و پراکندگی ایک کنيهها در ميان
متون ادب عربی ،امکان تدویک فرهنگ کنيههای حيوانات و نشر آن جوت فوم دقيقتر
متون ادبی و ميراث مکتوب عربی و اسالمی وجود دارد.
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پینوشتها
 .1ابو براق  ،مرغی است رنگارنگ( دهخدا)375/2 :1351 ،

«

» به معنای پوستيک است.

زیرا آمدن بوار را بشارت میدهد.
«السِخال» جمع

و به معنای بزغاله است.

منابع
قرآن کریم
،

ابک

 ،المحکم والمحیط األعظم ،تحقيق عبدالحمياد

 ،بياروت ،دارالکتاب

2000 ،م.
ابک عقيل ،بواء الدیک عبدا  ،شرح ابن عقیل ،منشورات سيد الشوداء ،قم ،الطبعة الثانية1411 ،ها .

ابک فارس ،معجم مقاییس اللغة ،بیجا ،کتابخانة الکترونيکی المصطفی ،بیتا.
اااااااا ،

 ،بيروت،

.1986
 ،کتاب االفعال ،حيدر آبااد الادکک،

ابک القطاع،

األولی1361 ،ها .
1412ها1992/م.
،

ابک النحااس،
بی جا ،بی تا( ،نسخه خطی ،در کتابخانة کوپریلی ،استانبول به شماره .)1499
1411ها .
 ،سعد الدیک،

،

 ،قم،

1407ق.
 ،ابومنصور1403 ،ها ،

1407 ،ها .

اااااااااااااااا  ،تحسین القبیح وتقبیح الحسن ،بيروت ،لبنان،
اااااااااااااااا ،

«

2002 ،م.
» ،دارقباء1998 ،م.

الجاحظ ،عمرو بک بحر ،الحيوان ،کتابخانة الکترونيکی (www.al-mostafa.com) ،بیتا.

 /156ادب عربی ،شمارة  ،2سال  ،7پاییز و زمستان 1394

اااااااااااااااا  ،البیان والتبیین ،بتحقياق و شارح عباد الساالم محماد هاارون،
1998 ،م.
 ،التعریفات ،کتابخانه الکترونيکی ، (www.al-mostafa.com) ،بیتا.
اااااااااااااااا ،

 ،قام ،منشاورات

(مير سيد شریف)،

العظمی النجفی1407 ،ق.
 ،مصر ،دارالمعارف،

حسک ،عباس،

1996م
1413 ،ها

العدد1409 ،4ها .
1994 ،م.
دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،انتشارات دانشگاه توران1351 ،ش.
،
1401ها1981/م.
ر ا ،الشيخ احمد ،معجم متن اللغة ،دار مکتبة الحياة1960 ،م.
ر ایی ،غالمعباس« ،کنایه و اسباب بالغت آن» ،مجلة «دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه توران»،
دورة  38شمارة 1378 ،150ش.
 1407 ،ها1987 /م.
1430ها .
شيخون ،محمود السيد،

،

1978م.

 ،بیجا (کتابخانه الکترونيکی
عتيق ،عبدالعزیز ،علم البیان،
اااااااااااااا ،

) ،بیتا.

بيروت ،لبنان ،بی تا.
بيروت ،بیتا.

فراتی ،علی اکبر« ،جستاری در کنيه و فرهنگ عربی اسالمی» ،مجلة علوم حدیث سال سيزدهم ،شماره1
(پياپی1387 ،)47ش.
 1401 ،ها1981 /م.

تحلیل معنا شناختی کنیههای حیوانات در زبان عربی 157/

 ،کرامت حسيک ،فقه اللسان ،بیجا ،بیتا.
2008 ،م.
محمد فياض جاابر« ،

»

» ،الجلاد الساابع و الثالثاون (پایگااه

«

مجالت تخصصی نور)1406 ،ها .
مصطفی ،ابراهيم و آخرون ،المعجم الوسیط ،استانبول ،ترکيا،
مطلوب ،احمد ،معجم المصطلحات

وتطورها،

1960 ،م.
1987 ،م.

 ،محمد عبد الرؤوف ،التوقیف علی مهمات التعاریف ،تحقيق محمد ر وان
المعاصر ،دارالفکر بيروت،

دار الفکار

1410 ،ها .

 ،علی اکبر بک محماود،
حيدر آباد الدکک1340 ،ها .
،
2005م.
یعقوب ،اميل بدیع،

الصرف والنحو واالعراب ،دار العلم للمالیيک1991 ،م.

