
 
 

 

 

 

 

 اسم منسوب عربی و صفت نسبی فارسی

 (ها ناهمسانیو  ها همسانیها و مقابلۀ داللت)
 *احسان اسماعیلی طاهری

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

 (112تا  93)از ص 

 29/9/1396، تاريخ پذيرش: 30/3/1395تاريخ دريافت: 

 

  چکیده
در هر دو زبان  ساز صفتافزارهای  ترين سادهپسوند و يکی از  ترين متداولو  ياء نسبت پرکاربردترين

دارای معانی گوناگون ايجاد  های صفتمختلف  های اسم آن به پاياناز اتصال که عربی و فارسی است 

عربی و  در گون گونهاست در حدّ بضاعتِ خود، ضمن اشاره به آن معانیِ  . اين گفتار بر آنشود می

است  ترين نتايج اين گفتار اين.  از مهمرا در اين زمینه بنماياند ها ناهمسانیو  ها مسانیه ای پارهفارسی، 
تعلق به يک اقلیم های حاصل از چسبیدن پسوند ياء نسبت به کلمۀ پايه مانند که بیشتر معانی و کارکرد

یز، پیشه و ، بیان جنس و مادۀ يک چيا ملیت و نژاد، وابستگی به يک چیز، شباهت در شکل يا رنگ

، دارندگی و... در هر دو زبان عربی فروشندگی، مذهب و کیش، معنای فاعلی يا مفعولی، قابلیت و لیاقت

ای، مطابقت ، اعتیاد به مصرف مادهبودن به يک چیزهايی مانند آلودهولی در کارکرد ،اندو فارسی همسان
های اين پسوند و کلی همسانیرطو. بهيد و فروش يک چیز و... ناهمسانند، محل خربا يک چیز

 . های آنهاستدو زبان بیشتر از ناهمسانی های آن در هر کارکرد
 

  .ياء نسبتسازی، اسم منسوب، اسم منسوب الیه، صفت نسبی،  منسوب :های کلیدیواژه
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 مقدمه .1

اسمی است که پسوند ياء ماقبل مکسور به پايان آن  ،اسم منسوب يا صفت نسبی 

تا معنای صفتی تعلق و نسبت به پايۀ خود را نشان دهد. اين ياء در  ستا متصل شده

نسبت  مبحثو در فارسی بی تشديد است.  )به صورت ياء مدی + ياء حرفی(عربی تشديددار 

يعنی کلمۀ پايه يا  ،«الیه منسوبٌ»دارد: يکی  سازی در فارسی دو جزءمنسوب در عربی و

 که همان اسم غالباً« منسوب» ،دوّم ؛چسبدبه آن می نسبت« ياء»همان اسمی که 

« کاشانی»و  الیه منسوبٌ« کاشان» مثالً ،بنابراين ؛است« ياء»شده پس از پذيرش صفت

    آيد به نظر می  .+ ياء نسبت = اسم منسوب يا صفت نسبی( الیه منسوبٌ)اسم منسوب است 

نام  گوياتر و رساتر از در دستور زبان فارسی« صفت نسبی»ای به گذاری چنین کلمهنام

ای اغلب صفت است نه موصوف و ؛ زيرا چنین کلمهاست« اسم منسوب»کردن آن به 

 چنین تصريحی ندارد.« اسم»گذاری آن به نام

به ساخت  اند و نیاز پیدا کرده اند ديده مجا که الزهرعربی و فارسی هر دو زبان  لاه

از  ؛اندمبادرت ورزيده« ياء نسبتيک اسم + »از ترکیب  اسم منسوب و يا صفت نسبی

برای ساخت صفت گسترده است. در  ،يعنی ياء نسبت ،کاربرد اين پسوند ۀحوز روهمین

معرفی کوتاه اسم پس از از جمله در شروح مختلف الفیه  ،صرف و نحو عربیهای کتاب

، و به سه تغییر لفظی اندو احکام ساختِ آن پرداختهمنسوب، بیشتر به بیان قواعد 

ای که پس از اتصالِ معانی لی ازو ،اندمعنوی و حکمی ناشی از اتصال اين ياء اشاره کرده

. ابن يعیش در شرح مفصل زمخشری اند نکرده ادي شود میبه يک اسم حاصل اين پسوند 

 ،ابن يعیش)کند اشاره می« هایله يا سرزمین يا پیشه يا جز اينقب»سازی از فقط به منسوب

، های مشدد ديگرگذاری میان ياء نسبت و ياءآبادی با تفاوترضی استر. (2/587 د.ت:

و  )کرسیّ و بردیّ(ياء بدون معنا  ،)احمر : احمریّ(ياء مبالغه  ،()روم : رومیّمانند ياء وحدت 

« ياء»پذيرش  از الیه پسشدن اسم منسوبتشبیه آن به تاء گرد پايانی و همچنین صفت

ياء نسبت ايجاد  ای که با، از معانیصوف يا متعلق موصوفوو عمل کردن آن در ضمیر م

راملغين. حلوانی نیز در (213 -212 ، 207 /2: 2010، يبادآسترإلا)کند هیچ يادی نمی ،شودمی
رالصرف رعلم ريف های سازی از اسمهای منسوبدر طی شانزدده شماره به روش اجلدید

 از بسیار کوتاه به بعضی ای اشارهن عباس حس .(360- 346 د.ت:)گوناگون پرداخته است 

کرده است  ، صناعت يا جز آن(قرابت، صداقت، نشأت)مانندِ اسم منسوبِ عربی اين معانیِ 

رالکايفدر نیز  .(4/713: 1380 ،حسن) های داللت ،سازیاشاره شده که منسوب الصرف
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اشاره کرده  ها(ز صفت)دين، موطن ، نژاد ، پیشه و صفتی ااما فقط به پنج معنا  ،متعددی دارد

رسد در دستور زبان عربی کسی  که به نظر میغرض اين. (24 -246 :2000، عبدالغين)است 

به طور کامل و گسترده به معانی حاصل از الحاق پسوند ياء نسبت به پايان اسم اشاره 

 نکرده است.

فارسی نیز اغلب پس از تعريفِ صفتِ نسبی از  دستور فیِ کتبدر مباحثِ صر

حرکت، چی، کی،  ی، ين، ينه، های بیان»پسوندهای  يعنی ،نسبت در فارسی های شانهن

که شماری  اند کردهياد  اندکی کمتر «يا»و  «و، ئیه، گار، گان، گانه، گانی، انه، انی، مان

نیز غیرفعال و فسرده. در  ای پارهو  اند زندهسازیِ فارسی فعال و در دستگاه واژه هاآناز 

و کنکاش  به اسم کمتر مورد مدّاقه تانی گوناگون حاصل از الحاقِ ياء نسبنیز مع جااين

، مقرّبی در حدّ (2/145: 1367) وار اشارهاست. انوری و احمدی گیوی به صورت  گرفتهقرار 

ياء »، معین در هشت مورد ذيلِ (93 و 75، 68، 54: 1372، مقرّبی) صفت فاعلی و يا مفعولی

شش معنا يا در حد پنج  وار اشارهرشیدورد نیز به صورت و ف (4/5235: 1371)« نسبت

  .اند پرداختهمقوله به اين  (279: 1382)

کارکرد برای پسوند ياء نسبت در زبان فارسی  و معنا 23از  فرهنگ فشردۀ سخندر 

ترين اما مفصل، (2646و  2/264: 1382، )انوریياد شده است که در نوع خود جالب است 

وی طی دوازده  ؛اشرف صادقی استۀ معانی اين پسوند متعلق به علیدربار هاديدگاه

در چند جا به  ،«سازی در زبان فارسی معاصرها و امکانات واژهشیوه»با عنوان  قسمت

. او در شمارۀ دو از اين سلسله مقاالت به ساز پرداخته استهای منسوببررسی پسوند

: اخراجی»مانند  «(شدن»شده با فعل )ساختهساختن صفت مفعولی از فعل مرکب مجهول 

. نیز در شمارۀ پنج از اين (6: 1370مرداد و شهريور صادقی، )کند اشاره می« شدهاخراج 

، معنای کند که با گرفتن پسوند ياء نسبتمقاالت به چهار دسته از کلماتی اشاره می

 .(44 -43: 1371تیر خرداد و صادقی، )اند دارندۀ شغل و حرفه و سرگرمی دائمی پیدا کرده

کند که از الحاق همچنین در قسمت هفت از اين مقاالت به دوازده گونه اسم اشاره می

باز در شمارۀ نه از  .(21-19: 1371مهر و آبان صادقی، )شوند ياء نسبت به اسم ساخته می

های جامد شود که اين پسوند به تعدادی از اسم مصدرها و اسممی يادآورهمین مقاالت 

سازد که دارای معنای فاعلی در زمان حال يا گذشته يا آينده چسبد و صفاتی میمی

به  ،ها. نهايتاً در شمارۀ ده از اين سلسله مقاله(14: 1372رديبهشت افروردين و صادقی، )است 

کند که شاره میاپردازد و طور مفصل به معانی ناشی از الحاق ياء به کلمات مختلف می

ت؛ ماهیّ هیئت و شکل؛»دی کلی به هفت مفهوم بندر يک تقسیم« ئی-»معانی مختلف 
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 «تت يا مفعولیّفاعلیّ اتصاف و دارندگی؛ وابستگی؛ طريقه؛ شايستگی، الزام و احتمال؛

را بینانه و مفصلی . ما چنین پژوهش باريک(19-15: 1372خرداد و تیر )قابل تقسیم است 

 ايم. ارسی نديدهياء نسبت در دستور زبان عربی و ف بارۀدر

انی حاصل از الحاق عبه م ایهدف مقالۀ حاضر آن است که در حوزۀ دستور مقابله

   پسوند ياء نسبت به اسم در دو زبان عربی و فارسی بپردازد و با مقابله و مقايسۀ 

راملنجدريفهای اسم منسوب عربی و صفت نسبی فارسی که از سراسر دو فرهنگ نمونه
 است، پس از و تشخیص داده کردهاستخراج  فرهنگ فشردۀ سخنو  ةعاررراملرةالعربیرةاللغ

معانی همسان و ناهمسان اين پسوند را در عربی و فارسی بنماياند. پیش از  ،تفکیک

ای از آنها پاره ،شروع بحث بايد يادآوری کرد که در بررسی اين موارد همسان و ناهمسان

ها را عمداً حفظ نمونه بسامد اندکو ما اين  استبسامد بوده کمو برخی از آنها  بسامدپر

   کاربرد است. يک کمکاربرد و کدامايم تا معلوم شود که کدام معنا پرکرده

معانی از رهگذر مقايسۀ و  امکان و اطالع خودحد  در آنیم تا رب پس از اين مقدمه

برسیم و در  ها همسانیناو  ها همسانی ای پارهبه  گوناگون اين پسوند در عربی و فارسی

 پايان به نتايجی دست يابیم.
 

  ها همسانی .2

 تعلق به جایی یا چیزی .2-1

را  زبان و جز آن ،نژاد ،ملّیت ،تعلق به اقلیم جغرافیايیدر هردو زبان گاهی ياء نسبت 

رالساسانيراالرفهانير در عربی مانند: رساندمی راإلفرجن، راأليير، راألييروریس، رالزجنوربيير، ،ريير،
راإلييرالفاورس رالرازرمخیينير، رالسلجوقيير، اصفهانی، ساسانی، نیز مانند  در فارسی .ييرالطيبرربريير،

که چنان؛ طبری و فرنگی، آسیايی، اروپايی، زنگی، پارسی، هخامنشی، رازی، سلجوقی

معرفۀ  بستنتپیش از نسب ،يعنی همان پايۀ اشتقاق ،الیه منسوبٌجا اسم پیداست در اين

 بوده است. (ی يا نام يک سلسله يا ...جغرافیاي )اسم خاصعلم 
 

 ارتباط و وابستگی به یک چیز  .2-2

،رييرالبحررر،ييربل،راجلالنباتير در عربی مانند نسبت است: معانیِ ياء ترين عاميکی از اين کاربرد، 
در  .يير،رالقَبليير،رالزبجيير،راألساسييراضی،رالررييرل،راخليير،رالقصصيير،رالعامليير،رالسمابريير،راألورضوانيریاحل

جهانی، داستانی، گیاهی، کوهی، دريايی، حیوانی، زمینی، آسمانی،  مانندنیز ارسی ف



 97/ 1396 زمستان و پاییز ،2 شمارة ،9 سال عربی، ادب

سم، اسم در اين ق بینیم میهمچنان که  .«ای ماهیچه و دولتی، پستی، پلیسی

 .نه اسم خاص است، اسم جنس يا عام بوده ،سازیالیه پیش از نسبت منسوب
 

 شباهت  .2-3

گاه در در فارسی و عربی است. اين شباهت معانی ياء نسبت  ترين اصلیيکی از شباهت، 

 است: شکلگاه در و  رنگ
 

 همانندی در رنگ. 2-3-1

،رتونی،رزري،رزمرد،رزعفرانيوررار،ر،ردخان،رخرديليارقمحیري،رحنطأورجوان در عربی مانند
رِقرممسنجون رَکستنائيدی، رِقشدي، رُکحلي، ري، رليالزبورد، رنبيموئی، رناورجنيذی، ربوَردي، ري، در ،

دودی رنگ، سربی، زعفرانی، زمرّدی،  ،خردلی )گندمگون( ، گندمیارغوانی انندفارسی م

-، الجوردی، لیمويیای سورمهرنگ،  یمرِرنگ، بلوطی، کِ، آجریآسمانی ()آبیِزيتونی، 

، کاهی، عسلی، سبز يشمی، ای قهوه، رنگای بنفشه، صورتی، شرابی، نارنجی، رنگ

الک الکلی، ، پوست پیازی، ای پستهمغز ، ای زيره، روناسی ، طاليی،رنگای زنگاری، نقره

خرمايی، آبی، مشکی، نیلی،  گل باقاليی، پرطاووسی، گیالسی، آلبالويی، الکی، شطرنجی،

ای که ياء نسبت به آن پايه ،های فارسیکه پیداست در برخی نمونهچنان؛ 1فیلی و گلی

ای، پرطاووسی، نقرآبی، پستهمانند مغز  ؛دو کلمه است و صورت ترکیبی دارد ،چسبدمی

 گل باقاليی.  و رژلبی، الک الکلی، پوست پیازی
 

 همانندی در شکل. 2-3-2

،ريخمربطر،هاليلر،يَحلقر،يلجیهلإر،أسطوانر،ييرجارإر،الشکلررييربررإ مانند عربی در
رِدلتيرالشکلردبالي ر)مستدير(ريقررر،الشکلرر، رقمعيدائرر، رقوقعي، ير،يکربر )حلزونی(ري، ،رُکالي

،رذوربيف،رخُر،رلولبيرالشکلريسنبلر.ييرمی،رحنالشکلرري،ررنوبررالشکلري،رََماورر(ييرهرامأ)ريير،رَهرميوزرل
، شکل ، هاللیای حلقه، بیضوی، ای استوانه، شکل مانند سوزنی، گالبی نیز در فارسی

 ،)مخروطی( ای فرفره مارپیچی، ،شکل سنبلی ،شکل چرخی )گِرد(، دلتايی مخروطی،

)برای ، دُمِ اسبی شکل اسبی، صلیبینعل، ، تخم مرغیشکل ، ترنجیشکل گنبدی چلیپايی،

، )برای تَرَک(، مويی )برای کار سست و ضعیف(خیاری دوغبآ، )برای لوبیا(بلبلی ، چشممو(

برای )، انجیری )برای ابرو(، کمانی )برای چشم(، بادامی )برای لب( ای قلوه، )برای لب( قیطانی

)برای سیخی ، سیخ)برای سبیل(، چخماقی )برای دندانِ بچه(موشی  ،()برای بینیعقابی  ،(هلو

)برای ، کاردی )برای خواب(، خرگوشی )برای در(آکاردئونی،  ،)برای خطِ ريش( ای چکمه، مو(
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که پیداست در چنان؛ ()برای لب گندهشتری لب و )برای چیز شش گوش(زنبوری ، النهضربه(

پايه شکل خاصی دارد که هدف از الحاق ياء  چنین مواردی در عربی و فارسی کلمۀ

گاهی اين  البتهشباهت شکلی موصوف به آن پايه است، دادن نسبت به آن، نشان

های گرفتن ناقص از سوی بچه)برای روزهگنجشکی کلّه؛ مثل همانندی در رنگ و شکل نیست

 و پشمکی، فرعونی، کشکی، )برای چیز نرم و سست و ضعیف(ابلیسی، پفکی  ،(در آستانۀ بلوغ 

 طاووسی.

گاهی هم در  ،در اين شباهتِ رنگ يا شکل ،ها ديديمکه در بعضی نمونهچنان ضمناً

عربی در ؛ شودنیز پس از خودِ رنگ يا شکل ذکر می )در معنا(موصوف  ،و عربی فارسی

رنگ، دودیفام، ایفیروزه مانندنیز در فارسی  .الشکلييرإبررر/اللونريزمريدر،اللونريقرنفلمانند 

های ای از نمونهديگر اينکه در اينجا نیز پاره .شکل ، صنوبریشکل رنگ/ هاللیلیمويی

بلبلی، اسبی، چشمنعلاند؛ مانند ای ساخته شدهفارسی برخالف عربی از پايۀ دو کلمه

 سیخی.سیخو  زنبوریهنال
 

 و مادة یک چیز جنس  .2-4

رخزيف(لدائين)ريکیبلست در عربی مانند رَخَشب(يفخاورر)ر، ر، رمعدنيزجاج، رذهب، رفضير، ،ري،
ربرنزريفوالد،رغضربيفير رآلوميُُناس،رييردی،رحدي، رزنبقيومینی، در فارسی . (ي،رعاجي،رحجرري،

، غضروفی، ای()نقرهی ای، فلزی، طاليی، سیمپالستیکی، سفالی، چوبی، شیشه مانند

. ای، چوب پنبهجیقلعی، رويی، نیی، ابريشمی، مومی، لیفی، چلواری، متقالی، نخی، برن

ای ای دوکلمهابیم که پايهيای را میپنبهای مانند چوبدر اينجا نیز در فارسی نمونه

 ولی در عربی مانند آن را سراغ نداريم. ،دارد
 

 ای یا کسیاز اندیشه داری جانبو یا مرام سیاسی و یا  مذهب و کیش  .2-5

،ررييروعی،رش،رشعويير،ربثينيرزورادشتير،ر،رسينييرييرعی،رشييرحنف،رييرقوورری،رإبيير،ربوذييریهبا در عربی مانند
 .،رانفايليريير،ررالحبطينير،ريير،ردهررييرساورری،رينيریمي،ريير،رقرمطيير،رمانوريير،راشتاکيير،ربلشفييرکیکاتول

، شیعی، سنّی، زردشتی، شعوبی، مانوی، حنفی، اپیکوری، بودايی، بهايی ماننددر فارسی 

صابئی، وهابی،  ،(اسماعیلی)ی، فاطمی قرمطی، چپی، راستی، مادی، صلیبی، صوفی، مزدک

هايی در در چنین نمونه امامی، رواقی، حروفی، اخباری.نصرانی، کلیمی، آشوری، دوازده

 را دارد. «ist-»انگلیسی عربی و فارسی ياء نسبت اغلب کارکرد و معنای پسوند 
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  پیشه و فروشندگی و تخصّص  .2-6

اين معنای پیشه و  یلی بیشتر از فارسی است.خجمع يا مفرد  با پايۀ در عربی اين کاربرد

رجغرايفيرمانند  در عربی تواند نوعی معنای فاعلی را نیز برساند.حال می عین تخصص در
،رييرابریمی،رکييرائیزریفر،ييرقیموسر،ييرُنورر،رريفيرر،(حقوقدان)رييرحقوق،)رياضیدان(رحساييرر،)جغرافیدان(

رعربضييرفلک ر،صص میکروب شناسی()متخرييرمیجراثر،(ارکارشناس آم)رييرإحصائر،)عروضدان(ريير،
رييرکراعر،ساز()اسلحهرييرقرادحر،(قپاندار باسکولچی،)رقبيانيرر،)ماهیگیر(رييرَعرَکر،(فروشمیوه)رفاکهانير

ريير،رحرائرردوز()پوتینرَجزماتيرر،فروش(دوز، دامن)دامنرييريرتنانر،دوز(ن)پاالرييربرادعر،فروش( پاچه)کله
،رفروش()سبزیريير،رُخَضرران گیاهان دارويی()فروشندگرييريرأبرعقاقرييرحشائشر،دوز()ابريشمرييررریأبحرر

رييرحیمصابر،ساز()ساعترساعاتيرر،ساز()میخرييريرمسامر،)چاقوساز(رييریسکاکنر،(ساز ينز)رييرُسربج
،رفروش()عتیقهرطُريفيرر،ور(پیشه و )صنعتگررييررنائعر،ساز()حلبیرييررفائح ،ساز(چراغ )چراغچی،

رُکُتبيرر،فروش()قیطانرينيریاطیقر،(فروشحوله فروش،دستمال)رييرفُ َوطر،پز(کماچ)رييرفطائرر
،رفروش( )گوهررييرجوهررر،(ماشینتعمیرکار ، )مکانیکرييرکیکانی،رم)کاغذفروش(ريير،کاغدفروش( )کتاب
رجووراييرر،فروش()دستکشرييرزریقفافر،فروش()عینکرنظياوراتيرر،فروش()مرغرييرجيفراورررأبرييردجاج

رقواورييرر،(ساز صندوق)رييرقیرنادر،)نوازنده(رآالتيرر،چی()آينهرييرُخردجر،(باف، جوراب)جورابچی
رييرأبُرُحفرييرَرَحفر،(دريانورد)رنوتيررأبرييرحبرررأبر2مراکبيررأبرييرفالئکر،(دارخانهقهوه)رَقهواتيرر،(ساز قايق)

رِمظَلير)خیاط(ريير،ردورزر(ژيمناست)رييرمجبازرر،)خبرنگار( در فارسی ر.(رانبالون)رييرُمنطادر،)چترباز(ريير،

 ،)صرّاف( صیرفی ،فروش()گوهر ، جوهریدان()اصولنحوی، منطقی، فلکی، اصولی  مانند

، بانکی، فروش()نفتنفتی  ،(فروشتنباکو)تنباکويی  ،ساز()صابون صابونی ،دار()حمام حمّامی

شود که ه میظحمال .باف()زيلو ، زيلويیکند(که در مطبوعات کار می )کسی مطبوعاتی بسیجی،

ای جمع  پايه ،دهدمی های منسوبی که پیشه و حرفه را نشانای از اسمدر عربی پاره

ای عمدتاً از پايۀ های نسبیدر حالی که در فارسی چنین صفت ،دارد و برخی پايۀ مفرد

 شود.مفرد بنا می
 

  ی و به شکل اسم ذاتی موصوفاندر مع  .2-7

در مواردی  ،سازی استعربی و فارسی صفتدر  نسبت «ءيا»چند کارآيی اصلی هر

ی ذات خودنماي و به شکل اسم دهد یميعنی معنی موصوفی  ،صفتبل امعنای متق

رةیير،رناموسخوری()ظرف سوپرةیير،رحسائ(خوریبزرگ آش ۀکاس)رةیيرسلطان در عربی مانند؛ کند یم
رساق)چتر(رةیيرأبرَمطرررةیير،رمشسبند()پشه رطلبيا هاکی( در ورزش فوتبال بند ساق)رةیير، درخواست )رةیير،
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کوفیه، چپیه، )رةیيرکوف،رر(عرقچین)رةیير،رعرق)عدسی(رةیير،رعدس)سینی چوبی، میزگرد(رةیيرطبل،ر(سفارش

ای که قفس توری)رةیيرمنلر،(بندندبر سر می عقال ها زيرِکه عرب اینخی چهارگوش و چهارخانه ۀچپار

رةیيرمزم،رزَر)گلدان(رةیيرمزهرربرأرةیيرزهرر،ر(گذارندمی نا در آنهآ بهبرای جلوگیری از دسترسی مورچه  ا راغذ
ر)تعاونی مصرف(رةیيراستهالکر،(فالسک) ریيرُسکرر، رالسُّکربر)ة ، پاداش ،م)انعارةیيرإکرامر،(: قندانعاء

)قرارداد، رةیيراتيفاقر(،دهد)تقويمی که اوقات شرعی ماه رمضان را نشان میرةیيرمساکإر،(شاگردانه

ر(نامه پیمان رخود()کالهرةیيرنمییر،ه()دستگیر ةیيردبری، )ورقه رةیيرطلحر،تقويم( ،)دفتر يادداشترةیيرومی،

  .کاغذ(

نسبت « ياء»مختوم به  ،...جامد، مشتق ، معنا،ذاتهای  در فارسی تعداد اين اسم

 ؛ مثال:و گاهی مشتق های ذات گاه بسیط است و گاه مرکباين اسم البته بیشتر است.

، بدهی دارايی، بستنی، مژدگانی، مرکبات( ۀای از خانوادوه)می، زانويی، نشانی، دارابی آگهی  -

خورند، خورش که بیشتر در صبحانه می نانوعی ن)ترشی، شیرينی، سبزی، ناشتايی، عدسی 

، روزی، آستری ، عیدی، شَستی، طالبی، (که در دوربین کاربرد دارد شکل ای عدسیقطعۀ شیشه

، ، صندلی(به شکل لوز يا بادام هندسی ليک شک) یلوزمرغابی، گالبی، سیرابی، هشتی، 

مغزی  و ، بخاریاصفهانی( نبات آب)نوعی پولکی ، )دزد( گوشی، چشمی، موجودی، حرامی

 .)مغزی لوله يا شیر(

سیگاری هی، زيرشلواری، زير پیراهنی، زيررادوراهی، سه، سردوشیو نیز مانند   -

 رومبلی، روفرشی، ،راننده( )شاگرد ابیرکاصافی، پاورقی، پادری، پو، سرقفلی، چل)جاسیگاری(

 البته اين ؛چراغیا جاظرفی،ج ،یجاکفش جامدادی، جالباسی، روسری، روبالشی، رومیزی،

ای در پارهالیه ندارد. چنانکه منسوبٌاسم  در آن با يکنوع منافاتی با وجود شباهت 

شود مالحظه می پیداست.« یا هم مدرسهناپدری، نامادری، همشاگردی، »مانند  هانمونه

ولی در  ،شودهای عربی اغلب پس از ياء نسبت يک تاء گرد نیز افزوده میکه در نمونه

 های مشابه فارسی خبری از چنین تاء گردی نیست.نمونه
 

  فاعلی در معنای اسم فاعل یا صفت  .2-8
ر)َُمتال(رييرلی،رحرللخوف(يرر)ُمثرييرفیختوردر عربی مانند  رأنانيرييرثاورراستئ، ربنفسه،رغطت)املر، راملعجب رس

) رُدوريراملتکبي رُسخرر(متأللی)ريير، راستغاليلير)ساخر(ريير، رر، رتبد(سودجو)املستغلي: راُن)مبديل(رييرلی، رييرازری،
رمتح رب رجانبداور(یير)منحاز رإورهاييرر،)سامي(رييرمسيرر،()الشايفيررييرشفائر،)منفعل(رانفعايليرر:ييراندفاعر،ز:

در فارسی .ریيةذیالتنفرة،رالسلطیيةعیالسلطةرالشررر)متخصص(رييرصيائأخِرر،)متطريف(ر،رتطرييفير)تروريست(
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، («قوای ادراکی آدمی»ترکیبی مثلِ)در ادراکی ، )اجراکننده(، اجرايی )راهی، رونده(رهی  مانند

 ، حلوايی)زاينده(، زايشی )روينده(، رويشی زننده(خورنده، غلت)غِل، غِلغِلی کننده()غشغَشی 

، کار(ت)کش ، جنگی، وَرزیزننده()گشت، گشت زند(یکسی که واکس م) واکسی، (ساز ا)حلو

، ده(گذرا و گذرن)، گذری (پیچان و پیچنده)پیچی ، پیچ(«عازم»از پايۀ مصدری به معنای ) رفتنی

: «سگ شکاری»ثل )در مَ، شکاری گر()انقالب ، انقالبی)شورشگر(، شورشی )اعتصابگر(اعتصابی 

ر.)مصدرساز(، حرف مصدری کننده()معاشرت ، آدم معاشرتیگزار( )حج، حاجی شکارچی(
ر

 به معنای اسم مفعول یا صفت مفعولی  .2-9

رجعد)ملموس(رييرَلمسدر عربی مانند  رعکس)جمعد(ريير، راعت)معکوس(ريير، ربقتير()مألوفرييرادی، ر،
رأهلیح»ری ماننددر ترکیب)ريير،رأهل:راملضاف(بتوکولراإلضايفير)البرر،رإضايفير)موقت( ،ر(فیوانرألی:رح«ييروانر

رخطير)مستثنًی(رييرتثنائاس رکتاييرريير، رکتايير()مکتوب، ، ()مکتوبقلمی در فارسی مانندِ  .(مکتوب)ر،

 ، قربانی)فدا شونده(، فدايی (فشرده: «آجر فشاری»مانند ای نمونه)در ، فشاری شده()حراجحراجی 

)در ، بادی (مقدّس)، قدسی (شده  )آنچه با کاموا و میل بافته، بافتنی (شده قربانی شونده يا)قربانی

مصرفی ، (شده )به عاريت گرفتهيتی: قرضی عار، (آورده: باد«مال بادی»مانند ترکیبی 

، نشانۀ اختصاری، خودروی خورده(ی: پیوندپیونددر مثال نهال يا درخت )، پیوندی شونده( )مصرف

يا قطعۀ  نبازيکی )برا، تعويضی )مرکّب(، تصويبی، ترکیبی (شده داده)تحويلتحويلی واگذاری، 

 .«اخراجی، ابداعی، اختراعی، اهدايی، )ملعون(اعطايی، استثنائی، لعنتی ، يدکی با ...(
 

  دارندگی معنای .2-10

رمَخلدار()سم ييرحافرر در عربی مانند رشراع(، مخملیپُرزدار)ريير، رشوکدار()بادبان يير، : شائک)ريير،

رفوس)رتيراسفورف دار(: صالحیتذبرالح)رييررالح ،خاردار( رعلی رفقرر(فاتَمتو ،ر(دار، مهرهذبفقاور) يير،
دار،  : کاکلقُنزعهرذبقُنبهرأبرعلیرورأُسه)ر،رقُنُبانير(راحُبرمال)ر:رمايلير،رورأمسايلير(دارتیول ،ذبإقطاع) ييرإقطاع

رييرودیر،(معدنی ۀدارای سنگ طلق، محتوی شیشيعنی  ييرکیوَرملررممثال:رر،کایمرعلیرَمتو ر)رييرکیمر،کاکلی(
رعلیرتأخ)رييريرتأخر،دار()يُد  .سیم()بیريير،رالِسلکسیم( )باريير،رِسلک(برحسنرةذبطالبر)رييروربنقر،(يَمتو 

)مواد  ینیپروتئکِشويی،  کی،مَککَ عینکی، کاکلی، ،(دارکرک)کرکی  مانند نیز فارسی در

ارای اسلوب )د جملۀ شرطی ،)دارای وسواس( خاشی يا کنجدی، وسواسی نانِ خاشپروتئینی( 

ج ضلعی، چهار طاقی، هفت پنسوختی، سه ضربی، يک رکابی، ی، دو، چهارديوارشرط(

)دارای دارويی  [گیاهِ]، ایخامه [پنیر يا کیک يا شیرينی]ای، کلمهانگشتی، دوقفلی، شش

  ..قندی [مواد]، توری [چراغ]، عطری [کن يا خودکارپاک]، خاصیت دارويی(
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های اين دسته از پايۀ هفارسی برخالف عربی برخی نمون شود که درمالحظه می

 خالی. شماری نیز از پايۀ مرکبخال و تیغی: تیغمثال ؛شودجفتی يا مکرر ساخته می

  انگشتی، چارديواری.ضلعی، چارطاقی، شششوند مثل پنجبنا می )عدد+ معدود(
 

  ت و یا لیاقت و شایستگیبه معنای قابلیّ .2-11

رللطيررانطوائييردر عربی مانند  رمتديد(يير)قابل رللتمديد(ريير، رثوايير)قابل ربالثواب(ر، الئقر)رييرُملوکربر)جدیر
، )ديدنی(، تماشايی (شاهنامه، شاهوار) همايونی، سلطانی مانند نیز در فارسی .شاهانه(بامللوک:ر

، مردنی، ماندنی، خوردنی، باری ]اسبِ[سواری،  [حیوان]، )قابل ارتجاع(ديدنی، ارتجاعی 

 و ، پالسیدنی، کشیدنی، بخشودنی، دادنی، گرفتنینوشیدنی، شدنی، خواندنی، بويیدنی

 حفظ شدنی.
 

 ...«برای و خاصِ » معادل .2-12

د(للنساء)ريير،رنسائ)للرجال(رورجايليرر،ر(ی)للتصدرييررریتصد در عربی مانند ريير،راستشاورر)لالبالد(ريير،رَبالي
رمشوورتیة)لالستشاورر رَسَکينير(: رجمميع ربالسکن(ر، رحدبد)خاص ر)ريير، ربلد ما: رحبدبد ،رةیحدبدرةیقرر»خاص

ای، فروشی، اجاره صادراتی، مانند نیز در فارسی .()خاصرباألحشاءريير،رأحشائ(«ةیمعاورکرحدبد

، )برای نمايش(، نمايشی )ساک سَفَری( ، تأديبی، تعزيری، سَفَری)مجلس مشورتی(مشورتی 

 .د(کننادای نذر میان مردم توزيع می برای)غذای نذری: غذايی که ، نذری )خط تحريری(تحريری 
 

 بیماری یکفرد مبتال به دهندة  نشان .2-13

)مبتال به  َدَبنير در عربی مانند ؛استيا ناخوشی های منسوبی نام بیماری  پايۀ چنین اسم

، ايدزی، سفلیسی، زرد سرطانی در فارسی مانندو  استسقاء( بیماری)مبتال به رييراستسقائ، سل(

 ديابتی، صرعی. يرقانی، تراخمی، کرمکی، آسمی، هپاتیتی،زخمی، 
 

 نسبت « یاء»ساز و قیدساز بودن صفت .2-14

ولی در کارکرد صفتی تابع  ،تنوين نصب است همراه بهدر عربی در معنی قیدی غالباً 

، )فطرتاً(راًریيرفطرر، )بالعکس(ًاریيرعکس ،)شخصاً، به طور شخصی( اًریيرشخصمانند:  است؛ موصوف خود

، )محرمانه(اًریيرسريراً،ریيراً،رحرفیيراً،رحتمیيرابیاً،رغیيراورریإخت، (، متعمّداًعَن عَمدٍ)ًاریعمدير، (کلیّه)به صورت  اًریکلير

ری رأساس ،)بناگاه( اًریيرفجائ اً،ریيراً،رحدسیيرسلم، (ضمنی به صورت) اًریيرضمن، (الواقع )راًریيرباقع، )من األساس(ًا
ریيرجيتدورر رسطحیيرجديراً، رسنوریيراً، رأسبوعیيرشهررراً،یيراً، رجديریيرومیراً،یيراً، ریيراً، اًریيرعدائ، )موروثی(رييربوراث، ()بجدًٍّا

 .)داوطلبانه(ًاریيرطوع، طلبانه()توسعه اًریيرتوسيع، )مادرانه(ًاریيراً،رأمیيراً:رأبوریيراً،رأخوی،ربالدیيرتعسيف، )خصمانه(
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، مفتی، موقتی، مجانی، استشهادی (طوری ینهم)بختی  موروثی، اهلل مانندهم در فارسی 

، غیابی، ناگهانی، شفاهی، یحضورتصاعدی، جهشی، ، اشتباه()به، اشتباهی (طلبانه شهادت)

سبیلی، زير زيريک چشمی، کتبی، ضمنی، درونی، علنی، نهانی، فوری، چارچشمی، 

، )به زور(، دروغکی، زورکی )واقعاً(فردی، جمعی، راستکی  ،)به نوبت(چشمی، نوبتی 

 ،(از روی اجتهاد)يواشکی، خرکی، شانسی، اتفاقی، جدی، نقدی، قسطی، اجتهادی 

)برای ای ، عددی يا دانه)مداوای سرپايی(، سرپايی )به کیلو(تصنعی، تلفنی، کیلويی ، انفرادی

ها ای از نمونهپاره ،شود که در فارسی برخالف عربیباز هم مالحظه می .«میوه يا نان يا ...(

 چشمی،... . زير ،است؛ مانند چارچشمی از پايۀ مرکب بنا شده
 

 و علم شخصی نام خانوادگی  به عنوان .2-15

در عربی مانند  رساند؛میبه پدر، مادر و جد يا نیاکان  افراد را نسبت و تعلقاين کاربرد 

کزّازی، خرّمشاهی،  شفیعی، مانند نیز فارسی در 5.َقذيايفيرربروررايفيرر،ييرطبالبرر،ييرمنشابرر،ييرزهابر

 آيتی. و ، مجتبايی، رجايیيوسفی، گُرجی
 

 در جایی سکونت و اقامت برای القای معنای  .2-16

بیابانی،  در فارسی مانندو  ي،ربدبري،رقربر)شهر نشین(ر،رمدن(غارنشین) يکهف در عربی مانند

، پشت کوهی، شمال شهر( ساکن)، شمال شهری )کودک خیابانی(روستايی، شهری، خیابانی 

 .)خرابات نشین(خراباتی  و )کبوتر چاهی(دهاتی، کوهستانی، بندری، چاهی 
 

 در فارسی و عربی نسبت « یاء»یا زائد بودن اضافه  .2-17

برريأخدورردر عربی مانند  نسبت در فارسی و عربی اضافه يا زائد است؛« ياء»گاهی اوقات 
رالوحش(رأخدور راسکايف)محاور رَلوَذع)کفاش(براسکافرر، رحبُرالذيهن(ريير)ذکرَلوذَعبرري، برحُبترريتر،
رقامت و توپول()کوتاه ،ردار()صرّاف، تحويلفريربررريفير،ررظلمانی( )تاريک وووررجيبردَرريووررجيدَر،

رنِغاشربرنِغاش(، غربتی)کولیرينَ َوورربرنويورر،ر)کاشی(جریبرزلريجیزُل در  .)کوتوله، کوتاه قامت( يير،

، ارمغانی و انبار عنوان صفت(عنوان اسم مکان نه به)به تمامی و تمامِ، انباری مانندهم فارسی 

ای و بنفش، بارگی و باره، مقام و سرخود، بنفشهو ارمغان، فالنی و فالن، سرخودی 

 کالس، هم اتاقی و هم اتاق، انگشتری و انگشتر.و هم یکالس هممقام سوّم، و سومی
 

صفت نسبی را از مفرد م منسوب و فارسی اصل بر آن است که اس در عربی و .2-18

از جمع فقط است. در عربی ظاهراً  شده سازی از جمع هم نسبت یموارداما در  ،بسازند
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است که در هنگام اين مالک و شرط آن  که 6منسوب ساخت اسمتوان مکسر می

همان  سازی اگر در زمان منسوب ؛يا خیر شته باشدهمچنان معنای جمع دا سازی نسبت

،ر:ربستانيرنيبسات ؛ مانندسازيم یماز مفرد آن منسوب  ،معنای جمعی خود را داشته باشد
يعنی مثالً برای  ؛را حفظ نکند خودعی اين معنای جم اگر یول. ،رکاتبيمداورس:رمدورس

که در چنان ،دهدشخص يا گروهی اسم خاص شود يا مثالً پیشه و تخصص را نشان

بدون تبديل  ،ديديم، بايد از همان لفظ و ساخت جمع مکسر ها یهمسانشش از  ۀشمار

أخبار، أهرام، در نسبت الجزائر، علماء،  ؛ همان طور کهاسم منسوب ساخت ،آن به مفرد

رييرئرراجلزا گويیممی ها(با عثمانی زمان هم)نام دولت و حکومتی در مصر و شامات قبل و ممالیک 
ديگر منسوب از جمع  یها نمونه. (682 /4 : 1380حسن، ) ييرکی،رمماليير،راهراميير،راخباوررييرعلمائ

(ريير)إنشائريير،رورسائلييرحشائ،رأيير،رمرامس(انگیزشگفت های صحنه )دارایرييرخواورق،ريير،رمللييرامممکسر: 
رشعوييرييريراساط، )چند اليه(رييرورقائق رأشرايفير، رشعائرر، رشکوکيير، ريير، رغرائبيرييررحف، رعجائبير، ،ر،

يير(يير)ترابطريير،رعالئقييرعشائرر رعميايلير،رطالي رر، رمالعقييرکنائس، رُملوک)نوک قاشقی(ريير، ،ر،رهضاييريير،
رنسائ)مستند(رييربثائق رورجايليريير، ردبورر، از اسم منسوب  هايی نمونه ینچنهم .)خانگی(ريير،

که پیشه و آورديم  6-2در شمارۀ را  سالم( مؤنث)غالباً مکسر و گاهی  از جمع شده ساخته

 .دنده یمتخصص و فروشندگی را نشان 

گاهی از جمع مکسر  ،شود یمصفت نسبی ساخته  ،درفماز در فارسی نیز که معموالً 

؛ شود یمدگی و يا غیر آن صفت نسبی ساخته سالم به عنوان نام خانوا مؤنثيا غالباً 

عملیاتی، ضايعاتی، صادراتی، مطبوعاتی، مخابراتی، انتشاراتی، خسروانی، کیانی،  مانند

تبلیغاتی، مطالعاتی، انتخاباتی، احساساتی، بیاناتی، اطالعاتی، تسلیحاتی، تدارکاتی، 

ی، نجومی، شعوبی، تشکیالتی، احساساتی، اصولی، تشريفاتی، خراباتی، حقوقی، علوم

 .(277و  602: 1382ر.ک فرشیدورد، )اشرافی  و افالکی، عشائری، اقوامی، اقماری
 

سازی  در نسبتالیه از پایان یا میان منسوبٌ حرف یا حروفی یا جزئیحذف  .2-19

 و فارسی عربی

 الیهسازی عربی حرف يا حروفی يا جزئی از پايان يا میان منسوبٌگاهی اوقات در نسبت

)ازرعبدررييربشمعر.موت()ازرَحضرَررييررمض،رحَر«(تابطرشرياًر»)منسوبربهررييرتأبطشود؛ مثال: حذف می
رُمرقسمشس( رامرؤالقريير، رطورس(ی)از رطوررييرلی، ر(ةلی)از رمصطفی(رييرمصطف، در فارسی نیز  . و ...ر)از

از پايان  «ان»؛ مثالً حذف بینیم یمساخت صفتِ نسبی  در يیها حذفگاهی تخفیف و 
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، شکنی از (بلعمان)از  بلعمی ،(مگانيُ)از مگی ، يُ)منسوب به کاشان(کاشی  مانند ها اسمبرخی 

منسوب )آذری ؛ مثل و گاهی حذف بیش از اين است ()منسوب به خاورانخاوری ، )شکنان(

هنگام گرفتن « ستان»و يا گاه پسوند مکانی  مازندران()منسوب به ، مازنی به آذربايجان(

منسوب به )، گرجی )منسوب به خوزستان(خوزی  ثلم ؛شود یمنسبت حذف  «ياء»

منسوب به ) ، بلغاری)منسوب به طخارستان(، طخاری (منسوب به طبرستان)، طبری (گرجستان

  .(602: 1382)فرشیدورد، . «از صربستان()، صربی بلغارستان(

 ترسازی تلفظ و سبکهدف از حذف و تخفیف، آسان ،دو زبان پیداست که در هر

 مان کلمه است.کردن ساخت
 

)نعت( با مانند دیگر انواع صفت  و فارسی اسم منسوب در عربی کردن منفی .2-20

 « غیر»االضافۀ دائم اسم

 گیردی صورت میبه شرط« غیر»االضافۀ کردن اسم منسوب در عربی با اسم دائم منفی

مفید و مرسوم باشد؛ مانند بودنش محرز باشد و شکل منفی آن در زبان عربی که نعت

ري:رغ،رإورهاييرييرعیرشي:رغييرعی،رشييررخمربطي:رغيير،رخمربطييرکحلرري:رغيير،رکحلرخشبيري:رغشبيرخ
نسبت اسم « ياء»در جايی که مثالً اما  .ييررنشوري:رغييرشورنربرييررجعدي:رغيير،رجعدإورهايير

 ،رقاشانيروُررايفير مانند ،سازد می« اسم جنس جمعی»يا اسم ذات يا مفرد برای  )علم(خاص 

رعشرر، ()کاشی ، قاشقی()پرنده نوکرييرمالعق، (کنگر فرنگی)رييرشوکييراورض. اثنا عشر( ۀ)رودرييراثنا

زيرا  ؛در کار نیست «غیر»ديگر نفی با  ،)يکی از فرنگیان(رييرإفرجن، )يکی از صحابه( رحايير

 .که بخواهد منفی شود نیست )نعت(صفت  کدام یچه

 ،و با کارکرد پیشوندی نشیند یم «غیر»به جای « ال»در موارد اندکی نیز حرف نفی

راخالقرمانند؛ کند یمصفت را منفی  ردستوورر)غیر اخالقی(رييرال رال راليير، رمنظمريغ)رييردبورر،
ر،(یيةعضورموادرال)رييرعضور،رالشعبير،رالييراسیس،رالييرشرع،رالييرسلک،رالورادييرإ،رالييرمرکزر،رالاحلدبث(

 .ساقه( )بی ييرساق،رالييرشکل،رالعقالنير،رالييرضباطان،رالييرامس،رالييرمادير،رالمهره()بیرييرفقررال

ساز منفی ۀبیانی با واژ یها صفتصفت نسبی مانند ديگر  کردن در فارسی نیز منفی

 :ايرانی؛ مثال: باقی است بودن. باز در اينجا نیز همان شرط صفتگیرد یمصورت  «غیر»

: یگنبدرغوانی: غیر ارغوانی، غیر دريايی، خرگوشی: غیر خرگوشی، ا :ی، دريايینغیر ايرا

سماعیلی، فراری: غیر فراری، اهدايی: غیر گنبدی، سیمانی: غیر سیمانی، اسماعیلی: غیر ا

پروتئینی، تماشايی: غیر یر : غیر نحوی، پروتئینی: غ)نحودان( ی، نحویغیر اهداي

 :یر گلی، قانونی: غ(لبه گِ)آلوده لی ، گِ، نوبتی: غیر نوبتییا اجارهای: غیر ی، اجارهتماشاي
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، گازی یگاریس: غیر (عادت دارد)اهل سیگار، کسی که به کشیدن سیگار غیر قانونی، سیگاری 

روسری، گوشی،  یها نمونهگازی. اما مثالً در  : غیرکه منبع انرژی آن گاز است( ای یلهوس)

گی يک چیز يا نام خانواد اويسی که اسم ذات يا محل فروشو  )مغازه نانوايی(نانوايی 

   از اندکی شمار در .صفت بیانی نیست کدام یچهزيرا  ؛شکل منفی نداريم ،هستند

 «نـ» يا «نا» پیشوند نفی افزار ،رسانندمی را لیاقت و شايستگی نیز که نسبی هایصفت

 .نشدنی :شدنی و ناديدنی :ديدنی نابخشودنی، ،:بخشودنی ؛ مثال:است
 

با آن گاهی که  است سازای مصدريکی از افزاره (ةي) «يت»در عربی پسوند  .2-21

 شدن مؤنث. از طرفی اسم منسوب نیز برای شود یمساخته نیز  یجعلصناعی يا مصدر 

تشابه  گونه نوعی. بدينپذيرد یم( را ةعربی پسوند تای گرد ) یها صفتبیشتر د مانن

نويسان است. دستور نشد اشتباه شود که خود موجب التباس ومیان هر دو حاصل می

؛ يعنی دانند میيا نپذيرفتن موصوف  مالک تشخیص اين دو را از همديگر پذيرشعربی 

ا اگر بتوان برای آن موصوفی در عبارت، موصوف داشته باشد ي «ةي»مختوم به  ۀاگر کلم

 )شرتونی، 7است وگرنه مصدر صناعی يا مصدر جعلی ،است مؤنثکرد، اسم منسوب تصور

ی بیشتر در فارسی نیز ممکن است میان صفت چنین التباسی با گستردگ .(4/61: 1366

 که است آنر ايشان ب؛ رخ بدهد يا به قول معین حاصل مصدر یييا رنسبی و اسم مصد

؛ مثل دپیوند یماستفهام  ادوات و عدد صفت، ضمیر، اسم، به مصدری حاصل «ياء» اين

بتوانیم که  شرط ياء مصدری آن است» .(155 :1369)کدامی  و دويی، منی آهنی، مردی،

ولی باز معنی  ،اضافه کنیم «کردن» ۀکلمبگذاريم يا پس از آن  «بودن» ۀبه جای آن کلم

 .(230 :1375)شريعت،  «را از دست ندهدخود 

را به  «اسم»فارسی قیدی نیاورده و  نويسان دستور ،نسبت« ياء»پیش از  برای کلمۀ

 «ياء» ،به عبارت ديگر ؛استمعنا مالک و شرط  ،اما به هر حال ،اند کردهطور مطلق ذکر 

 و ادات استفهام را به مصدر تبديلمصدری، صفت و گاهی اسم و بعضاً ضمیر، عدد 

 .(602: 1382)فرشیدورد،  نسبت اسم را به صفت« ياء» که یحالدر  ،کند یم
 

 هاناهمسانی .3
را در  هاآناست که برای صفت نسبی فارسی قابل تصور  آيد شماری از معانیبه نظر می

 :بینیم ینمسم منسوب عربی ا
 



 107/ 1396 زمستان و پاییز ،2 شمارة ،9 سال عربی، ادب

، )مانند دست صابونی(صابونی  مانند :به یک چیز آغشته یا آلوده و اندوده بودن .3-1

، ای()شکالت کَرهای ، گِلی، خاکی، دودی، آردی، کَره)آغشته يا آلوده به سم(روغنی، سمی 

 .دست واکسی(ل )مثواکسی  و )ظروف لعابی(لعابی 
 

دودی مانند : کاری بودن یا ابتالی به یک بیماریهلِای یا ااعتیاد به مصرف ماده  .3-2

ای، وافوری، سیگاری، نمازی ، گردی، هروئینی؛ شیرهياکیتر)اهل دود و دم(، الکلی، 

 سرطانی. و صرعی )مبتال به صرع(، غشی(، نماز اهل)
 

 :اندازی یک وسیله استانرژی یا باعث راه عبنم ةدهندنشانآن  الیه منسوبٌ .3-3

)کرسی ، بادبانی، نفتی، گازی، گازوئیلی، بنزينی، برقی، ذغالی (تلمبه، قايق، ...)بادی  مانند

)تلمبه ، دستی کی(و)ساعت ککوکی  ،)ساعت شنی(، شنی حرارتی( یها کوره)، حرارتی ذغالی(

کار  )با باطری ای یباطر، )تلفن کارتی(، کارتی )ترمز پايی(پايی )ماشین هندلی(، هِندِلی دستی(

 .)ترمز دستی(تی ، دس(کند یم
 

)نظام شورايی  مانند :آنبر اساس کردن  عملبه معنای مطابقت با یک چیز یا   .3-4

)حکومت ، اسالمی )مطابق منطق(، منطقی )منطبق با عقل(، عقالنی اساس شورا(ر شورايی: نظام ب

، ايی()مطابق با ترتیب الفب، الفبايی )منطبق با قانون(قانونی ، قوانین اسالم( اسالمی: بر اساس

مطابق با عرف )، عرفی (بهداشتی: بر اساس موازين بهداشتی بندی)بستهابجدی، عقاليی، بهداشتی 

 و ()ص(هجرت رسول اکرم )بر اساس، هجری قمری ()ع()مطابق میالد مسیح، میالدی (جامعه

 .)نظام جمهوری: بر اساس موازين و اصول حکومت جمهوری(وری جمه
 

آن  د و فروش يا ساخت و تعمیر يک چیز و مانندگاه ياء نسبت فارسی محل خري .3-5

 )دکان عطاری(، عطاری )مغازه بقالی(بقالی  مانند ؛(4/5235 :1371 )معین، دهد یمرا نشان

، جوشکاری( کارگاه)، جوشکاری فروشی()نمايشگاه مبل، مبل فروشی )سالن چلوکبابی(ی چلوکباب

 و فروشی، ساندويچفروشی(سیگار دکۀ)فروشی ، سیگارمکانیکی ماشین()تعمیرگاه مکانیکی 

محل ) یدارکفشبر همین منوال گفت: آبخوری )محل آبخوری(،  بتوانشايد  جگرکی.

)محل يا کاخ ، رياست جمهوری وزيری()محل نخستوزيری ، نخستنگهداری و امانتِ کفش(

ن معانی نسبی ديگر، شايد بتوا یها صفتت بیشتر در از دقّ ،عالوه بر اين .رياست جمهوری(

)تابع مقررات و مقرراتی  مانند ؛داد ارائه نسبت در فارسی« ياء»برای  هاآن ی ازديگر ۀتاز

وجبی ، نیم(شوندديده می که با میکروسکوپ موجودات میکروسکوپی)، میکروسکوپی (هاآنپايبند به 

، انگشتی (ستچه در عقب يا جلو واقع ايا آنکه )آن، عقبی، جلويی وجب()دارای قامتی به طول نیم
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، (ماشینی که بايد اوراق شودماشین اوراقی: مانند )، اوراقی دار()کتاب انگشتی: کتاب انديکس

 ، فرش يا(است ای درآمده)عضو افتخاری: عضوی که افتخار داده و به عضويت يک مجموعهافتخاری 

 زهراألکه در  )جوان ازهری: کسیازهری  و (است شده یدتولکه با ماشین )ماشینی  نان يا جوجۀ

 .(است درس خوانده

که از است  اين ،شود یماستنباط  هاپیش از آن یها نمونهو  ها نمونهآنچه از اين 

نسبت در عربی و فارسی عمیق و گسترده است، « ياء»نفوذ و کاربرد  ۀآنجايی که دامن

 کننده و موثربسیار تعیین «ياء»موصوفِ اسم منسوب يا صفت نسبی در تعیین معنای 

چند موصوف صفت  توانددر مواردی که اسم منسوب يا صفت نسبی می ، به ويژهاست

ريتغديری)رنباتروانیحر:نبات عربی: در ؛کند یم روشن بیشتر را مطلب اين زير یها نمونه باشد.
نقلررةلیبس»ر)مانندرمنونهرالکفةرلیقلربر،اقتصاد ررعاملر:ياقتصادرالنبات(رمنر)منتجرنباترتیزرربرالنبات(،رعلی

)به رنگ عاج/ از  عاجی ،دار/ نقدی و پولی()سرمايه مالی ،عسل( عسل/ به رنگ طعم )بارةعسلر(«ةیاقتصاد

 خرمايی ،(واحد تولیدی: تولیدکننده /شده )محصول تولیدی: تولید تولیدی: در فارسی و جنس عاج(

 ،(است ن خرما به کار رفتهدر پخت آکه  نانی)موی خرمايی: به رنگ خرما/ نان خرمايی: آغشته به خرما، 

ماهی دودی: ) دودی، جنگ به اسارت در آمده( که در فردیگی: جنگنده/ اسیر جن )مرد جنگی: جنگی

)هوای برفی: هوايی  برفی، (که به رنگ دود است ماشینی/ ماشین دودی: شده که با دود خشکای ماهی

رنگ سفید برفی: سفید برف، ی: از جنسبرف یها مجسمه/ بارد یمدارد و از آسمان آن برف که برف دربر

 .گرا()قانون اسالمی: مطابق با اسالم/ حزب اسالمی: اسالم اسالمی ،(همچون برف
 

 «تاء»یز بعضاً و ن «اءي»و  «الف»و  «واو»حرف مدّی مصوت بلند يا در عربی سه   .3-6

خر از آ سازی بونسمبه هنگام  ،شود ملفوظ فارسی تلفظ می غیر ی«ها» گرد که مانند

ر،رِدلتا:میکييررکا:یمر،ييرَکَندرَکَندا:ر،ييرکوورررا:یکووررر،سبانيرإر:ایسبانإر،غانيررغانا: مانند ؛افتد یماسم 
ر،ييرلی:رشييرلیشر،بيریلرا:یبیلر،ييرقیإفررر:(ةیقی)إفرراریيرقیإفررر،ييرترکر:ه(ی)ترکرایترکر،ييرسووررر:ا(یسوورر)رةیسووررر،دلتير
اما در فارسی ، (کونغويليررالکونغو:ر،ربييروریآسر:یةارآسیاری)بلیرآسرييريربرب:يربر،مايليرر:مايليرر،تيریهائر:تيریهائ

، حرف يا دده یمکه در عربی رخ  هاآنبه جای حذف  يیها اسماز چنین  سازی در نسبت

مختوم به ياء مدّی، میان خود کلمه و ياء نسبت دو  یها اسم. در شود یمحروفی اضافه 

ونزی: اندونزيايی، صومالی: صومالیايی، اند مانند ؛شود یماضافه « ياء»و  «الف»حرف 

 لیبی: لیبیايی، مالزی: مالزيايی، بولیوی: بولیويايی، شیلی: شیلیايی. جیبوتی: جیبوتیايی

یان م ،نیز اگر در پايان اسم الف مدی يا واو مدی يا های غیر ملفوظ بود مالی: مالیايی. و

؛ آفريقا: استرالیا: استرالیايی ؛ مثلاندازد یم فاصله یا همزه و يا ءو ياء نسبت، يا آن اسم
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 کنگو: ،یئکائوچو: کائوچويی يا کائوچو ،خولیايی، دلتا: دلتايیخولیا: مالیافريقايی، مالی

 طور به يی.ای يا دايرهدايره: دايره و يیای يا لولهلوله: لوله ،ایاستوانه: استوانه ،کنگويی

 عربی بیشتر از فارسی است. رد سازیها برای منسوبدستکاری و تغییرات کلی
 

اما  ،مشدد است« ياء»يعنی همان پسوند  ،نشانۀ نسبت در عربی فقط يک حرف .3-7

« ين، ينه، گان، گانه و ه )غیر ملفوظ(»پسوندهای  ، عالوه بر ياء،نسبت در فارسی عالئم

از همه پرکاربردتر و  «ياء»در فارسی،  ساز از میان اين شش پسوند نسبت  8نیز هستند.

کمابیش زبان فارسی  سازی هبقیه نیز در دستگاه واژد ارآمدتر و پرمعناتر است. هر چنک

است  فعال معدودی –عددی اسمی هایگروه در فقط که ملفوظ غیر ی«ها» جز به ،ندافعال

 .(279: 1382)فرشیدورد، 
 

 عربی سراغ که در هست )مکرّر( جُفتی صورت به نسبی یها صفت شماری فارسی در .3-8

 هلکی، دستهل هوهوی، فرفری، زورزورکی، زی،زوِوِ دمدمی، مانند کلماتی در ؛نداريم

خالی، کرکری، ْخالپیچی، نازنازی، سیخی، پیچ، سرسری، سیخدستی()دستیدستی 

 . ... و خطیفی، خطفهَهَ، جونی: بسیار صمیمی و عزيز()رفیق جونجونی غلغلی، جون
 

قدم قدمی او بودم: دهدر ده ؛ مثال:رودر میکاه گاهی ياء نسبت برای بیان فاصله ب  .3-9

مانند  ؛رساند. نیز گاهی اندازه و طول را می(2646/ 2 :1382)انوری، با او فاصله داشتم

 است.« عدد + معدود»ترکیب  ۀوجبی. در اين کارکرد، کلمۀ پاينیم و ذرعیدوگزی، سه
 

  نتیجه .4

 ود:ش گذشت، نتايج زير استنباط میهايی که  از مقايسه

در موارد  ،نیستند کامالً يکسانهر چند اسم منسوب عربی و صفت نسبی فارسی  .1

قابل انطباق بر همديگرند و به سبب اشتراک در موارد کاربرد و معانی،  بسیار فراوانی

 .هاستهای آنهايشان خیلی بیشتر از ناهمسانیهمسانی

معنايی است و در  يا چند اسم منسوب يا صفت نسبی دو در هر دو زبان در مواردی .2

که آن منسوب در اين کاربرد خاص به  کند یماسم منسوب تعیین موصوفِ ،اينجا

 يک از چند معنا به کار رفته است. کدام

 .شود یممنسوب ساخته  نیزاز جمع  ،گاهی  بر خالف اصل ،در هر دو .3

 .ودش یم ها نعتيا  ها صفتکلمه جزو در هر دو با الحاق ياء نسبت به يک کلمه، آن  .4
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ولی در  ،گیرد یمصورت  «ال»و بعضاً با  «غیر»منسوب با  کردن منفی زبان عربی در .5

 شود.ايجاد می« غیر»و هم با کلمۀ  «ـن»و« نا»فارسی هم با پیشوند 

ولی در عربی  ،ستمورد اهشت( تا در فارسی بیش از يکی )هفت  ساز های نسبتافزار .6

پسوندها  ۀیبقولی  ،و زبان مشترکهر د سازی دستگاه نسبت درفقط يکی است. ياء 

 تر گستردهدر زبان فارسی بیشتر و  سازی پس امکانات منسوب ؛خاص زبان فارسی است

 تشديد است.ولی در فارسی بی ،در عربی تشديددار «ياء»اين  ضمناً. است

صفت نسبی از پايۀ بسیط و مرکب  زبان فارسی اين قابلیت را دارد که برای ساخت .7

 ....(و زنبوریسری، دورشکمی، النهدولتی، پسِنهايی، نیمهنیمه)ده کند استفا

 .سازد یم )اسم ذات(صفت، موصوف نسبت به جای « ياء»در هر دو در مواردی  .8

را در اسم منسوب  هاآنکه  شود یماز معانی با ياء نسبت ايجاد  یا پارهدر زبان فارسی  .9

به  بودن به چیزی، اعتیادودن و يا آلودهبمانند آغشته يا اندوده ای یمعان ؛بینیم ینمعربی 

يک وسیله  اندازیراه عامليا ابتال به يک بیماری، منبع انرژی بودن يا  یا مادهمصرف 

ساخت يا  و بودن، مطابقت با يک چیز يا با يک اساس و مالک، محل خريد و فروش

 بلکه ،شود ینمدر زبان عربی با ياء نسبت ايجاد  ای یمعانچنین تعمیر يک چیز بودن. 

 .دشو یماز طريق ترکیب دو يا چند کلمه بیان  معموالً

 ساسابر  کمدست ،عربی در ولی ،است پسوندی اشتقاق نوعی فارسیر د سازی منسوب .10

 یا گونه، سازی منسوب ،داند یم ای يشهر اشتقاق به منحصر را اشتقاق که قديمی نگاه

 آيد.میحساب ؤول به مشتق بهيک اسمِ م ،و اسم منسوب رود ینماشتقاق به شمار 

از طريق ياء نسبت، بهتر است حدود بیست معنای مختلف  شدن با توجه به ايجاد .11

نام در مبحث اسم منسوب و يا در مبحث جديدی به  ،در کتب صرف و نحو عربی

 اشاره شود. ،دشویمبه اين معانی که با ياء نسبت ايجاد  ،)وندافزايی(وندی  اشتقاق

)حذف واو يا الف يا ياء و تغییر در پايان کلمه  یکار دستدر عربی  زیسا برای منسوب .12

ذف از پايان کلمه نداريم و يا بیشتر از فارسی است؛ زيرا در فارسی يا اصالً ح و يا تاء گرد(

داريم. شايد بتوان مختوم به ياء مدی(  یها اسم)افزودن الف و ياء در افزودن که حتی بعضاً آن

 .شود یماز عربی انجام  تر آساندر فارسی  سازی سوبگفت به طور کلی من
 

  نوشت پی

ها اغلب شکل منسوب دارند و به جز الفاظ جالب است که هم در عربی و هم در فارسی الفاظ رنگ .1

های اصلی )سبز، زرد، قرمز، سیاه، سفید، تیره و .... و در عربی: أخضر، أصفر، أحمر، أسود، أبیض، رنگ
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اند. گاهی نیز رنگ اصلی شده سازی از جهان خارج گرفته بقیه با همین روش منسوبأرزق، أدکن و ...( 

 .ز فسفری، سفید شیری، سفید يخچالیای، سبسبز خزهاست: صفت نسبی گرفته ،شدنتربرای دقیق

و پیش از آن، گويا جمع بودن اسم منسوب برای داللت بر حرفه و « مراکبی»هايی مانند در نمونه .2
 الزم و جاافتاده است. پیشه يک امر

نسبت کارآمد نباشد، از شیوۀ ديگری استفاده « ياء»در عربی برای نشان دادن پیشه و حرفه وقتی   .3

يا آنکه از  ( و4/683 :1380ار )درودگر(، )حسن، اد )آهنگر(، نجّاست: حدّ« فَعّال»شود و آن وزن می

 «.سجائررانعرالنظاورات،ربائعرال»شود: ترکیب دو کلمه استفاده می

-177 :1343داند )ز انواع ياء نسبی میرا ا «ياء مفعولی»و  «ياء فاعلی»رحیم ذوالنور در انواع ياء  .4
ياء نسبت، دو قسم آن را مفید نگ خود ضمن قائل شدن به هشت قسم (. محمد معین نیز در فره179

 (.4/5235 :1371د )داناعلی و مفید معنای مفعولی میمعنای ف

و برای نسبت  است مشدد حسينريرب،رربحي،رورمزريشوقای مانند  های عربی ملَر پايان عَد« ءيا»ظاهراً  .5

 «.يدیهورريفهم»نیست؛ مانند 

های در نمونه بوراثیاتررب،رقهوات،رجزماتآالت، اما نظر عباس حسن فقط به جمع مکسر مربوط است .6

ملحق »)پنجاه ساله( از رمخسیينو )بیست ساله(  عشربنشده يا مثالً  سالم ساخته مؤنثاز جمع  6 ۀشمار

 شده است. ساخته« به جمع مذکر سالم

 ،ام نده آن را نديدهبنگاشته که اين « يّت مصدری».. ای به عنوان  مجتبی مینوی در اين زمینه رساله .7

( 62-57: 1373، )عربی در فارسیايشان را فرشیدورد در کتاب خود با عنوان  هایديدگاهاما بخشی از 
 ت.آورده اس

ولی  ،افزايندرا نیز به اين تعداد می پسوند ديگر سه -)مأخوذ از ترکی( و دو «چی» نويسان دستور .8

ای کلمات به همراه پاره« چی»هاست که در باال آمد. ضمناً اين پسوند  همان ،آنچه مورد قبول اکثر است

ساز  نام پسوند نسبت گردي اما در آنجا است، درآمده« جی» شده و به صورت ترکی وارد عربی و فارسی

 دار(.)سکّانريدبماجن)پرستار(،  يماورجیت)پرج کار(.  يبُرشاجمآيد: می حساب به جامد کلمه اسم کل و ندارد
 

 منابع 

 .1379نشر نی،  تهران،، فرهنگ معاصر عربی فارسی ،آذرتاش، آذرنوش

ر رعلیالدموفقر،شیعیابن رين راملفصل، رتصحشرح رامحدی، رامسردیالسرح رب رعبدالغينیاعامحد رالقاهررل راملکة، رةتب،
 .د.ت،رةیقیالتوف

نریالديیَمراحلسنربرَممدرالزقزاقربرَممدحرَممدرنوورری،رتصحابنراحلاجبرةیشرحرشافن،ریالديورضري،بادآاالستر
 .1390د،رقم،رپاورسا،ریعبداحلم

 .1367، تهران، فاطمی، 2دستور زبان فارسی  ،، حسن و حسن احمدی گیویانوری

 .1380،رهران،رناررخسربط،رلنحورالوايفار،عباسر،حسن
 .د.ت،ربت،رداورالشرقرالعريير،ربعلمرالصرفردريفیاجلدراملغين،ريخَممدر،حلوان
 .1343، تهران، درخشان، دستور پارسی ،رحیم ،ذوالنور



 ها( ها و ناهمسانی ها و مقابلۀ همسانیاسم منسوب عربی و صفت نسبی فارسی)داللت/ 112

 .1366ان،ریلیهران،رامساعط،رةیمبادئرالعربر،دیورشر،شرتون
 .1375 چاپ هفتم، ساطیر،تهران، ا ،دستور زبان فارسی ،جوادمحمد ،شريعت

، 12-6، صص 65ش  ،نشر دانش، «2 سازی در فارسی معاصرامکانات واژهها و شیوه»اشرف، علی ،صادقی

 .1370مرداد و شهريور
-39، صص 70، ش نشر دانش، «5سازی در فارسی معاصر ها و امکانات واژهشیوه»،                                   

 .1371، خرداد و تیر 45
-19، صص 72ش نشر دانش، ، «7سازی در فارسی معاصر امکانات واژهها و شیوه»،                                   

 .1371، مهر و آبان 23
، 15-9، صص 75ش نشر دانش، ، «9سازی در فارسی معاصر امکانات واژهها و شیوه»،                                   

 .1372هشت فروردين و ارديب
-15، صص 76ش نشر دانش، ، «10سازی در فارسی معاصر امکانات واژهها و شیوه»،                                   

 .1372 خرداد و تیر، 23

 .1382تهران، سخن، ، دستور مفصل امروز ،خسرو ،فرشیدورد
 .1373ان، ، تهران، دانشگاه تهرعربی در فارسی،                               

 .1369تهران، امیرکبیر، ، اسم مصدر حاصل مصدر، محمد ،معین
 .1371 چاپ هشتم، ، تهران، امیرکبیر،فرهنگ معین ،                               

 .1372، تهران، توس، ترکیب در زبان فارسی ،مصطفی، مقربی

ر.2001رة،یالطبعةرالثانرت،رداوراملشرق،بريربر،ةراملعاررةیاللغةرالعربراملنجدريف،رهايرغآنطوانربرر،نعمة
 

 


