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چکیده
ياء نسبت پرکاربردترين و متداولترين پسوند و يکی از سادهترين افزارهای صفتساز در هر دو زبان
عربی و فارسی است که از اتصال آن به پايان اسمهای مختلف صفتهای دارای معانی گوناگون ايجاد
میشود .اين گفتار بر آن است در حدّ بضاعتِ خود ،ضمن اشاره به آن معانیِ گونهگون در عربی و
فارسی ،پارهای همسانیها و ناهمسانیها را در اين زمینه بنماياند .از مهمترين نتايج اين گفتار اين است
که بیشتر معانی و کارکردهای حاصل از چسبیدن پسوند ياء نسبت به کلمۀ پايه مانند تعلق به يک اقلیم
يا ملیت و نژاد ،وابستگی به يک چیز ،شباهت در شکل يا رنگ ،بیان جنس و مادۀ يک چیز ،پیشه و
فروشندگی ،مذهب و کیش ،معنای فاعلی يا مفعولی ،قابلیت و لیاقت ،دارندگی و ...در هر دو زبان عربی
و فارسی همساناند ،ولی در کارکردهايی مانند آلودهبودن به يک چیز ،اعتیاد به مصرف مادهای ،مطابقت
با يک چیز ،محل خريد و فروش يک چیز و ...ناهمسانند .بهطورکلی همسانیهای اين پسوند و
کارکردهای آن در هر دو زبان بیشتر از ناهمسانیهای آنهاست.
واژههای کلیدی :منسوبسازی ،اسم منسوب ،اسم منسوب الیه ،صفت نسبی ،ياء نسبت.

* .رايانامۀ نويسنده:

taheri@semnan.ac.ir
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 .1مقدمه
اسم منسوب يا صفت نسبی ،اسمی است که پسوند ياء ماقبل مکسور به پايان آن
متصل شده است تا معنای صفتی تعلق و نسبت به پايۀ خود را نشان دهد .اين ياء در
عربی تشديددار (به صورت ياء مدی  +ياء حرفی) و در فارسی بی تشديد است .مبحث نسبت
در عربی و منسوبسازی در فارسی دو جزء دارد :يکی «منسوبٌالیه» ،يعنی کلمۀ پايه يا
همان اسمی که «ياء» نسبت به آن میچسبد؛ دوّم« ،منسوب» که همان اسم غالباً
صفتشده پس از پذيرش «ياء» است؛ بنابراين ،مثالً «کاشان» منسوبٌالیه و «کاشانی»
منسوب است (اسم منسوبٌالیه  +ياء نسبت = اسم منسوب يا صفت نسبی) .به نظر میآيد
نامگذاری چنین کلمهای به «صفت نسبی» در دستور زبان فارسی گوياتر و رساتر از نام
کردن آن به «اسم منسوب» است؛ زيرا چنین کلمهای اغلب صفت است نه موصوف و
نامگذاری آن به «اسم» چنین تصريحی ندارد.
اهل هر دو زبان عربی و فارسی هرجا که الزم ديدهاند و نیاز پیدا کردهاند به ساخت
اسم منسوب و يا صفت نسبی از ترکیب «يک اسم  +ياء نسبت» مبادرت ورزيدهاند؛ از
همینرو حوزۀ کاربرد اين پسوند ،يعنی ياء نسبت ،برای ساخت صفت گسترده است .در
کتابهای صرف و نحو عربی ،از جمله در شروح مختلف الفیه پس از معرفی کوتاه اسم
منسوب ،بیشتر به بیان قواعد و احکام ساختِ آن پرداختهاند و به سه تغییر لفظی،
معنوی و حکمی ناشی از اتصال اين ياء اشاره کردهاند ،ولی از معانیای که پس از اتصالِ
اين پسوند به يک اسم حاصل میشود ياد نکردهاند .ابن يعیش در شرح مفصل زمخشری
فقط به منسوبسازی از «قبیله يا سرزمین يا پیشه يا جز اينها» اشاره میکند (ابن يعیش،
د.ت .)587/2 :رضی استرآبادی با تفاوتگذاری میان ياء نسبت و ياءهای مشدد ديگر،
مانند ياء وحدت (روم  :رومیّ) ،ياء مبالغه (احمر  :احمریّ) ،ياء بدون معنا (کرسیّ و بردیّ) و
تشبیه آن به تاء گرد پايانی و همچنین صفتشدن اسم منسوبالیه پس از پذيرش «ياء»
و عمل کردن آن در ضمیر موصوف يا متعلق موصوف ،از معانیای که با ياء نسبت ايجاد

میشود ،هیچ يادی نمیکند (اإلس رتآبادي .)213 -212 ، 207 /2 :2010 ،حلوانی نیز در املغينر
اجلدید ريف رعلم رالصرف در طی شانزدده شماره به روشهای منسوبسازی از اسمهای
گوناگون پرداخته است (د.ت .)360- 346 :عباس حسن اشارهای بسیار کوتاه به بعضی از
اين معانیِ اسم منسوبِ عربی (مانندِ قرابت ،صداقت ،نشأت ،صناعت يا جز آن) کرده است

(حسن .)713/4 :1380 ،نیز در الصرف رالکايف اشاره شده که منسوبسازی ،داللتهای
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متعددی دارد ،اما فقط به پنج معنا (دين ،موطن  ،نژاد  ،پیشه و صفتی از صفتها) اشاره کرده
است (عبدالغين .)24 -246 :2000 ،غرض اينکه به نظر میرسد در دستور زبان عربی کسی
به طور کامل و گسترده به معانی حاصل از الحاق پسوند ياء نسبت به پايان اسم اشاره
نکرده است.
در مباحثِ صرفیِ کتب دستور فارسی نیز اغلب پس از تعريفِ صفتِ نسبی از
نشانههای نسبت در فارسی ،يعنی پسوندهای «ی ،ين ،ينه ،های بیان حرکت ،چی ،کی،
و ،ئیه ،گار ،گان ،گانه ،گانی ،انه ،انی ،مان» و «يا» اندکی کمتر ياد کردهاند که شماری
از آنها در دستگاه واژهسازیِ فارسی فعال و زندهاند و پارهای نیز غیرفعال و فسرده .در
اينجا نیز معانی گوناگون حاصل از الحاقِ ياء نسبت به اسم کمتر مورد مدّاقه و کنکاش
قرار گرفته است .انوری و احمدی گیوی به صورت اشارهوار ( ،)145/2 :1367مقرّبی در حدّ
صفت فاعلی و يا مفعولی (مقرّبی 75 ،68 ،54 :1372 ،و  ،)93معین در هشت مورد ذيلِ «ياء
نسبت» ( )5235/4 :1371و فرشیدورد نیز به صورت اشارهوار در حد پنج يا شش معنا
( )279 :1382به اين مقوله پرداختهاند.
در فرهنگ فشردۀ سخن از  23معنا و کارکرد برای پسوند ياء نسبت در زبان فارسی
ياد شده است که در نوع خود جالب است (انوری 264/2 :1382 ،و  ،)2646اما مفصلترين
ديدگاهها دربارۀ معانی اين پسوند متعلق به علیاشرف صادقی است؛ وی طی دوازده
قسمت با عنوان «شیوهها و امکانات واژهسازی در زبان فارسی معاصر» ،در چند جا به
بررسی پسوندهای منسوبساز پرداخته است .او در شمارۀ دو از اين سلسله مقاالت به
ساختن صفت مفعولی از فعل مرکب مجهول (ساختهشده با فعل «شدن») مانند «اخراجی:
اخراج شده» اشاره میکند (صادقی ،مرداد و شهريور  .)6 :1370نیز در شمارۀ پنج از اين
مقاالت به چهار دسته از کلماتی اشاره میکند که با گرفتن پسوند ياء نسبت ،معنای
دارندۀ شغل و حرفه و سرگرمی دائمی پیدا کردهاند (صادقی ،خرداد و تیر .)44 -43 :1371
همچنین در قسمت هفت از اين مقاالت به دوازده گونه اسم اشاره میکند که از الحاق
ياء نسبت به اسم ساخته میشوند (صادقی ،مهر و آبان  .)21-19 :1371باز در شمارۀ نه از
همین مقاالت يادآور میشود که اين پسوند به تعدادی از اسم مصدرها و اسمهای جامد
میچسبد و صفاتی می سازد که دارای معنای فاعلی در زمان حال يا گذشته يا آينده
است (صادقی ،فروردين و ارديبهشت  . )14 :1372نهايتاً در شمارۀ ده از اين سلسله مقالهها ،به
طور مفصل به معانی ناشی از الحاق ياء به کلمات مختلف میپردازد و اشاره میکند که
معانی مختلف «-ئی» در يک تقسیمبندی کلی به هفت مفهوم «هیئت و شکل؛ ماهیّت؛
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اتصاف و دارندگی؛ وابستگی؛ طريقه؛ شايستگی ،الزام و احتمال؛ فاعلیّت يا مفعولیّت»
قابل تقسیم است (خرداد و تیر  .)19-15 :1372ما چنین پژوهش باريکبینانه و مفصلی را
دربارۀ ياء نسبت در دستور زبان عربی و فارسی نديدهايم.
هدف مقالۀ حاضر آن است که در حوزۀ دستور مقابلهای به معانی حاصل از الحاق
پسوند ياء نسبت به اسم در دو زبان عربی و فارسی بپردازد و با مقابله و مقايسۀ

نمونه های اسم منسوب عربی و صفت نسبی فارسی که از سراسر دو فرهنگ املنجدريفر
عاررة و فرهنگ فشردۀ سخن استخراج کرده و تشخیص داده است ،پس از
اللغة رالعربیة رامل ر

تفکیک ،معانی همسان و ناهمسان اين پسوند را در عربی و فارسی بنماياند .پیش از
شروع بحث بايد يادآوری کرد که در بررسی اين موارد همسان و ناهمسان ،پارهای از آنها
پربسامد و برخی از آنها کمبسامد بوده است و ما اين بسامد اندک نمونهها را عمداً حفظ
کردهايم تا معلوم شود که کدام معنا پرکاربرد و کداميک کمکاربرد است.
پس از اين مقدمه بر آنیم تا در حد امکان و اطالع خود و از رهگذر مقايسۀ معانی
گوناگون اين پسوند در عربی و فارسی به پارهای همسانیها و ناهمسانیها برسیم و در
پايان به نتايجی دست يابیم.
 .2همسانیها
 .1-2تعلق به جایی یا چیزی

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

وربي ،رالزجن يري،ر
ي ،راأل ير
رالساساني ،راإلفرجن يري ،راألسیرو ير
ر
االرفهاني،
ر
میرساند :در عربی مانند
ي .در فارسی نیز مانند اصفهانی ،ساسانی،
ي ،رالسلجوق يري رب رالطي رب ير
مخیين ،رالرراز ير
الفاورس يري ،راإل ير

فرنگی ،آسیايی ،اروپايی ،زنگی ،پارسی ،هخامنشی ،رازی ،سلجوقی و طبری؛ چنانکه
پیداست در اينجا اسم منسوبٌالیه ،يعنی همان پايۀ اشتقاق ،پیش از نسبتبستن معرفۀ
علم (اسم خاص جغرافیايی يا نام يک سلسله يا  )...بوده است.
 .2-2ارتباط و وابستگی به یک چیز

ي،ر
البحر ير
النباتي،راجلبل يري،ر ر
اين کاربرد ،يکی از عامترين معانیِ ياء نسبت است :در عربی مانند ر
ي .در
،رالریاض يري،راألساس يري،رالزبج يري،رالقبَل ير
ي،رالعامل يري،رالقصص يري،راخلل يري ر
اني،راألورض يري،رالسمارب ير
احلیو ر

فارسی نیز مانند گیاهی ،کوهی ،دريايی ،حیوانی ،زمینی ،آسمانی ،جهانی ،داستانی،
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دولتی ،پستی ،پلیسی و ماهیچهای» .همچنان که میبینیم در اين قسم ،اسم
منسوبالیه پیش از نسبتسازی ،اسم جنس يا عام بوده است ،نه اسم خاص.
 .3-2شباهت

شباهت ،يکی از اصلیترين معانی ياء نسبت در فارسی و عربی است .اين شباهت گاه در
رنگ و گاه در شکل است:
 .1-3-2همانندی در رنگ

،رزیتون،ر
در عربی مانند أورجوان،رحنطي ریارقمحي،رخرديل،ردخان،رورراري،رزعفران،رزمردي ر
مسنجون ،رقِرمیدي ،ر َکستنائي ،رقِشدي ،ر ُکحلي ،رالزبوردي ،رلیموئي،رنبیذي،رناورجني ،ربَوردي ،ردر

فارسی مانند ارغوانی ،گندمی (گندمگون) خردلی ،دودی رنگ ،سربی ،زعفرانی ،زمرّدی،
زيتونی( ،آبیِ) آسمانی ،آجریرنگ ،بلوطی ،کِرِمی رنگ ،سورمهای ،الجوردی ،لیمويی-
رنگ ،شرابی ،نارنجی ،صورتی ،بنفشهایرنگ ،قهوهای ،کاهی ،عسلی ،سبز يشمی،
زنگاری ،نقرهایرنگ ،طاليی ،روناسی ،زيرهای ،مغز پستهای ،پوست پیازی ،الک الکلی،
گل باقاليی ،پرطاووسی ،گیالسی ،آلبالويی ،الکی ،شطرنجی ،خرمايی ،آبی ،مشکی ،نیلی،
گلی و فیلی1؛ چنانکه پیداست در برخی نمونههای فارسی ،پايهای که ياء نسبت به آن
میچسبد ،دو کلمه است و صورت ترکیبی دارد؛ مانند مغز پستهای ،پرطاووسی ،نقرآبی،
رژلبی ،الک الکلی ،پوست پیازی و گل باقاليی.
 .2-3-2همانندی در شکل

يالشکل ،رإجار يري ،رأسطوان ،رإهلیلجي ،ر َحلقي ،رهاليل ،رخمربطي،ر
در عربی مانند إ ربررير
دباليالشکلِ ،
دائري ،رقمعي ،رقوقعي ر(حلزونی) کرربي ،ر ُکيالي،ر
لتررالشکل ،رقرري ر(مستدير) ،ر ر
رد ير
ر
،رخذوربيف،ر
،رلولب ُر
ير
،ررنوبري رالشکل،رحنیم يري .رسنبلريالشکل
ر
يالشکل
،رَم راور ر
،رهرم يري ر(أهرام يري) َ
ل روزي َ

در فارسی نیز مانند سوزنی ،گالبیشکل ،استوانهای ،بیضوی ،حلقهای ،هاللیشکل،
مخروطی ،چرخی (گِرد) ،دلتايیشکل ،سنبلیشکل ،مارپیچی ،فرفرهای (مخروطی)،
چلیپايی ،گنبدیشکل ،ترنجیشکل ،تخم مرغی ،نعلاسبی ،صلیبیشکل ،دُمِ اسبی (برای
مو) ،چشمبلبلی (برای لوبیا) ،آبدوغخیاری (برای کار سست و ضعیف) ،مويی (برای تَرَک)،
قیطانی (برای لب) ،قلوهای (برای لب) ،بادامی (برای چشم) ،کمانی (برای ابرو) ،انجیری (برای
هلو) ،عقابی (برای بینی) ،موشی (برای دندانِ بچه) ،چخماقی (برای سبیل) ،سیخسیخی (برای
مو) ،چکمهای (برای خطِ ريش) ،آکاردئونی( ،برای در) ،خرگوشی (برای خواب) ،کاردی (برای
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ضربه) ،النهزنبوری (برای چیز شش گوش) و لبشتری (برای لب گنده)؛ چنانکه پیداست در
چنین مواردی در عربی و فارسی کلمۀ پايه شکل خاصی دارد که هدف از الحاق ياء
نسبت به آن ،نشاندادن شباهت شکلی موصوف به آن پايه است ،البته گاهی اين
همانندی در رنگ و شکل نیست؛ مثل کلّهگنجشکی (برای روزهگرفتن ناقص از سوی بچههای
در آستانۀ بلوغ ) ،ابلیسی ،پفکی (برای چیز نرم و سست و ضعیف) ،کشکی ،پشمکی ،فرعونی و
طاووسی.
ضمناً چنانکه در بعضی نمونهها ديديم ،در اين شباهتِ رنگ يا شکل ،گاهی هم در
فارسی و عربی ،موصوف (در معنا) نیز پس از خودِ رنگ يا شکل ذکر میشود؛ در عربی
يالشکل .در فارسی نیز مانند فیروزهایفام ،دودیرنگ،
إبر ير
زمرديراللون/ر ر
مانند قرنفليراللون،ر ي

لیمويیرنگ /هاللیشکل ،صنوبریشکل .ديگر اينکه در اينجا نیز پارهای از نمونههای
فارسی برخالف عربی از پايۀ دو کلمهای ساخته شدهاند؛ مانند نعلاسبی ،چشمبلبلی،
النهزنبوری و سیخسیخی.
 .4-2جنس و مادة یک چیز

رفضي،ر
رخ َشب ،رزجاجي ،رمعدن ،رذهب ،ير
در عربی مانند بلستیکي ر(لدائين) ،رخزيف ر( ر
فخاوري)َ ،
،رحجري،رعاجي) .در فارسی
ر
ي،ر ُُناسي،رآلومینیومي،رزنبقي
غضربيف،رفوالدي،ربررنزي،رحدید ير
ير
مانند پالستیکی ،سفالی ،چوبی ،شیشهای ،فلزی ،طاليی ،سیمی (نقرهای) ،غضروفی،
قلعی ،رويی ،نیی ،ابريشمی ،مومی ،لیفی ،چلواری ،متقالی ،نخی ،برنجی ،چوب پنبهای.
در اينجا نیز در فارسی نمونهای مانند چوبپنبهای را میيابیم که پايهای دوکلمهای
دارد ،ولی در عربی مانند آن را سراغ نداريم.
 .5-2مذهب و کیش و یا مرام سیاسی و یا جانبداری از اندیشهای یا کسی

،رشعوي،رشیوع يري ر،ر
ير
ادشت ير
،ربثين
،رسين،رزور ير
ي،رحنف يري،رشیع يري يير
ي،رإبیقورور ير
در عربی مانند هبای يري،ربوذ ير
،رانفايل.
ير
بطين،ررالح يري
ي،ر ير
،ردهر ير
ي ر
ساور ير
ين،ری ر
ي،رقرمط يري،رميی ير
کاتولیک يري،ربلشف يري،راشتاک يري،رمانرو ير

در فارسی مانند بهايی ،بودايی ،اپیکوری ،حنفی ،شیعی ،سنّی ،زردشتی ،شعوبی ،مانوی،
قرمطی ،چپی ،راستی ،مادی ،صلیبی ،صوفی ،مزدکی ،فاطمی (اسماعیلی) ،صابئی ،وهابی،
نصرانی ،کلیمی ،آشوری ،دوازدهامامی ،رواقی ،حروفی ،اخباری .در چنین نمونههايی در
عربی و فارسی ياء نسبت اغلب کارکرد و معنای پسوند انگلیسی « »-istرا دارد.
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 .6-2پیشه و فروشندگی و تخصّص

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

ايفر
تخصص در عین حال میتواند نوعی معنای فاعلی را نیز برساند .در عربی مانند جغر ير
ي،ر
ي،رموسیق يري،رفیرزیائ يري،رکیمیارب ير
رريف،رُنرو ير
حساير(رياضیدان)،حقوق يرير(حقوقدان)،ر ير
ير
(جغرافیدان)،ر
فلک يري ،رعربض يري ر(عروضدان) ،رإحصائ يري ر(کارشناس آمار) ،رجراثیم يري ر(متخصص میکروب شناسی)،ر
ير
اني ر(باسکولچی ،قپاندار) ،رقرادح يري ر(اسلحهساز) ،رکراع ير
فاکهاني ر(میوهفروش) ،ر َعَرک يري ر(ماهیگیر) ،رقبي ر
ر
ير
ائر ير
زماتي ر(پوتیندوز)،رحر ر
ير(دامندوز ،دامنفروش)،ر َج ر
(کلهپاچه فروش)،ربرادع يرير(پاالندوز)،رتنان ري ير
ير(سبزیفروش)،ر
ضرر ير
ير(ابريشمدوز)،رحشائش يريرأبرعقاق ري ير
أبحریرر ير
ر
،رخ َ
ير(فروشندگان گیاهان دارويی) ُ
ساعاتي ر(ساعتساز) ،رمصابیح يرير
ر
ي ر(میخساز) ،ر
ُسربج يري ر(زينساز) ،رسکاکنی يري ر(چاقوساز) ،رمسام ري ير
ريف ر(عتیقهفروش)،ر
(چراغچی ،چراغساز) ،رفائح يري ر(حلبیساز) ،ررنائع يري ر(صنعتگر و پیشهور) ،رطُ ير
بر
ين ر(قیطانفروش) ،ر ُکتُ ير
ي ر(کماچپز) ،رفُ َوط يري ر(دستمالفروش ،حولهفروش) ،رقیاطی ير
فطائر ير
ر
ير(گوهرفروش)،ر
جوهر ير
ير(کاغذفروش)،رمیکانیک يرير(مکانیک ،تعمیرکار ماشین)،ر ر
(کتابفروش)،کاغد ير
اير
(دستکشفروش) ،رجوور ير

ير
اتي ر(عینکفروش) ،رقفافیرز ير
دجاج يري رأب رفرراورجي يري ر(مرغفروش) ،رنظياور ر
اورير
آالتي ر(نوازنده) ،ررنادیق يري ر(صندوقساز) ،رقو ير
(جورابچی ،جورابباف) ،ر ُخردج يري ر(آينهچی) ،ر ر
أبر ُحف يرير
يرأبر ر
حبر ير
اکب2رأبر ر
اتير(قهوهخانهدار)،رفالئک يريرأبرمر ير
(قايقساز)،رقَهو ر
ر َحف يرير ُ
نوتير(دريانورد)،ر َ
ي ر(خیاط) ِ
ي ر(بالونران) .ردر فارسی
،رمظَرلي يري ر(چترباز)،ر ُمنطاد ير
،ردورز ير
ير(ژيمناست) ر
مجباز ير
(خبرنگار)،ر ر

مانند نحوی ،منطقی ،فلکی ،اصولی (اصولدان) ،جوهری (گوهرفروش) ،صیرفی (صرّاف)،
حمّامی (حمامدار) ،صابونی (صابونساز) ،تنباکويی (تنباکوفروش) ،نفتی (نفتفروش) ،بانکی،
بسیجی ،مطبوعاتی (کسی که در مطبوعات کار میکند) ،زيلويی (زيلوباف) .مالحظه میشود که
در عربی پارهای از اسمهای منسوبی که پیشه و حرفه را نشان میدهد ،پايهای جمع
دارد و برخی پايۀ مفرد ،در حالی که در فارسی چنین صفتهای نسبیای عمدتاً از پايۀ
مفرد بنا میشود.
 .7-2در معنای موصوفی و به شکل اسم ذات

هرچند کارآيی اصلی «ياء» نسبت در عربی و فارسی صفتسازی است ،در مواردی
معنای متقابل صفت ،يعنی معنی موصوفی میدهد و به شکل اسم ذات خودنمايی

میکند؛ در عربی مانند سلطانریية ر(کاسۀ بزرگ آشخوری)،رحسائریيةر(ظرف سوپخوری)،رناموسریيةر
طرریية ر(چتر)،رساقریية ر(ساقبند در ورزش فوتبال يا هاکی)،رطلبریية ر(درخواست
أبرم ر
(پشهبند)،رمشسریية ر َ
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،رکوفریية ر(کوفیه ،چپیه،
سفارش)،رطبلریية ر(سینی چوبی ،میزگرد)،رعدسریية ر(عدسی)،رعرقریية ر(عرقچین) ر
پارچۀ نخی چهارگوش و چهارخانهای که عربها زيرِ عقال بر سر میبندند) ،رمنلریية ر(قفس توریای که

،رزمزمریيةر
زهرریية رأبر ر
غذا را برای جلوگیری از دسترسی مورچه به آنها در آن میگذارند)،ر ر
مزهرریية ر(گلدان) رَ
رالسکر :قندان) ،رإکرامریية ر(انعام ،پاداش،
(فالسک) ،راستهالکریية ر(تعاونی مصرف) ،ر ُس ر
کرریية ر( ربعاء ُّ
شاگردانه) ،رإمساکریية ر(تقويمی که اوقات شرعی ماه رمضان را نشان میدهد) ،راتيفاقریية ر(قرارداد،
پیماننامه) ،رید ربریية (دستگیره) ،ریینمریية ر(کالهخود) ،ریومریية ر(دفتر يادداشت ،تقويم) ،رطلحریية ر(ورقه

کاغذ).
در فارسی تعداد اين اسمهای ذات ،معنا ،جامد ،مشتق ...،مختوم به «ياء» نسبت
البته بیشتر است .اين اسمهای ذات گاه بسیط است و گاه مرکب و گاهی مشتق؛ مثال:
 آگهی ،زانويی ،نشانی ،دارابی (میوهای از خانوادۀ مرکبات) ،بدهی دارايی ،بستنی ،مژدگانی،ترشی ،شیرينی ،سبزی ،ناشتايی ،عدسی (نوعی نان خورش که بیشتر در صبحانه میخورند،
قطعۀ شیشهای عدسیشکل که در دوربین کاربرد دارد) ،روزی ،آستری  ،عیدی ،شَستی ،طالبی،
مرغابی ،گالبی ،سیرابی ،هشتی ،لوزی (يک شکل هندسی به شکل لوز يا بادام) ،صندلی،
گوشی ،چشمی ،موجودی ،حرامی (دزد) ،پولکی (نوعی آبنبات اصفهانی) ،بخاری و مغزی
(مغزی لوله يا شیر).
 و نیز مانند سردوشی ،دوراهی ،سهراهی ،زيرشلواری ،زير پیراهنی ،زيرسیگاری(جاسیگاری) ،سرقفلی ،چلوصافی ،پاورقی ،پادری ،پارکابی (شاگرد راننده) ،رومبلی ،روفرشی،
رومیزی ،روبالشی ،روسری ،جالباسی ،جامدادی ،جاکفشی ،جاظرفی،جا چراغی؛ البته اين
نوع منافاتی با وجود شباهت در آن با يک اسم منسوبٌالیه ندارد .چنانکه در پارهای
نمونهها مانند «ناپدری ،نامادری ،همشاگردی ،هم مدرسهای» پیداست .مالحظه میشود
که در نمونههای عربی اغلب پس از ياء نسبت يک تاء گرد نیز افزوده میشود ،ولی در
نمونههای مشابه فارسی خبری از چنین تاء گردی نیست.
 .8-2در معنای اسم فاعل یا صفت فاعلی

،رأناني ر(املتغطرس راملعجب ربنفسه،ر
ي ر
ثاور ير
در عربی مانند خت رویف ري ر ُ(مث رير رللخوف)،رحیل ري ر ُ(َمتال)،راستئ ر

ي
ي
ير
(املستغل :رسودجو) ،رتبدیل يري ر(مب يدل) ،راُنی راز ير
راستغاليل ر
ير
ي ر(ساخر)،
خر ير
رس ر
ردريور ير
ي
املتکب)ُ ،
ي ر(متأللی)ُ ،
ي
إورهاير
(سام) ،ر ير
مسي ير
(الشايف) ،ر ر
ير
انفعايل ر(منفعل) ،رشفائ يري ر
(منحاز رب رمتحریيز :رجانبداور) ،راندفاع يري :ر ير
ير ي
السلطةرالشریعیية،رالسلطة رالتنفیذیية.ردر فارسی
ر
ير(متخصص)ر
صائ ير
(متطرف)،ر ِر
،رتطر ير
أخ ي
يفر ي
(تروريست) ي
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مانند رهی (راهی ،رونده) ،اجرايی (اجراکننده) ،ادراکی (در ترکیبی مثلِ«قوای ادراکی آدمی»)،
غَشی (غشکننده) ،غِلغِلی (غِلخورنده ،غلتزننده) ،رويشی (روينده) ،زايشی (زاينده) ،حلوايی
(حلواساز) ،واکسی (کسی که واکس میزند) ،گشت (گشتزننده) ،جنگی ،وَرزی (کشتکار)،
رفتنی (از پايۀ مصدری به معنای «عازم») ،پیچپیچی (پیچان و پیچنده) ،گذری (گذرا و گذرنده)،
اعتصابی (اعتصابگر) ،شورشی (شورشگر) ،انقالبی (انقالبگر) ،شکاری (در مَثل «سگ شکاری»:
شکارچی) ،حاجی (حجگزار) ،آدم معاشرتی (معاشرتکننده) ،حرف مصدری (مصدرساز) .ر
ر

 .9-2به معنای اسم مفعول یا صفت مفعولی

ربقتر
ي ر(مألوف) ،ر
ي ر(جمعد) ،رعکس ري ر(معکوس) ،راعتیاد ير
در عربی مانند لَمس ري ر(ملموس) ،رجعد ير

ي
ي
ي
کولراإلضايف:راملضاف)،رأهل يري ر(در ترکیبی مانند ر«حیوا رن رأهل يري»:رحیوانرألیف)،ر
ير
،رإضايف ر(ال رببتو
ير
(موقت)
رکتاي ر(مکتوب) .در فارسی مانندِ قلمی (مکتوب)،
رکتاي) ،ير
ي ر(مکتوب ،ير
(مستثنی) ،رخ رطي ير
استثنائ يري ر
ً

حراجی (حراجشده) ،فشاری (در نمونهای مانند «آجر فشاری» :فشرده) ،فدايی (فدا شونده) ،قربانی
(قربانیشونده يا قربانیشده) ،بافتنی (آنچه با کاموا و میل بافته شده) ،قدسی (مقدّس) ،بادی (در
ترکیبی مانند «مال بادی» :بادآورده) ،عاريتی :قرضی (به عاريت گرفتهشده) ،مصرفی
(مصرفشونده) ،پیوندی (در مثال نهال يا درخت پیوندی :پیوندخورده) ،نشانۀ اختصاری ،خودروی
واگذاری ،تحويلی (تحويلدادهشده) ،تصويبی ،ترکیبی (مرکّب) ،تعويضی (برای بازيکن يا قطعۀ
يدکی با  ،)...اعطايی ،استثنائی ،لعنتی (ملعون) ،اخراجی ،ابداعی ،اختراعی ،اهدايی».
 .10-2معنای دارندگی

ي ر(شائک:
(بادباندار) ،رشوک ر

رمخل يري ر(پُرزدار ،مخملی) ،رشراع يير
حافر ير
در عربی مانند ر
ي (سمدار)َ ،
ي (ذبفقاور ،مهرهدار)،ر
رفقر ير
تي ر(َمتو رعلی رفوسفات) ،ر
خاردار) ،رالح يري ر(ذبرالح :صالحیتدار) ف روسفا ر
أسهرقُنزعه :کاکلدار،
راحبرمال)،رقُ ُنب ر
:رمايل ر(
أمسايل ير
إقطاع يري (ذبإقطاع ،تیولدار)،رور ير
انير(ذبقُنبهرأبرعلیرور ُ
ُ
ير
ملرمیک يري يعنی دارای سنگ طلق ،محتوی شیشۀ معدنی)،ریود ير
کاکلی)،رمیک ير
ير(َمتوررعلیرمیکا،رمثال:ر َور ر
،رسلک ري ر(با سیم) ِ
ي ر(َمتو رعلیرتأخي)،روربنق رير(ذبطالربة ربرحسن) ِ
ي ر(بیسیم).
،رالسلک ير
(يُددار)،رتأخ ري ير
ي
ي
ي

در فارسی نیز مانند کرکی (کرکدار) ،کاکلی ،عینکی ،کَکمَکی ،کِشويی ،پروتئینی (مواد

پروتئینی) نانِ خاشخاشی يا کنجدی ،وسواسی (دارای وسواس) ،جملۀ شرطی (دارای اسلوب

شرط) ،چهارديواری ،دوسوختی ،سه ضربی ،يک رکابی ،پنج ضلعی ،چهار طاقی ،هفت
قفلی ،ششانگشتی ،دوکلمهای[ ،پنیر يا کیک يا شیرينی] خامهای[ ،گیاهِ] دارويی (دارای
خاصیت دارويی)[ ،پاککن يا خودکار] عطری[ ،چراغ] توری[ ،مواد] قندی..
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مالحظه میشود که در فارسی برخالف عربی برخی نمونههای اين دسته از پايۀ
جفتی يا مکرر ساخته میشود؛ مثال :تیغتیغی و خالخالی .شماری نیز از پايۀ مرکب
(عدد +معدود) بنا میشوند مثل پنجضلعی ،چارطاقی ،ششانگشتی ،چارديواری.
 .11-2به معنای قابلیّت و یا لیاقت و شایستگی
ي ر(الئقر
اي ر(جدیر ربالثواب) رب ر ُملوک ير
ي ر(قابل رللتم يدد) ،رثو ير
ائي ر(قابل رلل رطي يري) ،رمت يدد ير
در عربی مانند انطو ير

بامللوک:رشاهانه) .در فارسی نیز مانند همايونی ،سلطانی (شاهنامه ،شاهوار) ،تماشايی (ديدنی)،
ديدنی ،ارتجاعی (قابل ارتجاع)[ ،حیوان] سواری[ ،اسبِ] باری ،مردنی ،ماندنی ،خوردنی،
نوشیدنی ،شدنی ،خواندنی ،بويیدنی  ،پالسیدنی ،کشیدنی ،بخشودنی ،دادنی ،گرفتنی و
حفظ شدنی.
 .12-2معادل «برای و خاصِ »...

ير
،راستشاور ير
ر
ير(لالبالد)
،ربيالد ير
ير(للتصدیر)،ر ير
در عربی مانند تصدیرر ير
ورجايلر(للرجال)،رنسائ يرير(للنساء) َ
ي ر(خاص رحبدبد ربلدما :ر« رقریة رحدبدیة،ر
ين ر(خاص ربالسکن) ،رحدبد ير
رس َک ير
ر
رجممع َ
(لالستشاورة :رمشوورتی) ،ي
ير(خاصرباألحشاء) .در فارسی نیز مانند صادراتی ،اجارهای ،فروشی،
معاورکرحدبدیة»)،رأحشائ ير
مشورتی (مجلس مشورتی) ،تأديبی ،تعزيری ،سَفَری (ساک سَفَری) ،نمايشی (برای نمايش)،
تحريری (خط تحريری) ،نذری (غذای نذری :غذايی که برای ادای نذر میان مردم توزيع میکنند).
 .13-2نشاندهندة فرد مبتال به یک بیماری

ني (مبتال به
پايۀ چنین اسمهای منسوبی نام بیماری يا ناخوشی است؛ در عربی مانند َد َب ر
سل) ،استسقائ رير(مبتال به بیماری استسقاء) و در فارسی مانند سرطانی ،ايدزی ،سفلیسی ،زرد

ي
زخمی ،يرقانی ،تراخمی ،کرمکی ،آسمی ،هپاتیتی ،ديابتی ،صرعی.
 .14-2صفتساز و قیدساز بودن «یاء» نسبت

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

فطرریيراًر(فطرتاً)،
موصوف خود است؛ مانند :شخصریيراً (شخصاً ،به طور شخصی) ،عکسریياًر(بالعکس) ،ر

سرریياًر(محرمانه)،
کرليیراً (به صورت کلیّه) ،عم يردیاًر(عَن عَمدٍ ،متعمّداً) ،إختی راورریياً،رغیابریياً،رحتمریياً،رحرفریياً،ر ري

فجائریيراً (بناگاه) ،أساسیراًر(من األساس) ،باقعریيراًر(الواقع) ،ضمنریيراً (به صورت ضمنی) ،سلمریياً،رحدسریياً،ر
شهرریياً ،رأسبوعریياً ،ریومریياً ،رج يردریياً ر(بجدٍّ) ،بوراث يري ر(موروثی) ،عدائریياًر
تدورجيریياً ،رج يردریياً ،رسطحریياً ،رسن روریياً ،ر ر
ر
توسعریيراً (توسعهطلبانه) ،طوعریياًر(داوطلبانه).
تعسفریياً،رأخوی،ربالدریياً:رأب روریياً،رأمریياًر(مادرانه) ،ي
(خصمانه) ،ي
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در فارسی هم مانند موروثی ،اهللبختی (همینطوری) ،مفتی ،موقتی ،مجانی ،استشهادی
(شهادتطلبانه) ،اشتباهی (بهاشتباه) ،تصاعدی ،جهشی ،حضوری ،غیابی ،ناگهانی ،شفاهی،
کتبی ،ضمنی ،درونی ،علنی ،نهانی ،فوری ،چارچشمی ،يک چشمی ،زيرسبیلی ،زير
چشمی ،نوبتی (به نوبت) ،فردی ،جمعی ،راستکی (واقعاً) ،دروغکی ،زورکی (به زور)،
يواشکی ،خرکی ،شانسی ،اتفاقی ،جدی ،نقدی ،قسطی ،اجتهادی (از روی اجتهاد)،
انفرادی ،تصنعی ،تلفنی ،کیلويی (به کیلو) ،سرپايی (مداوای سرپايی) ،عددی يا دانهای (برای
میوه يا نان يا  .»)...باز هم مالحظه میشود که در فارسی برخالف عربی ،پارهای از نمونهها
از پايۀ مرکب بنا شده است؛ مانند چارچشمی ،زيرچشمی. ...،
 .15-2به عنوان نام خانوادگی و علم شخصی

اين کاربرد نسبت و تعلق افراد را به پدر ،مادر و جد يا نیاکان میرساند؛ در عربی مانند

ايف 5.در فارسی نیز مانند شفیعی ،کزّازی ،خرّمشاهی،
وررايفربرقَ يذ ير
ي،ر ير
ي،رطبالرب ير
ي،رمنشارب ير
زهارب ير
يوسفی ،گُرجی ،مجتبايی ،رجايی و آيتی.

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

در عربی مانند کهفي (غارنشین)،رمدنر(شهر نشین)،رقرربي،ربدربي و در فارسی مانند بیابانی،
روستايی ،شهری ،خیابانی (کودک خیابانی) ،شمال شهری (ساکن شمال شهر) ،پشت کوهی،
دهاتی ،کوهستانی ،بندری ،چاهی (کبوتر چاهی) و خراباتی (خرابات نشین).
 .17-2اضافه یا زائد بودن «یاء» نسبت در فارسی و عربی

أخدوريربر
گاهی اوقات «ياء» نسبت در فارسی و عربی اضافه يا زائد است؛ در عربی مانند ر
برحبتر
أخدور ر(محاوررالوحش)،راسکايف ربراسکافر(کفاش)،رلَوذَعي ربرلَوذَع ر(ذک يري رال يذهن) ُر
،رحب رتي ر ُ
بردجيوورر(تاريک و ظلمانی)،رر رييف ربرر ريفر(صرّاف ،تحويلدار)،ر
(کوتاهقامت و توپول)،ر َردجيوروري ر َر
ي (کوتوله ،کوتاه قامت) .در
ورربرنوروري ر(کولی ،غربتی)،رنِغاشربرنِغاش ير
ُزلیجي ربرزلیجر(کاشی)،رنَ َو ي

فارسی هم مانند تمامی و تمامِ ،انباری (بهعنوان اسم مکان نه بهعنوان صفت) و انبار ،ارمغانی
و ارمغان ،فالنی و فالن ،سرخودی و سرخود ،بنفشهای و بنفش ،بارگی و باره ،مقام
سومی ومقام سوّم ،همکالسی و همکالس ،هم اتاقی و هم اتاق ،انگشتری و انگشتر.
 .18-2در عربی و فارسی اصل بر آن است که اسم منسوب و صفت نسبی را از مفرد
بسازند ،اما در مواردی از جمع هم نسبتسازیشده است .در عربی ظاهراً فقط از جمع
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مکسر میتوان اسم منسوب ساخت 6که مالک و شرط آن اين است که در هنگام
نسبتسازی همچنان معنای جمع داشته باشد يا خیر؛ اگر در زمان منسوبسازی همان

:ربستاني،ر
ر
معنای جمعی خود را داشته باشد ،از مفرد آن منسوب میسازيم؛ مانند بساتني
مداورس:رمدورسي،رکاتب .ولی اگر اين معنای جمعی خود را حفظ نکند؛ يعنی مثالً برای
شخص يا گروهی اسم خاص شود يا مثالً پیشه و تخصص را نشاندهد ،چنانکه در
شمارۀ شش از همسانیها ديديم ،بايد از همان لفظ و ساخت جمع مکسر ،بدون تبديل
آن به مفرد ،اسم منسوب ساخت؛ همان طور که در نسبت الجزائر ،علماء ،أخبار ،أهرام،
ممالیک (نام دولت و حکومتی در مصر و شامات قبل و همزمان با عثمانیها)

ير
میگويیم اجلزا رئر ير

ي (حسن .)682 /4 :1380 ،نمونههای ديگر منسوب از جمع
ي،راهرام ري،رممالیک ر
،راخباور ير
ر
علمائ ري

ي

ي
ي
ي ر(إنشائ يري)ر
مکسر :اُمم يري،رملل يري،رخواورق يري ر(دارای صحنههای شگفتانگیز)،رمرامس يري،رأحشائ يري،رورسائل ير
رعجائب،ر
ير
ائب،
ي ،رشکوک يري ،ررحف يري ،رغر ير
رشعائر ير
ايف ،ر
رشعوي ،رأشر ير
ير
ي،
ورقائق يري ر(چند اليه) ،اساط ري ير
،رهضاي،ر
ير
،رملوک يري
،رعم ير
،رطال ير
عشائر ير
ر
ي،رعالئق يري ر(ترابط يري) ي
ايل ر،رکنائس يري،رمالعق يري ر(نوک قاشقی) ُ
ي ي
ي ر(خانگی) .همچنین نمونههايی از اسم منسوب
رورجايل ،ردبرور ير
ير
بثائق يري ر(مستند) ،رنسائ يري،

ساختهشده از جمع (غالباً مکسر و گاهی مؤنث سالم) را در شمارۀ  6-2آورديم که پیشه و
تخصص و فروشندگی را نشان میدهند.
در فارسی نیز که معموالً از مفرد ،صفت نسبی ساخته میشود ،گاهی از جمع مکسر
يا غالباً مؤنث سالم به عنوان نام خانوادگی و يا غیر آن صفت نسبی ساخته میشود؛
مانند خسروانی ،کیانی ،عملیاتی ،ضايعاتی ،صادراتی ،مطبوعاتی ،مخابراتی ،انتشاراتی،
تبلیغاتی ،مطالعاتی ،انتخاباتی ،احساساتی ،بیاناتی ،اطالعاتی ،تسلیحاتی ،تدارکاتی،
تشکیالتی ،احساساتی ،اصولی ،تشريفاتی ،خراباتی ،حقوقی ،علومی ،نجومی ،شعوبی،
افالکی ،عشائری ،اقوامی ،اقماری و اشرافی (ر.ک فرشیدورد 602 :1382 ،و .)277
 .19-2حذف حرف یا حروفی یا جزئی از پایان یا میان منسوبٌالیه در نسبتسازی
عربی و فارسی

گاهی اوقات در نسبتسازی عربی حرف يا حروفی يا جزئی از پايان يا میان منسوبٌالیه

ي ر(ازرعبدر
ضرموت) .رعبشم ر
،رحضرم ر
تابطرشرراً») َر
ي ر(منسوبربهر«
حذف میشود؛ مثال :تأبط ر
ير َ
ي
(ازرح رَ

ي

ي

ي
ي ر(از رمصطفی) رو  . ...در فارسی نیز
،رمرقس يري ر(از رامرؤالقیس)،رط رویل يري ر(از رط رویلة)،رمصطف ير
مشس) ُ
گاهی تخفیف و حذفهايی در ساخت صفتِ نسبی میبینیم؛ مثالً حذف «ان» از پايان

ادب عربی ،سال  ،9شمارة  ،2پاییز و زمستان 105/ 1396

برخی اسمها مانند کاشی (منسوب به کاشان) ،يُمگی (از يُمگان) ،بلعمی (از بلعمان) ،شکنی از
(شکنان) ،خاوری (منسوب به خاوران) و گاهی حذف بیش از اين است؛ مثل آذری (منسوب
به آذربايجان) ،مازنی (منسوب به مازندران) و يا گاه پسوند مکانی «ستان» هنگام گرفتن
«ياء» نسبت حذف میشود؛ مثل خوزی (منسوب به خوزستان) ،گرجی (منسوب به
گرجستان) ،طبری (منسوب به طبرستان) ،طخاری (منسوب به طخارستان) ،بلغاری (منسوب به
بلغارستان) ،صربی (از صربستان)»( .فرشیدورد.)602 :1382 ،
پیداست که در هر دو زبان ،هدف از حذف و تخفیف ،آسانسازی تلفظ و سبکتر
کردن ساختمان کلمه است.
 .20-2منفیکردن اسم منسوب در عربی و فارسی مانند دیگر انواع صفت (نعت) با
اسم دائماالضافۀ «غیر»

منفیکردن اسم منسوب در عربی با اسم دائماالضافۀ «غیر» به شرطی صورت میگیرد
که نعتبودنش محرز باشد و شکل منفی آن در زبان عربی مفید و مرسوم باشد؛ مانند

،رإورهاي:رغير
ير
رخشب،رکحل يري:رغيررکحل يري،رخمربط يري:رغيرخمربط يري،رشیع يري:رغيرشیع يري
ير
شب:رغي
خ ير
ي .اما مثالً در جايی که «ياء» نسبت اسم
ي:رغي رنشرو ير
ي رب رنشرو ير
ي:رغي رجعد ير
إورهاي،رجعد ير
ير
ر
خاص (علم) يا اسم ذات يا مفرد برای «اسم جنس جمعی» میسازد ،مانند ُور ير
رايف
،رقاشاني
ي ر(پرنده نوکقاشقی)،
ي ر(رودۀ اثنا عشر) .اورض يريشوک يري ر(کنگر فرنگی) ،مالعق ير
رعشر ير
(کاشی) ،اثنا ر
ي ر(يکی از فرنگیان) ،ديگر نفی با «غیر» در کار نیست؛ زيرا
رحاي (يکی از صحابه) ،إفرجن ير
ير
هیچکدام صفت (نعت) نیست که بخواهد منفی شود.
در موارد اندکی نیز حرف نفی«ال» به جای «غیر» مینشیند و با کارکرد پیشوندی،

ي ر(غي رمنظمر
ي ،رالدبرور ير
صفت را منفی میکند؛ مانند رال راخالق ري ر(غیر اخالقی) ،رال ردستورور ير

ي
ي ر(موادرالعض رویية)،ر
شعب،رالعضرو ير
ادي،رالسلک يري،رالشرع يري،رالسیاس يري،رال ير
ي،رالإور ير
کز ير
احلدبث)،رالمر ر
ي (بی ساقه).
عقالني،رالشکل يري،رالساق ير
ي،رالامس يري،رالانضباط يري،رال ر
ماد ير
ير(بیمهره)،رال ير
فقر ير
ال ر

در فارسی نیز منفیکردن صفت نسبی مانند ديگر صفتهای بیانی با واژۀ منفیساز
«غیر» صورت میگیرد .باز در اينجا نیز همان شرط صفتبودن باقی است؛ مثال :ايرانی:
غیر ايرانی ،دريايی :غیر دريايی ،خرگوشی :غیر خرگوشی ،ارغوانی :غیر ارغوانی ،گنبدی:
غیر گنبدی ،سیمانی :غیر سیمانی ،اسماعیلی :غیر اسماعیلی ،فراری :غیر فراری ،اهدايی:
غیر اهدايی ،نحوی (نحودان) :غیر نحوی ،پروتئینی :غیر پروتئینی ،تماشايی :غیر
تماشايی ،اجارهای :غیر اجارهای ،نوبتی :غیر نوبتی ،گِلی (آلوده به گِل) :غیر گلی ،قانونی:
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غیر قانونی ،سیگاری (اهل سیگار ،کسی که به کشیدن سیگار عادت دارد) :غیر سیگاری ،گازی
(وسیلهای که منبع انرژی آن گاز است) :غیر گازی .اما مثالً در نمونههای روسری ،گوشی،
نانوايی (مغازه نانوايی) و اويسی که اسم ذات يا محل فروش يک چیز يا نام خانوادگی
هستند ،شکل منفی نداريم؛ زيرا هیچکدام صفت بیانی نیست .در شمار اندکی از
صفتهای نسبی نیز که شايستگی و لیاقت را میرسانند ،افزار نفی پیشوند «نا» يا «نـ»
است؛ مثال :بخشودنی ،:نابخشودنی ،ديدنی :ناديدنی و شدنی :نشدنی.
 .21-2در عربی پسوند «يت» (ية) يکی از افزارهای مصدرساز است که گاهی با آن
مصدر صناعی يا جعلی نیز ساخته میشود .از طرفی اسم منسوب نیز برای مؤنثشدن
مانند بیشتر صفتهای عربی پسوند تای گرد (ة) را میپذيرد .بدينگونه نوعی تشابه
میان هر دو حاصل میشود که خود موجب التباس و اشتباهشدن است .دستورنويسان
عربی مالک تشخیص اين دو را از همديگر پذيرش يا نپذيرفتن موصوف میدانند؛ يعنی
اگر کلمۀ مختوم به «ية» در عبارت ،موصوف داشته باشد يا اگر بتوان برای آن موصوفی
7
تصورکرد ،اسم منسوب مؤنث است ،وگرنه مصدر صناعی يا مصدر جعلی است (شرتونی،
 .)61/4 :1366چنین التباسی با گستردگ ی بیشتر در فارسی نیز ممکن است میان صفت
نسبی و اسم مصدر يايی يا به قول معین حاصل مصدر رخ بدهد؛ ايشان بر آن است که
اين «ياء» حاصل مصدری به اسم ،صفت ،ضمیر ،عدد و ادوات استفهام میپیوندد؛ مثل
آهنی ،مردی ،منی ،دويی و کدامی (« .)155 :1369شرط ياء مصدری آن است که بتوانیم
به جای آن کلمۀ «بودن» بگذاريم يا پس از آن کلمۀ «کردن» اضافه کنیم ،ولی باز معنی
خود را از دست ندهد» (شريعت.)230 :1375 ،
برای کلمۀ پیش از «ياء» نسبت ،دستورنويسان فارسی قیدی نیاورده و «اسم» را به
طور مطلق ذکر کردهاند ،اما به هر حال ،معنا مالک و شرط است؛ به عبارت ديگر« ،ياء»
مصدری ،صفت و گاهی اسم و بعضاً ضمیر ،عدد و ادات استفهام را به مصدر تبديل
میکند ،در حالیکه «ياء» نسبت اسم را به صفت (فرشیدورد.)602 :1382 ،

 .3ناهمسانیها
به نظر میآيد شماری از معانی برای صفت نسبی فارسی قابل تصور است که آنها را در
اسم منسوب عربی نمیبینیم:
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 .1-3آغشته یا آلوده و اندوده بودن به یک چیز :مانند صابونی (مانند دست صابونی)،
روغنی ،سمی (آغشته يا آلوده به سم) ،گِلی ،خاکی ،دودی ،آردی ،کَرهای (شکالت کَرهای)،
لعابی (ظروف لعابی) و واکسی (مثل دست واکسی).
 .2-3اعتیاد به مصرف مادهای یا اهلِکاری بودن یا ابتالی به یک بیماری :مانند دودی
(اهل دود و دم) ،الکلی ،ترياکی ،گردی ،هروئینی؛ شیرهای ،وافوری ،سیگاری ،نمازی
(اهل نماز) ،صرعی (مبتال به صرع) ،غشی و سرطانی.
 .3-3منسوبٌالیه آن نشاندهندة منبع انرژی یا باعث راهاندازی یک وسیله است:
مانند بادی (تلمبه ،قايق ، )... ،بادبانی ،نفتی ،گازی ،گازوئیلی ،بنزينی ،برقی ،ذغالی (کرسی
ذغالی) ،حرارتی (کورههای حرارتی) ،شنی (ساعت شنی) ،کوکی (ساعت کوکی) ،دستی (تلمبه
دستی) ،هِندِلی (ماشین هندلی)پايی (ترمز پايی) ،کارتی (تلفن کارتی) ،باطریای (با باطری کار

میکند) ،دستی (ترمز دستی).
 .4-3به معنای مطابقت با یک چیز یا عملکردن بر اساس آن :مانند شورايی (نظام
شورايی :نظام بر اساس شورا) ،عقالنی (منطبق با عقل) ،منطقی (مطابق منطق) ،اسالمی (حکومت

اسالمی :بر اساس قوانین اسالم) ،قانونی (منطبق با قانون) ،الفبايی (مطابق با ترتیب الفبايی)،
ابجدی ،عقاليی ،بهداشتی (بستهبندی بهداشتی :بر اساس موازين بهداشتی) ،عرفی (مطابق با عرف
جامعه) ،میالدی (مطابق میالد مسیح(ع)) ،هجری قمری (بر اساس هجرت رسول اکرم(ص)) و
جمهوری (نظام جمهوری :بر اساس موازين و اصول حکومت جمهوری).
 .5-3گاه ياء نسبت فارسی محل خريد و فروش يا ساخت و تعمیر يک چیز و مانند آن
را نشانمیدهد (معین)5235/4 :1371 ،؛ مانند بقالی (مغازه بقالی) ،عطاری (دکان عطاری)
چلوکبابی (سالن چلوکبابی) ،مبل فروشی (نمايشگاه مبلفروشی) ،جوشکاری (کارگاه جوشکاری)،
مکانیکی (تعمیرگاه مکانیکی ماشین) ،سیگارفروشی (دکۀ سیگارفروشی) ،ساندويچفروشی و
جگرکی .شايد بتوان بر همین منوال گفت :آبخوری (محل آبخوری) ،کفشداری (محل
نگهداری و امانتِ کفش) ،نخستوزيری (محل نخستوزيری) ،رياست جمهوری (محل يا کاخ
رياست جمهوری) .عالوه بر اين ،از دقّت بیشتر در صفتهای نسبی ديگر ،شايد بتوان معانی
تازۀ ديگری از آنها برای «ياء» نسبت در فارسی ارائه داد؛ مانند مقرراتی (تابع مقررات و
پايبند به آنها) ،میکروسکوپی (موجودات میکروسکوپی که با میکروسکوپ ديده میشوند) ،نیموجبی
(دارای قامتی به طول نیموجب) ،عقبی ،جلويی (آنکه يا آنچه در عقب يا جلو واقع است) ،انگشتی
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(کتاب انگشتی :کتاب انديکسدار) ،اوراقی (مانند ماشین اوراقی :ماشینی که بايد اوراق شود)،
افتخاری (عضو افتخاری :عضوی که افتخار داده و به عضويت يک مجموعهای درآمده است) ،فرش يا
نان يا جوجۀ ماشینی (که با ماشین تولیدشده است) و ازهری (جوان ازهری :کسی که در األزهر
درس خوانده است).
آنچه از اين نمونهها و نمونههای پیش از آنها استنباط میشود ،اين است که از
آنجايی که دامنۀ نفوذ و کاربرد «ياء» نسبت در عربی و فارسی عمیق و گسترده است،
موصوفِ اسم منسوب يا صفت نسبی در تعیین معنای «ياء» بسیار تعیینکننده و موثر
است ،به ويژه در مواردی که اسم منسوب يا صفت نسبی میتواند صفت چند موصوف

باشد .نمونههای زير اين مطلب را بیشتر روشن میکند؛ در عربی :نبات:رحیوانرنبات ر(یتغ يردير

علیرالنبات)،ربررزیترنباتر(منتجرمنرالنبات)راقتصادي:رعاملراقتصادر،ربرقلیلرالکفةر(مانندرمنونهر«بسیلةرنقلر
اقتصادیة»)رعسلةر(با طعم عسل /به رنگ عسل) ،مالی (سرمايهدار /نقدی و پولی) ،عاجی (به رنگ عاج /از

جنس عاج) و در فارسی :تولیدی (محصول تولیدی :تولیدشده /واحد تولیدی :تولیدکننده) ،خرمايی
(موی خرمايی :به رنگ خرما /نان خرمايی :آغشته به خرما ،نانی که در پخت آن خرما به کار رفته است)،
جنگی (مرد جنگی :جنگنده /اسیر جنگی :فردی که در جنگ به اسارت در آمده) ،دودی (ماهی دودی:
ماهیای که با دود خشکشده /ماشین دودی :ماشینی که به رنگ دود است) ،برفی (هوای برفی :هوايی
که برف دربردارد و از آسمان آن برف میبارد /مجسمههای برفی :از جنس برف ،سفید برفی :سفیدرنگ

همچون برف) ،اسالمی (قانون اسالمی :مطابق با اسالم /حزب اسالمی :اسالمگرا).
 .6-3در عربی سه مصوت بلند يا حرف مدّی «واو» و «الف» و «ياء» و نیز بعضاً «تاء»
گرد که مانند «ها»ی غیر ملفوظ فارسی تلفظ میشود ،به هنگام منسوبسازی از آخر

میکي ِ
،ردلتا:ر
ي،رمیکا:ر ير
ي،ر َکنَدا:ر َکنَد ير
سباني،رکوروریا:رکورور ير
غاني،رإسبانیا:رإ ر
اسم میافتد؛ مانند غانا:ر ر
ب،رشیل يري:رشیل يري،ر
إفریق يري،رلیبیا:رلی ير
(إفریقیة):ر ر
إفریقریيار ر
ي،رترکیار(ترکیه):رترک يري،ر ر
دلت،رسوروریةر(سوروریا):رسورور ير
ير
کونغويل) ،اما در فارسی
ير
ي،ربرالکونغو:ر
ير(بلیرآسیاریارآسیة:رآسیرو ير
مايل،رب ريب:رب ري ير
مايل:ر ير
ت،ر ير
ت:رهائی ير
هائی ير

در نسبتسازی از چنین اسمهايی به جای حذف آنها که در عربی رخ میدهد ،حرف يا
حروفی اضافه میشود .در اسمهای مختوم به ياء مدّی ،میان خود کلمه و ياء نسبت دو
حرف «الف» و «ياء» اضافه میشود؛ مانند اندونزی :اندونزيايی ،صومالی :صومالیايی،
لیبی :لیبیايی ،مالزی :مالزيايی ،بولیوی :بولیويايی ،شیلی :شیلیايی .جیبوتی :جیبوتیايی
و مالی :مالیايی .نیز اگر در پايان اسم الف مدی يا واو مدی يا های غیر ملفوظ بود ،میان
آن اسم و ياء نسبت ،ياء و يا همزهای فاصله میاندازد؛ مثل استرالیا :استرالیايی؛ آفريقا:
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افريقايی ،مالیخولیا :مالیخولیايی ،دلتا :دلتايی ،کائوچو :کائوچويی يا کائوچوئی ،کنگو:
کنگويی ،استوانه :استوانهای ،لوله :لولهای يا لولهيی و دايره :دايرهای يا دايرهيی .به طور
کلی تغییرات و دستکاریها برای منسوبسازی در عربی بیشتر از فارسی است.
 .7-3نشانۀ نسبت در عربی فقط يک حرف ،يعنی همان پسوند «ياء» مشدد است ،اما
در فارسی عالئم نسبت ،عالوه بر ياء ،پسوندهای «ين ،ينه ،گان ،گانه و ه (غیر ملفوظ)»
نیز هستند 8.از میان اين شش پسوند نسبتساز در فارسی« ،ياء» از همه پرکاربردتر و
کارآمدتر و پرمعناتر است .هر چند بقیه نیز در دستگاه واژهسازی زبان فارسی کمابیش
فعالاند ،به جز «ها»ی غیر ملفوظ که فقط در گروههای اسمی عددی– معدودی فعال است
(فرشیدورد.)279 :1382 ،
 .8-3در فارسی شماری صفتهای نسبی به صورت جُفتی (مکرّر) هست که در عربی سراغ
نداريم؛ در کلماتی مانند دمدمی ،وِزوِزی ،فرفری ،زورزورکی ،هوهوی ،هلهلکی ،دست
دستی (دستیدستی) ،سرسری ،سیخسیخی ،پیچپیچی ،نازنازی ،خالﹾخالی ،کرکری،
غلغلی ،جونجونی (رفیق جونجونی :بسیار صمیمی و عزيز) ،هَفهَفی ،خطخطی و . ...
 .9-3گاهی ياء نسبت برای بیان فاصله به کار میرود؛ مثال :در دهقدمی او بودم :دهقدم
با او فاصله داشتم (انوری .)2646 /2 :1382،نیز گاهی اندازه و طول را میرساند؛ مانند
دوگزی ،سهذرعی و نیموجبی .در اين کارکرد ،کلمۀ پايۀ ترکیب «عدد  +معدود» است.
 .4نتیجه
از مقايسههايی که گذشت ،نتايج زير استنباط میشود:
 .1هر چند اسم منسوب عربی و صفت نسبی فارسی کامالً يکسان نیستند ،در موارد
بسیار فراوانی به سبب اشتراک در موارد کاربرد و معانی ،قابل انطباق بر همديگرند و
همسانیهايشان خیلی بیشتر از ناهمسانیهای آنهاست.
 .2در هر دو زبان در مواردی اسم منسوب يا صفت نسبی دو يا چند معنايی است و در
اينجا ،موصوفِ اسم منسوب تعیینمیکند که آن منسوب در اين کاربرد خاص به
کداميک از چند معنا به کار رفته است.
 .3در هر دو ،گاهی بر خالف اصل ،از جمع نیز منسوب ساخته میشود.
 .4در هر دو با الحاق ياء نسبت به يک کلمه ،آن کلمه جزو صفتها يا نعتها میشود.
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 .5در زبان عربی منفیکردن منسوب با «غیر» و بعضاً با «ال» صورت میگیرد ،ولی در
فارسی هم با پیشوند «نا» و«نـ» و هم با کلمۀ «غیر» ايجاد میشود.
 .6افزارهای نسبتساز در فارسی بیش از يکی (هفت تا هشت) مورد است ،ولی در عربی
فقط يکی است .ياء در دستگاه نسبتسازی هر دو زبان مشترک ،ولی بقیۀ پسوندها
خاص زبان فارسی است؛ پس امکانات منسوبسازی در زبان فارسی بیشتر و گستردهتر
است .ضمناً اين «ياء» در عربی تشديددار ،ولی در فارسی بیتشديد است.
 .7زبان فارسی اين قابلیت را دارد که برای ساخت صفت نسبی از پايۀ بسیط و مرکب
استفاده کند (نیمهنهايی ،نیمهدولتی ،پسِسری ،دورشکمی ،النهزنبوری و.)...
 .8در هر دو در مواردی «ياء» نسبت به جای صفت ،موصوف (اسم ذات) میسازد.
 .9در زبان فارسی پارهای از معانی با ياء نسبت ايجاد میشود که آنها را در اسم منسوب
عربی نمیبینیم؛ معانیای مانند آغشته يا اندودهبودن و يا آلودهبودن به چیزی ،اعتیاد به
مصرف مادهای يا ابتال به يک بیماری ،منبع انرژی بودن يا عامل راهاندازی يک وسیله
بودن ،مطابقت با يک چیز يا با يک اساس و مالک ،محل خريد و فروش و ساخت يا
تعمیر يک چیز بودن .چنین معانیای در زبان عربی با ياء نسبت ايجاد نمیشود ،بلکه
معموالً از طريق ترکیب دو يا چند کلمه بیان میشود.
 .10منسوبسازی در فارسی نوعی اشتقاق پسوندی است ،ولی در عربی ،دستکم بر اساس
نگاه قديمی که اشتقاق را منحصر به اشتقاق ريشهای میداند ،منسوبسازی ،گونهای
اشتقاق به شمار نمیرود و اسم منسوب ،يک اسمِ مؤول به مشتق بهحساب میآيد.
 .11با توجه به ايجادشدن حدود بیست معنای مختلف از طريق ياء نسبت ،بهتر است
در کتب صرف و نحو عربی ،در مبحث اسم منسوب و يا در مبحث جديدی به نام
اشتقاق وندی (وندافزايی) ،به اين معانی که با ياء نسبت ايجاد میشود ،اشاره شود.
 .12برای منسوبسازی در عربی دستکاری و تغییر در پايان کلمه (حذف واو يا الف يا ياء
و يا تاء گرد) بیشتر از فارسی است؛ زيرا در فارسی يا اصالً حذف از پايان کلمه نداريم و يا
آنکه حتی بعضاً افزودن (افزودن الف و ياء در اسمهای مختوم به ياء مدی) داريم .شايد بتوان
گفت به طور کلی منسوبسازی در فارسی آسانتر از عربی انجام میشود.
پینوشت
 .1جالب است که هم در عربی و هم در فارسی الفاظ رنگها اغلب شکل منسوب دارند و به جز الفاظ
رنگ های اصلی (سبز ،زرد ،قرمز ،سیاه ،سفید ،تیره و  ....و در عربی :أخضر ،أصفر ،أحمر ،أسود ،أبیض،
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أرزق ،أدکن و  )...بقیه با همین روش منسوبسازی از جهان خارج گرفتهشدهاند .گاهی نیز رنگ اصلی
برای دقیقترشدن ،صفت نسبی گرفتهاست :سبز خزهای ،سبز فسفری ،سفید شیری ،سفید يخچالی.
 .2در نمونههايی مانند «مراکبی» و پیش از آن ،گويا جمع بودن اسم منسوب برای داللت بر حرفه و
پیشه يک امر الزم و جاافتاده است.
 .3در عربی برای نشان دادن پیشه و حرفه وقتی «ياء» نسبت کارآمد نباشد ،از شیوۀ ديگری استفاده
میشود و آن وزن «فَعّال» است :حدّاد (آهنگر) ،نجّار (درودگر)( ،حسن )683/4 :1380 ،و يا آنکه از

ترکیب دو کلمه استفاده میشود« :رانعرالنظاورات،ربائعرالسجائر».
 .4رحیم ذوالنور در انواع ياء «ياء فاعلی» و «ياء مفعولی» را از انواع ياء نسبی میداند (-177 :1343
 .)179محمد معین نیز در فرهنگ خود ضمن قائل شدن به هشت قسم ياء نسبت ،دو قسم آن را مفید
معنای فاعلی و مفید معنای مفعولی میداند (.)5235/4 :1371
،رورمزي،رربحيرب رحسين مشدد است و برای نسبت
 .5ظاهراً «ياء» در پايان عَلَمهای عربیای مانند شوقي ر
نیست؛ مانند «فهميره رویدي».

 .6نظر عباس حسن فقط به جمع مکسر مربوط است ،اما آالت،رجزمات،رقهوات رب ربوراثیات در نمونههای

شمارۀ  6از جمع مؤنث سالم ساختهشده يا مثالً عشربن (بیست ساله) و مخسیينر(پنجاه ساله) از «ملحق
به جمع مذکر سالم» ساختهشده است.
 .7مجتبی مینوی در اين زمینه رسالهای به عنوان « ..يّت مصدری» نگاشته که اين بنده آن را نديدهام،
اما بخشی از ديدگاههای ايشان را فرشیدورد در کتاب خود با عنوان عربی در فارسی)62-57 :1373( ،
آورده است.
 .8دستورنويسان «چی» (مأخوذ از ترکی) و دو -سه پسوند ديگر را نیز به اين تعداد میافزايند ،ولی
آنچه مورد قبول اکثر است ،همانهاست که در باال آمد .ضمناً اين پسوند «چی» به همراه پارهای کلمات
فارسی و ترکی وارد عربیشده و به صورت «جی» درآمده است ،اما در آنجا ديگر نام پسوند نسبتساز
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