
مبحث اضافه از 
العربیةکتاب مبادی 

تعری

ف

حکم 

نسبت دادن اسم  ب ددیگر  
کب

اسم اول را مضاف
اسم دوم را مضاف 

الیب

یم گویند

 ب حسب عامل است واعگاب مشخص 
ندارد

مضاف 
الیب

مضاف

مجگد از 

اعگابش

ال

تنوین

نون مثن  

نون جمع

همیشب مجگور 
است

یم شود

اضافب اسم  ب اسم ددیگ  ا ممن  حگف 
جگ

کسب اضافه این از هدف

تمریف

تخصیصکسب اضافه این از هدف تخفیف

شود اضافه معرفه به اگر

شود اضافه نکره به اگر

 ب صورت کیلاضافب 

 ب صورت   اضافب ممنویب

خاص

 ب  اضافب لفظیب

صورت خاص

نسبت اسم  ب اسم  ب للاا ممن  
اضافب صفت  ب حگف جگ

موصوفش 

انواع

ازحیث ممن  حگف  اضافب ممنویب 

جگ

ممن  ِمن دارد

ممن  ف  دارد

ممن  الم دارد

زمان  کب مضاف الیب جنس بگار مضاف 
 اشد

زمان  کب مضاف الیب ظگف مضاف  اشد

زمان  کب مضاف الیب مالک مضاف  اشد

اسم هانی کب دائم االضافب 
هستند

گگوه اول

گگوه دوم

کّل ،  مض ، جمیع ، مع ، 
ارّ 

احکامش
 حذف شود و  ا تنوین 

ً
جایز است مضاف الیب آن لفظا

استممال شوند
جهات ششگانب و مللقات  ب آن 

مثل

فوق ، تلت ، أمام ، خلف ، دمین  ، 
احکامششمال

جایز است مقطوع از اضافب 
شود

جایز نیست مقطوع از اضافب شود 
مثل

این اسماء همگاه غین کب  اال گفتب شد همیشب ممهم هستند  ا اضافب ممگفب 
نمییگدند

لدن

دون ، قبل،  مد ، حسب ، غین 

ششگانه جهات

آن به ملحقات

جایز است کب مضاف الیب 
آنها 

ممگب استممال شود و 

ممن  بگ ضم استممال 
شود

ذکگ شود

حذف شود و  ب 
صورت 

در این صورت حتما ممگب 
است 

د تنوین  یین

د تنوین نیین مقطوع از اضافب شود فقط ممن  بگ ضم استممال  حسباگگ کلمب  
یم شود نکتب

فقط  مد از لیس و ما شبیب  ب لیس مقطوع از اضافب یم غین کلمب 
شود

 ب مفگد

 ب جملب

ذو
مثل ، شبب ، 
سور

فقط  ب اسم جنس ظاهگ نکگه اضافب یم 
شود 

لمیک ،سمددک ، دوالیک ، هذاذدک ،قصارر الشی ، حمادر 
اسم  مد از لدن همیشب مجگور است میگ کلمب غدوة کب میتواند الشی 

منصوب  اشد

این اسمها فقط  ب دک مضاف الیب خاص اضافب یم 
شوند

گگوه اول

گگوه دوم

گگوه سوم

گگوه چهارم

 
ً
جوازا

 
ً
وجوبا

گگوه دوم

لّما و إذافقط  ب جملب فملیب اضافب یم شوندگگوه اول
 ب جملب اسمیب و فملیب اضافب یم 

شوند
إذ و حیث

 ب شباهت افتقارر همیشب ممن  
هستند

ظگف زمان 

ممهم

ملدود

گگوه اول

 الخالف جایز است

اختالف است

جایز نیست 
مطلقا

جایز است فقط در   
کلمب 

جملب مضاف الیب  ادد تاویل  ب _ نکتب مهم 
مصدر بگود 

یم الزم نیست جملب را تاویل  ب مصدر بیر

گگوه دوم

جایز است 
اسموع ، شهگ ، مطلقا

عام
عام ، سنب

در این صورت جایز است 
ممگب شوند

ممن  شوند
مذ و منذ

هم  ب مفگد هم  ب جملب اضافب یم 
شوند

ر است کب     نیستا اصطالحی ظرف منظور در این جمالت  ی
ر نداشتب  اشند کب  ب  ضمین

مضاف بگگگدد

 اضافه به هردونوع

 و هست مربوط معنویه

 نداره لفظیه ب ربطی

ها

نکتب مهم

 آغاز شود حکم مضاف از حیث ممگف و ممن  بودن تغیین 
اگگ جملب مضاف الیب  ا حگف نف 

نم کند

وع شود ، اسم ال یم  اگگ جملب مضاف الیب  ا الر نف  جنس  ی
تواند

ممن  بگ فتح 
شود

مجگور شود

مگفوع شود

بنابگاصل

 خاطگ وسط واقع شدن ال

دو وجب دارد
بنابگ الغار ال 

بنا بگاینکب ال مثل لیس عمل  
کگده

اضافب اضافب صفت  ب موصوف  

لفظیب

اضافب اسم فاعل  ب مفمولش 
هست

اضافب صیغب مبالغب  ب 
مفمولش

اضافب اسم مفمول  ب نائب 
فاعلش

اضافب صفت مشمهب  ب فاعلش

ر اینکب زمانشان     ب  ی
حال دا استقبال  اشد

المتب اینو رد 
میکنب

اگگ اسم فاعل و اسم مفمول 

بگخ  
احکام 
مهم

زمان استمگارر داشتب  اشد

زمان گذشتب داشتب  اشد

جارر مجگار  اسم موصوف 
 اشد

اضافب آنها ممنویب 
است 

دخول ال در مضاف  در 
اضافب 

ممنویب

لفظیب

 ب هیچ وجب جایز 
ر جایز است نیست  ب  ی
اینکب 

مضاف الیب هم ال داشتب  اشد
مضاف الیب مضاف الیب ال داشتب 

 اشد
مضاف مثن  دا جمع  اشد

حذف 
مضاف

مضاف الیب

جایز است و مضاف الیب جانشین  یم شود در اعگاب
جایز است و مضاف  ب حال خود  اقیست اگگ هنوز 

مضاف  اشد

همب اینها همگاه  ا    
قرینب جایز هست و 
 دون قرینب جایز 
نیست اضافب دو اسم متلد الممن  

مثل
ادف دو اسم میر

ا اتفاق یم  اضافب صفت  ب موصوف کثین
افتد

اگگ اضافب ار هم بود کب در ظاهگ اینطور بود  ادد تاویل جایز نیست 
یم بیر
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