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 چکیده
 اعراب جزم مختص به فعل می باشد و اعراب جر مختص به اسم می باشد . 

ترکیبی دارد اما  1یک از دو عنوان مجرور اسم مضاف الیه ات مضاف الیه نقش

مضاعف به خودی خود نقش ترکیبی ندارد و به سبب موقعیت آن در کالم 

اعراب می پذیرد که یا مقتدا می شود یا فاعل یا ضمیر یا نقش های نحوی 

 دیگر. 

اما مضاف الیه همیشه مجرور است بله گاهی جر آن لفظی است و گاهی 

 تقدیری یا محلی می باشد . 

است کثیر اإلستعمالی که فوائدی همچون تعریف مضاف خوب اضافه صناعتی 

 یا تخصیص آن یا تخفیف را دارا است .

 اضافه ممکن است لفظی یا معنوی باشد . 

لفظی یعنی صفتی به موصوف خود اضافه شده باشد  مانند : ضاربٌ زیدٍ معنوی 

 آن است که مضاف صفتی نباشد که به معمول خود اضافه شده باشد .

ده اضافه لفظیه فقط تخفیف یعنی حذف تنوین یا نون مثنی یا جمع البته فائ

 مضاف می باشد . 

                                                           

چنانچه بخواهیم تعریض برای نقش ارائه دهیم می گوییم نقش به هر عنوان نحوی که مختص به اعرابی شده  1 

باشد را گویند مثالً فاعل یک عنوان نحوی می باشد مضاف و موصول هم یک عنوان نحوی می باشد اما تفاوت 

و ) مضاف و موصول ( مختص به فاعل با آن دو این است که فاعل مختص به اعرابی )رفع( شده است ولی آن د

 اعرابی نیستند افعالش نقش است .



خوب اضافه اگر معنویه باشد غالباً از سه حالت خارج نیست یا مضاف الیه بیان 

کننده مضاف باشد مانند : خاتم فضّةٍ ) انگشتر نقره ( که این نوع از اضافه در 

ضاف را بیان می کند  مانند : صالة تقدیر من می باشد یا مضاف الیه ظرف م

اللیل ) نماز شب ( که در اینجا مضاف الیه یعنی اللیل ظرف مضاف یعنی صالة 

) نماز ( را بیان می کند ، چنین اضافه ای را چون در تقدیر فی می باشد ، 

اضافه معنویه ظرفیه گویند و گاهی اضافه معنوی یکی از دوتای باال نیست که 

بطه اضافی در تقدیر الم می باشد مانند : غاُلمُ زیدٍ که در اینجا در این صورت را

مضاف الیه متضمن معنای الم می باشد یعنی غالمی که برای زید می باشد لذا 

 به این نوع از اضافه را اضافه المیه می گویند .

 «لَهُ دَعوَةً الحقِ»گاهی اوقات اضافه ما اضافه صفت به موصوف می باشد  مانند 

که دَعوَه که موصوف می باشد به الحق که صفت می باشد ) واالن   11/  رعد

« لَهُم جزاءُ الضَّعف»هم صفت معنوی است ( اضافه شده است همینطور 

  52یونس / « یَدعُوا إلی دار السالم»  17فاطر / « مَکّرَ السَّیَئ»  73سبأ/

ت یعنی وگاهی رابطه اضافی میان مضاف و مضاف الیه صفت و موصوفی اس

مضاف فعلی صفت معنوی می باشد و مضاف الیه موصوف معنوی می باشد 

که در واقع الدار السُوء بوده سود که  11رعد / « اولئکَ لَهُم سُوءُ الدار»مانند : 

لَمُ یَع»صفت بوده است به دار که موصوف بوده اضافه شده است همینطور است 

بدیعُ »،  14غافر / « فِرعَونَ أشَدَّ العذابأدخِلوا آل » 11غافر / « خائنَةَ األعیُون

 113بقره « السماواتِ واألرض
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 مقدمه
بحث اضافه در زبان عربی یکی از مباحث پر کاربرد و مؤثر از جهات متفاوت 

 می باشد . 

علت اینکه این بحث را انتخاب کردیم و آن را مورد بررسی قرار دادیم . کثیر 

 االستعمال بودن آن است.

تحقیق سعی نمودیم که مباحث را خیلی ساده و با زبان روان خدمت  در این

مخاطب ارائه دهیم که از این صناعت نحوی هم در فهم و هم در استعمال بهره 

 ببرد .

در آخر تطبیقاتی اضافه نمودیم که در ملکه شدن این مباحث برای مخاطب 

 مفید و قابل استفاده باشد .

  



 اضافه 
 :  صرفی (1

که بعداَ بیان خواهیم کرد اضافه از مضاف و مضاف الیه تشکیل می همانطور 

شود ، خود اضافه مصدر متعدی باب افعال می باشد ، به معنا افزون لذا أاضف 

الشئ ألیه یعنی آن چند ال به آن اضافه و ضمیمه ) پیوست ، چیزی به چیز 

 دیگر ( کرد .

، ضفیف بوده که طبق المنجد ، ذیل ماده ضاف ) خود ضاف  ;در لغت نامه 

یاء آن قلب به الف می شود ، غرض از بیان این نکته این  5یکی از قواعد اعالل

می باشد ( می « ض ، ی ، ف »است که بگوییم سه حرف اصلی این کلمه 

 گویند : 

 : ده و ضمّهُ نَاَضافَ الشیء الی الشیء : أماله و أسَ

، اسم مفعول باب افعال می باشد به معنای ، ضمیمه شده ، افزوده  7مضاف

شده ، بعداً معلوم خواهد شد وجه تسمیه آن به این اسم افزوده شدنش و 

                                                           

قاعده : چنانچه واو یا یاء متحدک در کلمه ای باشد وما قبل هر کدام از آنها مفتوح باشد و این واو یا یاء فاء 5 

ال ) ل = قالفعل یا حرف متحرک به حرکت عارضی نباشد قلب به الف می شودند مانند بَیَع = باع ) فروخت ( ، قَوَ

گفت ، به این معنا است اگر قالَ ، یَقولُ باشد نه قالَ یَقیلُ که به معنای مسخ کردن و فعل ماضی آن مسخ کرد 

می باشد ( بر خالف تَیَسَّرَ چون یاء متحرک ماقبل مفتوح فاء الفعل است و واو مفتوح ما قبل مفتوح متحرک به 

 .حرکت عارضی است وَیَوَدُّ

 اعالل  1عده ک صرف ساده قا 

 مُضَاف ، مُضوَف بوده بعد طبق قاعده صرفی مُضَوف شد و بعد طبع قاعده دیگری مضاف شد 7 



ضمیه شدنش به مضاف ألیه می باشد مضاف الیه ، همچون مضاف می باشد در 

 دجزء اول و جزء دوم سبب تغییر نوع نمی شود و لی سبب تغییر معنا می شو

و تفاوت در این است که در ترجمه آن گفته می شود اضافه شده به آن جزء 

اول ) مضاف ( اضافه می شود به جزء دوم ) مضاف الیه ( برای واضح شدن 

معنای مضاف و مضاف الیه مثالی خدمت شما بیان می کنم ، فرض کنید طلبه 

وی موافقت ای از مدرسه دیگری می خواهد انتقال بگیرد چنانچه با انتقال 

شود آن طلبه به طلبه های مدرسه جدید اضافه شده ، لذا به آن مضاف گفته 

می شود و آن مدرسه چون یک کسی به آن اضافه شده ، مضاف الیه است 

 یعنی افزوده شده به آن .

اضافه الزم است به  1تعریف اضافه برای روشن شدن معنای دقیق اصطالحی

 این مقدمه دقت نمود : 

 اسناد به معنای نسبت دادن چیزی به چیزی از دو حال خارج نیست مقدمه : 

یا تام است که مربوط به جمله و کالم می باشد یا ناقص خود اسناد اقسامی 

در مرکب یا دارد یکی از مشهورترین استعماالت اسناد ناقص یا مرکب ناقص 

 ترکیب اضافی می باشد . 

                                                           

  1و  1ر ، ک صرف ساده قاعده 
اصطالح از صلح گرفته شده و صلح مصدر الزمی است به معنای سازش کردن ، اینکه گفته می شود تعریف 1

 اصطالحی به این معنی است که علمای آن علم نسبت به چیزی سازش کرده اند و آن را اینگونه ارائه داده اند . 



ده و تشکیل شضاف و مضاف ألیه لذا اسناد ناقص اضافی ترکیبی است که از م

 در آن به مضاف الیه نسبت داده می شود . 

 

 : تعریف اضافه  (5

 به نسبت دادن اسمی به چیزی دیگر اطالق        می شود.

از این تعریف فهمیده می شود که مضاف همیشه باید اسم باشد و مضاف الیه 

شدن مطلب به سه می تواند اسم یا چیز دیگری ) جمله( باشد برای واضح 

 مثال نیاز داریم .

 . 51ق /« وَ نُفِخَ فی القُبورِ ذلکَ یَومُ الوَعیدِ= » 2( اضافه اسم به مفرد1

 شاهد در مثال مذکور اضافه یوم به وعید است که جمله نیست . 

 . 37م/انعا« یَومَ یُنفَخُ فی القُبورِ»( اضافه اسم به جمله = 5

 بعد خودش است .شاهد در اضافه یوم به جمله ما

 111مائده / « هذا یَومُ یَنفَعُ الصَّادقینَ صِدقُهُم»( جمع هر دو در یک آیه = 7

شاهد در اضافه یوم به ما بعدش است که از نوع اضافه اسم به جمله می باشد و 

 شاهد دوم در صدق که به اسم مفرد یعنی هُم اضافه شده است . 

                                                           

( شبه 2( مکرر 1( مثنی و جمع 7ب (مرک5( جمله 1مفرد در ادبیات عرب در مقابل چند چیز می تواند باشد 2 

 ( مضاف . 4جمله 



  عامل در مضاف الیه (7

مقدمه : قبل از دخول در بحث ذکر این نکته شایسته است که الفاظ مرکب در 

زبان عربی از جهتی به دو قسم تقسیم می شوند یا این الفاظ نقش صناعتی 

دارند یا ندارند ، آن الفاظی که نقش صناعتی دارند در آنها دو ویژگی وجود 

( اعرابی دارند 5عل نحوی می باشند مانند : عنوان فا( عنوان اختصاصی 1دارد 

که آن عناوین مختص با آن شده اند مانند : مرفوع بودن در بحث فاعل ، لذا 

چنانچه عنوان نحوی باشد اما مختص به اعرابی نشده باشد آن عنوان نقش 

نیت مانند مضاف که نقش پذیر هست اما خودش نقش نیست لذا عامل آن می 

یا چیز های  21الِ وَحشیَّه    نهج البالغه/ تواند مبتدا باشد مانند : قُلُوبُ الرِّج

 دیگر باشد .

به این خاطر است او با نسبت به عامل مضاف بحث نمی کنند ودر مورد عامل 

 مضاف الیه مباحثی را مطرح می کنند . 

 ذی المقدمه :

 نسبت به عامل مضاف الیه چند قول مطرح است 

 ( ابن مالک = حرف جر مقدر 1

 ( سیبویه = مضاف 5

 ( أخفش = اضافه )عاملی است معنوی(7



چون قول حق مفید فائده نست لذا این مسئله را بررسی نمی کنیم و هر چه 

 عاملش باشد تأثیر معنوی ندارد . 

 

 :أقسام إضافه  (1

 اضافه بر دو قسم می باشد : 

الف( معنویه :   به اضافه ای گفته می شود که موجب معرفه شدن مضاف می 

  اگر  .الیه معرفه باشد و موجب تخصیص مضاف می شود شود اگر مضاف

 که چنین اضافه ای در دو نوع اسم رخ می دهد .  مضاف الیه نکره باشد

 ( مضاف اسم غیر مشتق باشد مانند : یوم ، در ترکیب یو الوعید ، یوم وعید.1

( اگر مضاف اسم مشتقی باشد که به معمول خود اضافه نشده باشد مانند : 5

 در  جاءَ کاتب القاضی ، جاء کاتب قاض .کاتب 

ب( لفظیه :   به اضافه ای گفته می شود که موجب تخفیف مضاف از تنوین یا 

  53قمر / « إنّا مُرسِلُوا الناقَةِ فِتنَةً»نون تثنیه و جمع شود   مانند : 

 إضافه معنویه از سه قسم خارج نست 

باشد و راه شناخت آن (ظرفیه : زمانی که مضاف الیه ظرف برای مضاف 1

  77سباء /  «بَل مَکرُ اللیلِ و النهارِ»می باشد . مانند :  من معنای



 معنای من متضمن( بیانیه : زمانی که مضاف الیه جنس برای مضاف باشد و 5

  3حاقه / «   وَ ثَمانِیَةَ أیامسَخّرَها علیهم سَبعَ لَیالٍ »می باشد . مانند : 

إلیه ظرف یا جنس مضاف نباشد و نحوه اختصاصی ( اختصاصیه : اگر مضاف 7

وکفی بِرَبّکَ بِذُنُبِ عبادِه »را نیز بفهماند و متضمن معنای الم باشد . مانند : 

  13اسراء / « خبَیراً بَصیرا

 : أحکام مضاف و مضاف الیه (2

( مضاف همیشه واجب است که نکره باشد و مجرد از تنوین و نون تثنیه و 1

}و اگر اضافه لفظیه باشد جمع و اینکه مجرد از ال شود اگر اضافه معنویه باشد 

اگر مضاف مثنی یا جمع مذکر سالم یا مضاف به آنچه ال دار باشد یا مضاف به 

  72حج / « والمقیمی الصَّالةِ»... آنچه که به ال دار اضافه شده باشد{ مانند : 

 ( مضاف الیه مجرورات مطلق ) چه جمله باشد چه مفرد ( 5

 ( جائز نیست بین مضاف و مضاف الیه فاصله بیفتد . 7

 : أقسام اسم به إعتبار اضافه( 4

 اسم ها در زبان عربی به این اعتبار به سه قسم تقسیم می شوند :

بُوه فَکَذَّ»نکره اینگونه می باشند مانند : الف( اضافه جوازی : که غالب اسم های 

 111شعراء / « فَأَخَذَهُم عذابُ یَومِ الفُللَة انّه کان عذابَ یَومٍ عظیم



ب( اضافه امتناعی : اسم های معرضه ، اسم های شرط ، اسم های استفهام غیر 

 أیُّ و اسم های أفعال . 

 

 ج( اضافی وجوبی : که برد و قسم می باشد :

 به مفرد که خود بر دو قسم است :( وجوب اضافه 1

 الف( قطع از اضافه در آن اتفاق نمی افتد . مانند : عند ، مثل

ب( قطع از اضافه در ظاهر در آن اتفاق می افتد مانند : کل ، بعض در آیه : 

  52عنکبوت /« ثُمّ یومَ القِیامَة یَکفُرُ بعضُهُم بِبَعض و یلعَنُ بعضُکُم بَعضا»

و اذ قالی رَبُّک للمالئکَة إنّی » وجوب اضافه به جمله مانند : اذا ، اذا در آیه  (5

  71بقره / « جاعلً فی األرض خلیفه

گاهی جمله مضاف الیهای اذ حذف می شود و به جای آن تنوین می نشیند 

  11انفطار / « یَومَ ال تَمیکُ نفسٌ لنَفسٍ شیئا و األمُر یَومَئذٍ هلل»مانند : 

 : گاهی مضاف حذف می شود و مضاف الیه به جای آن می نشیند (3

 17بقره / « و اُشرِبوا فی قُلوبهِم العِجلَ»مانند : 

 یعنی حُبَّ العجل 



هلل األمر »و گاهی مضاف الیه حذف می شود چه جمله باشد چه مفرد مانند : 

مِن قَبلُ و مِن بَعدُ و یَومَئذٍ یَفرَحُ المُؤمِن قبلُ و مِن بَعدُ و یَومَئِذٍ یَفرَحُ 

  1روم / «  المُؤمِنُون

 در این هنگام تنوین جانشین آن جمله محذوفه می شود .

 : أقسام اضافه از جهت طرفین( 1

 اضافه از این جهت بر سه قسم می باشد 

 1فتح / « جُنُودُ السَموات»( اضافه غیر وصفی مانند : 1

 73سبأ /« لَهُ دَعوَةُ الحَق لَهُم جداءُ الضِّعف»( اضافه موصوف به صفت مانند : 5

  52یونس / « یَدعُو الی دار السالم» 17فاطر /« مَکرَالسیّئِ»

 ( اضافه صفت به موصوف 7

 11غافر / « یعلَمُ خائَنَةَ األعیُن» 11رعد / « سُوء الحسابأولئک لهم »مانند : 

  14غافر / « أُدخِلو الی فِرعَون أشَدَّ العَذابِ»

 : بخش پایانی مثال با توضیح( 1

 در بخش پایانی مثال هایی ذکر می کنیم و شاهد را در آنها توضیح می دهیم.

 1ممتحنه / «  دُوّکُم أَولیاءالتَتَّخِذّوا عَدُوِّ وَ عَ( »1

 شاهد در عَدوی و عدوکم می باشد که از نوع اضافه معنویه المیه می باشد . 



 «ضِلّ عن سَبیل اهلل بغیر علمٍوَ مِن النّاس من یَشتَرِی لَهو ال حَدیثِ لیُ( »5

 51انسان / 

در اینجا چند مورد اضافه استعمال شده اما موردی که مهم است بخاطر 

بالغتی که دارد نسبت به مابقی را توضیح می دهیم و آن هم اضافه لهو به 

 حدیث می باشد که اضافه صفت به موصوف خوداتفاق افتاده است الحدیث الهو

  77سبأ / « قال الذین أُستُمعِفُوا الذین استکبَروا بَل مَکرُ اللیل والنهار( »7

که اضافه از نوع طرفین می در اینجا اضافه مکر به اللیل شاهد ما می باشد 

باشد ما بالعیون گویند اضافه ظرفیه نمی باشد بلکه گفته اند در اینجا مگر به 

 دلیل نسبت داده شده است حقیقتاً 

 11ابراهیم / « رَبَنا إغفِرلی و لِوالدَیَّ و المُؤمِنینَ یَومَ یَقُومُ الحِسابُ( »2

از نوع اضافه معنویه المیه می در این مثال والدین اضافه شده اند به یاء که 

باشد ، این قاعده کلی است هم در اضافه لفظیه و هم در اضافه معنویه که 

چنانچه مضاف مثنی یا جمع مذکر سالم باشد حین اضافه نون آن برای تخفیف 

 حذف می شود . 

لَدَیهِم اِذ و ما کُنتَ لَدَیهم اِذ یُلقُون أقالمَهُم أیُّهم یَکفُلُ مَدیَمَ و ما کُنتَ ( »4

 11آل عمران  / « یختَصِمُون



در این مثال شاهد در لَدَیهِم ، أقالمَهم ، ایُّهم می باشد که به ترتیب لدی به 

أیُّ به هم  هم اضافه شده است از نوع اضافه معنویه ، أقالم به هم اضافه شده و

 اضافه شده است . 

 11غافر / « الحناجِرِ کاظمینو أنذِر هُم یومَ اآلزِفةِ إذ القُلُوبُ لدی ( »3

در این مثال یوم به اآلزفه اضافه شده از نوع اضافه معنویه المیه ، و اذ به  

القلوب اضافه شده که از نوع اضافه مفرد به جمله می باشد و لدی به الحناجر 

 اضافه شده است که از نوع اضافه مفرد به مفرد می باشد . 

 42حجر / «  و امضُوا حیثُ تُؤمَرُن( »1

در این مثال حیث به تؤمرون اضافه شده است از نوع اضافه مفرد به جمله است 

و پر واضح است که همچون اذ و همچون حیث اضافه شدنشان به جمله و 

 جوبی می باشد . 

 53اعراف / « انّهُ یراکُم هو و قَبیلُهُ من حیثُ ال تَرَونَهُم( »1

ت از نوع اضافه معنویه المیه ، و حیث در این مثال قبیل به ـه اضافه شده اس

 به ال ترونَهُم اضافه شده است که جمله نیز می باشد.

 14اسراء / « و إذا ذکرتَ رَبّکَ فی القُرآن وَحدَهُ وَلَّوا علی أدبارِهم نُفُراً( »11

در این مثال اذا به جمله ما بعد خود اضافه شده است از نوع اضافه وجوبیه 

ربّ به کاف اضافه شده است از نوع اضافه لفظیه ) که به هفرد به جمله ، و 

فاعل خود اضافه شده ( می باشد . و وَحد به ه اضافه شده است و أدبار به هم 



اضافه شده است و أدبار به هم اضافه شده است از نوع أضافه معنویه المیه می 

 باشد . 
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