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 قسم اللغة العربية     

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 املقدمة:  -1

ددددرع وعلددددّ  لدددد  وصدددد ح  ، الحمددددر ّ ابع العددددالمي  والصدددداة والعددددام علددددّ ودددديلا محمح
 : وبعر، أجمعي 

لد  الد ي ُعفدرف بد  صديانة أبليدة الولمدات وأووالهدا ومدا ُعدر  لهدا فإن الصرِف هو الع
ممعا ليس بدأعراب وال بلاءا  
، وكانت األفعال المتصعرفة لها اللصيب األك در مد  الدرال الصدرفي( 2)

وما م  كتابح م  ه ه الوتب المختصعدة ، ل ا نجر انفرد كتبح كثيرة مختصعةح في تصُرف األفعال
دادة ومعانيهدا، ة(إال  وهدو ُ كر)المطاوعد ً  فدي  وإمعدا ُد كرها ملفدردة، (3)إمعدا مدملا  فدي موامديز الُة

الم اود  )ومثاا هد ه المعدألة هدو مدا  كدره الدركتوا مصدطفّ جدواد فدي م ل فدِ ) (4)باب خاصع بها
ة(( ة في العراق ومشولة العربية العصُر َوْعدَب -كثيدرة–علرما تحعرث في  ع  مشوات ، اللغُو

))وفدددي : فقدددال، المطاوعدددة()و كدددر أنع مددد  المشدددوات الصدددرفية هدددي، يدددرهفدددي الصدددرف ون-اأُددد 
عجي ة ل  ُةل المعليون بالصرف ُردونها وما فتئت الوتب الصرفية ونيرها تلقلهدا  الصرف خرافة

ثد ع أردردع ُد كر كداَم اللحداة ، (5)وهي)المطاوعة(( التي مضّ علّ ابتدراعها أكثدر مد  ألدف ودلة((
وال أثدر ، والصحيح أنع ف ليس في اللغة العربية أوزاٌن للمطاوعة)) :أن قال إلّ، والصرفيي  وأدلته 

ونحد  ، وقر قام الخيال الصرفي في ه ه المعألة بدروا ك يدر، للمطاوعة في األوزان التي  كروها
ثد ع ، (6)ل  نجر عربيًّدا فصدحيحا  اودتعمل فدي كامد  جملة))كعدرت العدود فانوعدر(( والأمثالهدا((

فهدي فدي الحقيقيدة )): في المعائل التي أرلقدوا عليهدا مصدطلح )المطاوعدة( بقولد بي ع وجهة نظر 
 .(7)م  نير تأثير م  الخااج((، لرن ة الفاعل في الفعل أو ميل  الط يعي أو ش   ميل  إلي 
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وأنا في ه ا ال حد  أوداول الوقدوف علدّ أدعلدة إث دات هد ه الظداهرة فدي العربيدة ولعدت 
))ظرفددددة : قددددر ُوددددون فددددي الددددرأي مدددداُثير مثددددل قددددول الددددركتوا ولودددد ، مددددر الددددراي ومدددد  قددددال بدددد 

، (8)))الحدرُ  المفْعدَتملحف مد  الود ب((: عجي ة!!((خصوصا  علرما نعرف ان معلّ الخرافة هدو
وان كان هلدا اأي فهدو ، فليس  لك ممعا ُليق بالعلماء ال ُ  تراتروا في نقل وبح  ه ه المعألة

ومعلدّ ، لد ا ودأ كر مفهدوم المطاوعدة علدر العلمداء، روفدةقابل للملاقشة وفدق الطدرق العلميدة المع
مدز  كدر ، وشدواهرها فدي القدران الودُر ، وتأصي ل المعدألة علدر المتقدرعمي ، المصطلح والمفهوم

والتطدددرعق للقدددرااات الخاصددة بهدددا والصدداداة مددد  المجمدددز ، الصدديا التدددي اوددتقعر عليهدددا المحددرثون
 وم  اّ التوفيق، العلمي في القاهرة

 فهوم املطاوعة: م -2

 : المطاوعة لغة  : أوال  
وتأتي بمعلدّ ، (9)َتولعف اوتطاَعت ف((: هي ))الموافقة...وتطاوَع لألمر وتَطوعع ب  وتطو ع 

ل قول  تعالّ، (:)االنقياد واللي  والمضعي لألمر  َفَطو َعْت لَد ف نَدْفعفد ف قَدْتدَل َأِخيد ِ  : وجاء في التلُة
لتددد  وانقددددادة لدددد  )): هددددد( فددددي المعلددد613ّت)اندددبقددددال الر ، (41)المائدددرة اُددددة أوددددمحت لدددد  قُر

َوَووعلْت((
َفطَاو َعْت َل ف نَدْفعف ف  : وقفدِرءتْ ، (21)

(22). 
))إ ا مضّ ألمره فقدر أراعد  : هد( بي  الطاعة والمطاوعة فقال4:6وَميعة اب  فاال)ت

 .(23)وإ ا وافق  فقر راوع ((،  إراعة

 ح: المطاوعة في االصطا -ثانيا : 
ومعلّ قوللا )مطاوعة( أنع )هد( في شرو  لوتاب وي ُو  بقول )479ت)َعرعفها العرافي 

المفعول ب  ل  ُمتلز ممعا اامد  الفاعدل((
))أال تدر أنعدك : َوفدرعق بدي  المتلدز ونيدر المتلدز بقولد  (24)

ب الوعر َفلْ  أي أوادت أو ا، وكعْرت  فل  ُلوعر، دفعت ف َفل  ُلرفزف : تقول فيما امتلز ممعا امت 
 . (25)ت ثعر((
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التأثدُّر وق ول أثر : المطاوعة في اصطاوه )): هد( بقول  َوععرفها الرمي االوترابازي)ت
ُا  نحو َعلعمتف  الِفق  فَتَعل َم  فدالتععلي ف تدأثيرف والدتععلُّ ف ، أي قَ دل التععلدي َ ، الفعل وواء أكان التأثر متعرع

أي تدددأثدعَر ، كعدددرتف  فانوعدددر: أم كدددان الزمدددا  نحدددو، متعفدددرم كمدددا تدددر تدددأثدعٌر وق دددوٌل لددد لك األثدددِر وهدددو 
فالمطاوعة في ، فودعانع  راَوَع ف ول  ُمتلز علي ، بالَوْعر... وإنعما قيل لِمثل )مطاوع( ألنع  قِ ل االثر

در(: نحو، الحقيقة هو المفعول ب  ال ي صاا فاعا   را  فت اعر المطاوِع هو )ُز لودلعه  ، باعرتف ُز
 .(26)مجازا ((، وا فعل  المعلر إلي  مطاوعا  وعم

))وصدول اثدر عد  تَدععلدق الفعدل المتععدري : هدد( بأنعهدا927ت)َوَعر فها الشُرف الجرجاني
، فيوون)تَوع ر( مطاوِعا  أي موافقا  لفاعل الفعل المتعري، كعرتف اإلناَء فتوععر: نحو، بمفعول 

) تعددددمية  للشدددديء باوددددد  ، بفددددتح الدددددواو، طدددداوَعمف : لولعدددد  ُقدددددال لفعددددل ُددددرلع عليددددد ، وهو)َكعددددْرتف
 .(27)مفتعلق ((

: وبدددي  المازمدددة والتعدددرعي واالثدددر وق ولددد  بقدددول الدددركتوا محمدددر ع دددر الخدددالق عضددديمة
النهدا تودون مدز الفعدل المتعدري نحدو ععلمتد  ، ))وليس المراد م  المطاوعة أن ُصير الفعل الزمدا  

: تأثرع وق ول أثر الفعل وواء كان التأثرع متعرُا  نحوبل المطاوعة في اصطاوه  ال، اللحو فَدَتعلعم 
، والتعليع  تأثر وق وٌل ل لك االثر وهو متعحرع ، فالتعلي  تأثٌير، أي قِ ل التعلي ، علدعمت  اللحو فتعلدعم 

  .(28)كعرت اإلناء فانوعر((: ام كان الزما  نحو

 املطاوعة عند املَتقّدمني:  -3

، في مفهوم)المطاوعدة( -م  اللحاة -أهل اللغة المقرمي أوتعر  هلا قعٌ  م   ااء  
 : وكما ُأتي، للر  ما هي اقواله  و ااؤه  وأدلتفه  في قضيعة المطاوعة

 هد: 291أوال : المطاوعة علر وي ُو  ت
))بددداب مدددا رددداوَع الددد ي فعلددد ف : ودددمعاه، أفْدددرد ودددي ُو  فدددي كتابددد  بابدددا  خاصدددا  للمطاوعدددة 

 :  كر في ه ا ال اب صيا المطاوعة االتية، (29)(()انفعل( و)افتعل(علّ)فَدَعل( وهو ُوون علّ 
 َصَرفْدتف  فانَصرْف.، ِكَعرتف  فأنَوَعر: مثل، فْعلتف  فانفعل -
 أدخلتف  َفرخل.: مثل، أفْعلت ف ففعل -
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 .نشعيت  فتعشّ، َكع ْرتف  فتَوع ر: مثل، فَدععلتف  فَدتَدَفععل -
 لاول. ناولت  فت: مثل، فاعلْت  فتفاعل -
 (. :2)دْورْجتف  فَدَترورج: مثل، فَدْعَلْلت  فتفعلل -

قددة تددووي بأنعهددا قياوددية لودد  هلدداك اشددااات فددي ع اااتدد  ، و كدر وددي ُو  هدد ه االمثلددة بطُر
))وابمدا اودتغلي : م   لك قولد ، وما كان ملها قياويا  فهو علّ أصلح وماعي، ترل علّ العماع

، فددانطرد: والُقولددون، َرَردتفدد  فدد هب، و لددك قددوله ، ع )انفعددل( فددي هدد ا ال دداب َفلدد  ُفعددتعمل
  (31)إ  كان في معلاه((، ُعلي أن ه  اوتغلوا ع  لفظ  بلفظ نيره، والفاردعرد

ح بأنع ه ا وماعٌي فدي االودتعمال ولد ا ، وقدر خدالف القيدال المشدهوا، فه ا نصٌّ صُر
وابعمدا )وفدي ع ااتد )،  ا القدولولدو لد  ُود   لدك ودماععيا  لمدا خدرج ودي ُو  بهد، أشاا أليد  ودي ُو 

(داللدة علدّ اودتعماله  لغيدر هد ه الصديغة فدي (اوتغلي ع  )انفعدل( فدي هد ا ال داب َفلدْ  ُفعدتععمل
 المطاوعة وإالع اشاا اليها. 

وشدداهٌر  خددر علددّ العددماع وهددو ُتحددرعث عدد  اللعدد ة فددي)َتق عس( و )تلددة ا( بأندد  ُجددري 
ل ا َصرعح بع ااة العماع ، قاو  وتأوعل  علّ المطاوعةفه ا معموع قر ، مجر  ))كع رت  فتوععر(

 .(32)نَدةعاه  فَدَتلةعوا((: كما قالوا)): بقول 

 هد: 396ثانيا : المطاوعة علر الم رٍّد ت
، معددائل مدد  المطاوعددة (33)أصددولها وزوائددرها((:  كددر الم عددرد فددي بدداب ))معرفددة األفعددال

 : ملها
َفعل( في -أ وهدو ، أن ُوون لما رداوع الفاعدل: فاورهما: علّ مربي  ُوون)): قال الم رعد: )َُدلدْ

 .(34)وقطعت ف فانقطز((، َكعرت  فانوعر: أن ُروم  الفاعلف فَي لا مل  واجتٌ  و لك قولك
فدا ُتعدرع  نحدو ، أودرهما للمطاوعدة مد  )فَدععدل(:  كر أنعد  ُودون علدّ مدربي : في )تفععل( -ب

 .(35) ا للمطاعةفه، وَكع رت ف فتوععر، قطعت  فتقطز: قولك
 . (36)ناولت ف فتلاول: و لك نحو، أورهما للمطاعة،  كر أن ع ُوون علّ مربي : في)تَفاَعل( -ج



 المطاوعة وتأصيلها في العربية
 

   أ. د. خولة محمود فيصل 

237 

 
 

 

فقددال وهددو ، َوميعددة الم عددرد بددي  مددا هددو مطدداوٌع وقيقددة ومددا كددان قددر أثددد ر فيدد  فعددل الفاعددل
رت  ولددديس كقولدددك كع ددد، ناولتددد  فتلددداول: و لدددك نحدددو)): ُتحدددرث عددد  صددديغة)تفاعل( للمطاوعدددة

قرعمتد ف : وأنت ا ا قلتَ ، ًح مل  علّ الحقيقية )انوعر( بفعل: ألنك ل  تخ ر في قولك، فانوعر
أدخلتد  : فإنعما هد ا كقولدك، تخ ر أن  قر َفعل علّ الحقيقة ما أدات مل ، وناولت  فتلاول، فتقد رم

  (37)فرخل((
ون بدددي  وقيقدددة فهددد  ُدفغٍّرقددد، فهددد ا التفصددديل ُوعمدددح مدددر  فهمهددد  للمعدددألة وجةئياتهدددا

 وبي  الثداثير والتأثر الحعيع والفعلي. ، المطاوعة ومجازها

 هد: 387ثالثا : المطاوعة علر اب  قتي ة ت
 : ملها، )أدب الوتاتب( أبوابا   كر فيها المطاوعة  كر اب  قتي ة في كتاب 

فجلس...هد ا وأجلعت  ، واخرجتف  فخرج، أدخلت  َفَرخل: ))تقول: قال، )أفعلت  فَفَعل( باب -أ
 : وقال الوفميت(، وقر جاء في ه ا )انفعل وافْدَتعل، القيال

 .والَُِري في َوميِت الع ْوِ  تَلرِخلف 
  (38)وقال  خر]وهو الفرزدق[

 بالخيِل َتحْت َعَجاِجها المفْلجالِ    َوأبي الدع ي َواََد الوفاَب مفَعو ما  
 .(39)والقيال )ترخلف( و)الجائِل(

 قتي ة بي  ما كان قياويا  وبي  ما جاء مخالفا  للقيال وماعا . فهلا ُميعة اب 
ددا ُدددأتي علّ)انَدَفعددل(: وافتَدَعددل(، فَدْعلتفدد  فانْدَفَعدددل) بدداب -ب َوَعدددْرتف  :  كدددر فددي هدد ا ال ددداب أنع ممع

 .(:3)واَدْدت  فااَتر  ، عةلت  فاعتةل: وممعا ُاتي علّ)افتعل(، وصرفت  فانصرف، فانحعر
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 هد: 479ة علر العيرافي تالمطاوع -اابعا : 
وممعا بيد َل  ، و كرنا تعُرف للمطاوعة، َومعح العيرافي مفهوم المطاوعة في شرو  وي ُو 

 : ما ُأتي
،  فطاوعددد  هدددو الِفعدددل الددد ي َدَخدددل عليددد )أفَعلْت(، وأمعا)أفعلدددتف الشددديء()قدددال)، فدددي )أفعلدددت( -أ

 وأخرجت ف فخرَج.، أدخلتف  َفرَخل: كقولك
: وقولدد ، قطعددتف األصددل وانقطددز فرعدد  المطدداوِع، َقطْعتفدد  فقطددز: فددي قولددك نيددر أنع االصددل -ب

 .(41)أي ص يرت  داِخا ((، أدخلت : وقولك، َدَخل: األصل، أدخلت  َفَرخل
تابعون الفعل وأثَدَره ووروث الحرث وهل مضدّ األثدر ، فيظهر م   لك أنعه  ُميعةون ُو

 .أم ال؟
: ))... ومعلددّ مَعَردتدد : قددال،  ُو  ))معَردتدد  فتعْعددرد((علددر شددرو  لمثددال وددي، )تَدَفْعلددل( فددي -ج

 : قال الشاعر، وملت  علّ الخشونة والصابة
 اَبد ْيتف ف وتعّ إ ا َتَمْعَرَدا

 و َ  نَدْهرا  كالحصان أجَرَدا
 (42)كان جةائي بالَعَصا أْن أْجَلرا

، قيس ومعلّ تقي س انتعب إلّ)) :قال، علر شرو  معلّ ))تَتم َ  َوتَدَقي َس..((، وفي )تَدَفع ل( -ج
 : قال  و العرمة، نةاا وتَلة ا انتعب إلّ، َتمي  َوتَت   أنَتعَب إلّ

 رونْضِعفف إمعافا  ول  نَتمض     إ ا ما تَمض ْرنا َفما اللالف نيفرنا
 .(43)مفَضر(( أي انتع لا إلّ

ولوب القران الوُر ( باب  كر الركتوا محمر ع ر الخالق عضية في كتاب )دااوات ال: ماوظة
ددادات صدديا االفعددال بابهددا العددم اع، المطاوعددة أن  فيحتدداج فددي كددلع بددابح إلددّ، الرمددي ُددر  أنع ُز

قدال الرمدي فدي شدرح  (44)وك ا اوتعمال  في المعلّ المعيع  فقر ، وماع اوتعمال اللفظ المعيع 
ادات قياوا  مطعردا  : الشافية وفي ، أظرف: فليس لك أن تقول مثا  في ظرف، ))وليعت ه ه الُة
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وكدد لك اوددتعمال  فددي المعلددّ ، وددماع اللفددظ المععددي  أنَصددَر...بل ُحتدداج فددي كعددل بددابح إلددّ: َنَصددر
 .(45)المععي ...((

 املطاوعة يف القران الكريم:  -4

ائفدة  َهَب قعٌ  م  المفعُر  فدي تفعدير ِصديا ح مد  القدران الودُر  علدّ المطاوعدة ند كر ر: وآلأ
 : ملها

دددَر  َفَمددا اَِبَحددت تٍَّجدددااَتدفهفْ  َوَمددا َكدددانفوْا  : فددي قولدد  تعدددالّ -أ أفْولَدددِئَك ال ددِ َُ  اْشدددتَدرفوفْا الض دداََلَة بِاْلهف
 . 27االُة : ال قرة مفْهَتِرُ َ 

، وافتعل فيد  للمطاوعدة، او  فاعل م  اهتر : ))المهتري: هد(856قال أبو ويان)ت
ت  فاوتو ، نحو، هرُت  فاهتر  ونممت  فانت ع((، وُو

(46). 
))وال توون)افتعدددل( : وقدددال، وانودددر أو ويدددانع ان تودددون )افتعل(للمطاوعدددة م ليددد ع لددداعزم

معترعال   ، وأنع  لك قليٌل فيها، وقر وه  أنها توون م  الازم، للمطاوعة إالع م  الفعل المتععري
 : بقول الشاعر

 َكِشْعَلِة القاِبس ترمي بالش َرا    َوتعّ إ ا اشتاَل وهيٌل في الع َحر
واشدددتاَل ُشدددتال بمعلدددّ ، تقدددول شددداَل ُشدددول، فدددي ال يدددت بمعلدددّ )َفعدددَل( )أفتعدددل( ألنع   

 .(47)إالع بأن ُوون المطاوع متععرُا ((، والتتعقعل المطاوعة، واور
 (.377: الُة)ال قرة ا فََأَصابَدَها ِإْعَصاٌا ِفيِ  نَاٌا فَاْوتَدَرَقتْ  : في قول  تعالّ -ب

كقول  ،  في  نأا اورقتها فاوترقت: كأنع  قيل،  ))ه ا فعٌل مطاوٌع ألَورق: قال أبو ويعان 
وه ه المطاوعة هي انفعال في المفعول ُوون ل  قابلد ية للواقز ، وأوقرت  فاتْقر، أنصْفت  فانتصف

  (48)فيتاثعر ل ((، ب 
 (.59: االُة: )اللحل َلَق اللع ف ِم  َشْيءح َُدتَدَفي أف ِظاَلف ف َأَو َلْ  َُدَرْوْا ِإلَّ َما خَ : قول  تعالّ -ج

  (49)تفيعأ م  باب المطاوعة(()): قال أبو ويانع 
 248ال قرة االُة  فَدَقِر اْهَتَروْا  : قول  تعالّ -د
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وع عددر بفعددل المطاوعددة لوددون االُمددان مددز ظهددواه بظهددوا دالئلدد  موافقددا  )): قددال ال قدداعي
 .(:4)لّ..((للفطرة االو 

 (. 55)ق االُة ُْوَم َتَشق قف اأْلَْا ف  : قول  تعالّ -هد
وود ف تداء المطاوعدة اشدااة ،، وَع عر بفعل المطاوعة القتضاء الحال ل )): قال ال قاعي

  .(51)وهولة الفعل وورعت (( إلّ
 (. 289 ل عمران االُة (لِيَدْةَدادفوا : قول  تعالّ -و

فدددإن كدددان الفعدددل ق دددل بلائددد  ،   باالفتعدددال ُدددلقص أبدددرا  مفعدددوال  ولولعددد)): قدددال ابددد  عدددادل
ُا  لواوددددددرح  مدددددَردتف الح ددددددَل : صددددداا قاصددددددرا  بعدددددر المطاوعدددددة نحددددددو، علّ)أفتعل(للمطاوعدددددة متعدددددرع

  (52)فامَتر ..((
َرِفيَها : قول  تعالّ -ز  .27االُة  االوراءَأَمْرنَا مفتدْ

 .(53)فأتمروا((، أمره  اّ: وهو م  باب المطاعة)): قال اب  عادل
، ألنع اّ ودد حان  وتعددالّ الُددأمر بالفعددق والبالفحشدداء، وقددول ابدد  عددادل هلددا فيدد  نظددر

أن : وملهدا، أن اّ أمره  بالطاعة ففعقوا ولد  ُطيعدوا اّ: فيها، وللمفعُر  أقوالف في ه ه االُة
 ... واّ اعل (54)أي جعله  أمراء ففعقوا، أم ره  فيها: اّ
َها َما اْكَتَعَ تْ  :   تعالّقول -ج  397ال قرة االُة َلَها َما َكَعَ ْت َوَعَليدْ

وقدر تودون فدي ، ث ع اعير بالمطاوعة، وأتف رئ أوعال   بالمشهوا الوثير)): قال اب  عاشوا
فتدأمر ، أنع الشروا التي ُامر بها االنعدان اختياا الفعل ال ي أصل  دالٌّ علّ المطاوعة اشااة إلّ

 .(55)تطاوع ...((اللفس ف

 ي القران الوُر  فأوصائيات دااوة المطاوعة : ثانيا  
َقرعم الركتوا محمر ع ر الخالق عضيمة )اوم  اّ( أوصائيات اائعة عد  اودتعماالت  

 : أ كر ملها، المطاوعة في القران الوُر 
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فَدَعددَل( وكدد لك وهددو فددي االنلدب مطاوع)، اتفعددل( الُوددون إالع الزمدا  )): قدال: مد  معاني)انفعددل(-أ
 .(56)جاء في القران((

، )تَلَشددددددقُّ( )انصددددددرفوا(، ُل غي()انعددددددل (، ))ان جعددددددت(: ومدددددد  أمثلدددددد  المطاوعددددددة لدددددد 
  .(57))فتلقل وا(، )فأنغلق(، انفطرت())فانفجرت(

جاءت)افتعل(للمطاوعدددة كانفعدددل فدددي افعدددال كثيدددرة فدددي القدددران : )قدددال: مددد  معددداني )افتعدددل( -ب
وجددداء لمطاوعدددة)أفعل( فدددي ، اهتدددةع ، اهتدددر ، انتشدددرت، امدددتأل، لتفدددتُ، تعدددتترون، أزداد: الودددُر 

 .(58)اوترق((
 .(59)تواا ((، فتعارئ: جاءت)تفاعل(دالد   علّ المطاوعة)): قال: م  معاني )تفاعل( -ج

  .وفي كلع ما ُ كره ُعترل بأقوال المفعُر  واهل اللغة

 أوزان املطاوعة:  -5

، ووددأ كرها مختصددرة لاُضدداح والت يددان، اوعددة كددر الددركتوا محمعددر عضدديمة صدديا المط 
 : وهي
 قطعة فانقطز.: م  الثاثي مثل: انفعل -2
 .أدخلت  الراا فرخل: َفعل -3
 َجرع  فجرع.: مطِاوع َفعل: ففِعل -4
 نحو ال عت  َفلِ س.: َفِعل -5
 .اوومت  فاوتحو : اوتفعلَ  -6
 .ناولت  فتلاول: تفاعل -7
عت  فتجرعع: م )فَدععل(: َتفععل -8 ًع )نع ت  إلّقيععتف  ، جر   قيس(. فتقيس 
 َفطد رت  فأفطر)وهو قليل(.، م  )فَدع ل(: أفعل -9
 اوتعملت  فأعلملي.: فَدَعل)م  اوتفعل( -:
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 .اوتلطقت  فلطق: أفعل)م  اوتفعل( -21
 . (:5)دورجت  فتحرج: تفعلل)م  الرباعي المجعرد( -22

 

 اخلامتة 

، العربيدةع اوتعرمت في ه ا ال ح  مفهدوم المطاوعدة علدر أهدل االختصداص مد  علمداء 
ادة كامح أو ، وت ي ع أنع العرب اوتعملت ه ا األولوب وكانت تقصر  لك المفهوم وليس االمر ُز

دددادة اُضددداح والمتقدددرعمون أخددد وا هددد ه  فدددإنع أمدددام المختصددديع  معدددانح تحتددداج إلدددّ، إدخدددال وشدددوح  ُز
ا الوثيدر مد  اللصدوص القرانيدة علدّ، المصطلحات م  مفداهي  العدرب لوامهمدا هد ا  وتَد ع تخدُر

ولو كانت ه ه القضية مشووكا  فيها العتر  أودرف اللحداة او علمداء اللغدة عليهدا مثدل ، االولوب
()): اعترامه  علّ الجواا في قول القائل ولود  هد ا المفهدوم مدرع ع در ، ه ا وفجدرف مدبم خدربح

االجيدددال التدددي هدددي اعلددد  بقاصدددر كامهدددا مددد  هددد ا الجيدددل وهددد  مفِقدددروعن بمفهدددوم المطاوعدددة دون 
، نع  م  الممو  االعترا  علّ بعض ررق التوجي  وكيفية فه  المعلّ باُجاد الدرليل، عترا ا

 واّ أعل .، لو  القول بأنها)خرافة( فال ي ُظهر أنع المطاوعة ابعر م  ان توصف ب لك
ّع اّ علدددّ وددديرنا محعمدددرح وعلدددّ  لددد   واخدددر دعواندددا ان الحمدددرف ّ ابع العدددالمي  وصدددل

 وصح   اجمعي 

 وامش اهل

 .49عضيمة ص: المغلي في تصُرف األفعال: ُلظر -2
 .94، 91، 89، 87ص ، محمر محي الرُ : داول التصُرف: ُلظر مثا   -3
 .269ص، والمغلي في تصُرف االفعال، 5/76كتاب وي ُو  : ُلظر مثا   -4
ة في العراق -5  . 28ص، د.مصطفّ جواد: الم او  اللغُو
 .:2م.ن. ص -6
 .:2م.ن. ص -7
 . 5/82، )خرف(، والعان العرب الب  ملظ -8
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 . 332، 9/331: م.ن )روع( -9
 . :9/32: م.ن: ُلظر -:

 . 338ص، المفردات -21
 . 341ص، هد449ُلظر اعراب القران لللحال ت -22
 .338)روع( ص، الفيومي، المص اح الملير -23
 . 51/556العيرافي ، شرح كتاب وي ُو  -24
 . 5/556م.ن  -25
 . 214/ 2، شرح كافية اب  الحاجب -26
فات للجرجاني ص -27  . 288: التعُر
 . :26، المغلي في تصُرف االفعال)عضيمة( -28
 . 5/76، كتاب وي ُو  -29
 . 77، 5/76، ُلظر م.ن -:2
 . 5/77 م.ن -31
 . 5/77، م.ن -32
 . 228-2/221ُلظر المقتضب للم رعد  -33
 . 2/225، م.ن: ُلظر -34
  5/227، م.ن: ُلظر -35
  5/227، م.ن: ُلظر -36
  5/227، م.ن: ُلظر -37
 .لجوالنالملفعل م  ا: والملجال 671ص ، دُوان الفرزدق -38
 . 374، 373ص، ادب الوتاب الب  قتي ة -39
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  .374ص، م.ن: ُلظر -:3
 .)ول  ب ا اوم  وك لك محقق الوتاب(5/557، شرح العيرافي)شرح كتاب وي ُو ( -41
 . 5/557، م.ن: ُلظر -42
 . 5/557م.ن  -43
 . 5/83دعضيمة ما ، ُلظر دااوات الولوب القران الوُر  -44
 . 2/95شرح الشافية للرمي  -45
 .)ل  ُ ك او  الشاعر(2/77، ويعان االنرلعيال حر المحيط البي  -46
 . 2/77، م.ن -47
 . 4/69ال حر المحيط  -48
 . 8/352م.ن  -49
 . 2/2:6، نظ  الراا لل قاعي -:4
 . 9/2:3م.ن  -51
 . 5/562، تفعير اب  عادل -52
 . :36/ 21، م.ن -53
 . 446: 8: وال حر المحيط، 6/63: ُلظر نظ  الراا -54
ر الب  عاشوا  -55 ر والتلُو  . 4/31التحُر
 .5/4:3ب القران الوُر  دااوات الولو  -56
 . 4:7، 4:6، 4:5، 5/4:4، ُلظر م.ن -57
 . ::5/4م.ن  -58
 . 5/597م.ن  -59
 . 273 -271ص، ُلظر المغلي في تصُرف االفعال -:5



 المطاوعة وتأصيلها في العربية
 

   أ. د. خولة محمود فيصل 

245 

 
 

 

 قائمة املصادر

، القداهرة، داا الطائدز، تحقيدق محمعدر محدي الدرُ ، هد387اب  قتي ة ت، أدب الواتب -2
 م.3116

-2538، ل لددان، داا المعرفددة، ر العلدديهددد/عفلي بدد  خالدد449إعدراب القددران لللحددال ت -3
 م.3117

 هد2439-مصر، مط عة الععادة، هد856أبو ويان االنرلعي ت، ال حر المحيط -4
ر -5 ر والتلُو ز واللشر.، الطعاهر ب  عشوا، التحُر  الراا التونعية للتوُز
فات/الشددُرف الجرجدداني ت -6 ، ل لدددان-بيددروت، داا اويدداء التددراث العربدددي، هدددد927التصُر

 م.3114-هد2535
 )الموت ة الشامة االصراا الخامس(، تفعير اب  عادل/اب  عادل -7
، القدداهرة، داا الحددرُ ، دااوددات الوددلوب القددران الوُر /محمددر ع ددر الخددالق عضدديمة -8

 م. 3115
ددة الو ددر ، محمددرع محيددي الددرُ  ع ددر الحميددر، داول التصددُرف -9 ، مصددر، الموت ددة التجاُا

 م.2:69 -هد2489، 3ط
 بيروت ، 8::2، 2ط، نصوص  وقرم ل  د.عمر فااوق شرو  وم ط، دُوان الفرزدق -:

تحقيدق محمدر الةقدةاق ومحمدر محيدي ، الرمدي االودترابا ي، شرح شافية ابد  الحجداب -21
  .داا الوتب العلمية، الرُ  ع ر الحمير

 .نقا  ، :2:4-القاهرة، مط عة وجازي، شرح كافية اب  الحاجب/الرمي االوترابا ي -22
تحقيدق ، هد479حع  ب  ع راّ المرزبان العرافي ت أبو وعير ال، شرح كتاب وي وب  -23

 م.3119هد/:253، 2ط، داا الوتب العلميعة، اومر وع  مهري وعلي ويرع علي
، تحقيق ع ر العام هدااون، هد291كتاب وي ُو /أبو بشر عمرو ب  عثمان)وي ُو (ت  -24

 .:311-هد2541، 6ط، مصر، موت ة الخانجي
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داا اويداء ، ومحمر صدادق، عفلي ب  امي  محمر ،هد822ت ، اب  ملظوا، لعان العرب -25
 . 4ط، ل لان–بيروت ، التراث العربي

ة -26 ة في العراق ومشولة العربية العصُر ، مط عدة العداني، د.مصدطفّ جدواد، الم او  اللغُو
 .2:76-هد2496، 3ط، بغراد

 م.3111-هد2553، 2ط، القاهرة، داا الحرُ ، الفيومي، المص اح الملير -27
، القددداهرة-داا الحددرُ ، د.محمدددر ع ددر الخددالق عضدديمة، ف االفعددالالمغلددي فددي تصددُر -28

 م.:::2-هد2531، 3ط
ددب القددران -29 تقددرُ  وائددل اومددر ع ددر ، هددد613الرانددب االصددفهاني ت، المفددردات فددي نُر

 . 3114، القاهرة، الموت ة التوفيقية، الروم 
ددر الم عدددرد ت، المقتضددب -:2 داا ، تحقيددق وعددد  ومدددر، هدددد396أبدددو الع ددال محمدددر بددد  ُُة

 م.:::2 -هد2531، 2ط، بيروت، لوتب العلميةا
-ئددرة المعددااف العثمانيددةمجلددس دا، لل قدداعي، فددي تلاوددب االُددات والعددوا، نظدد  الددراا -31

 . مجير  باد


