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 چکیده

ت که نظر نحویون این اسفعل مطاوعه ، فعلی است که بیان گر تأثیر پذیری فاعلش از اثر یک فعل دیگر است.    

عیات د. اما واقنندار از افعال هستند که این معنا را می رسانند و برای داللت بر آن، نیازی به قرینه صیغه های خاصی

که معنای اثر پذیری ، مدلول خود ما را دچار تردید کرد  لما،موجود در استعماالت عربی و تصریحات بسیاری از ع

 موجب برداشت . خلط این دو مطلب،ی جمله می باشد وابسته به قرائن دروندر وجود و عدم ،  اینکه فعل است یا

شده است. به عالوه ، در کنار شناخت خود مفهوم مطاوعه ، از این مفهوم و سوء فهم برخی از آیات ها ی نادرستی 

به  تحقیق این ه درما را در فهم بهتر این معنا یاری می کند ک و الزم، آن مانند فعل مجهول شناخت معانی نزدیک به

  ته شده است.ن امور نیز پرداخای

 

 

 

 :کلید واژه ها

 ، فعل الزم، فعل مجهول های مطاوعه، داللت وضعی، داللت به کمک قرائنمعنای مطاوعه، صیغه  
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 مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل رب العالمین وصلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی       

 أعدائهم أجمعین الی قیام یوم الدین.     

ن است و از اشتباهات ن علم، کمک کار آموزندگان و محققااهل آ ادبیات در هر علمی، شناخت اصطالحات و      

فاده می و... به کرات استنحو، لغت، کتب تفسیر ری می کند.یکی از اصطالحاتی که در علم صرف، بسیاری جلو گی

ا تاز طرفی  .در منابع ادبی روشن نشده اند شود، مطاوعه است. متأسفانه ابهاماتی حول این اصطالح وجود دارد که

یق ، بی نیاز نیز ما را از تحقینترنتی در کتب متأخر نیز  مطلب جامعی نیافتیم و جستجوی اجایی که بررسی کردیم 

 نکرد.لذا باید بحث را از ابتدا پی ریزی کرده و اشکاالت و پاسخ ها را بیان می کردیم.

 هدف این پژوهش 

معنای این اصطالح، در منابع مربوطه بیان شده است. اما آنچه ما را به انجام این تحقیق واداشت، این بود که       

با واقعیت هایی که در استعماالت عربی و کتب لغت می دیدیم، بسیار تفاوت داشت.مثال گفته می گفته های ایشان 

شود که انصرف، مطاوعه ی صرف است. از طرفی در تفسیر مطاوعه  می گویند یعنی پذیرش اثر از یک فعل مانند 

عه را معنای ، باید اوال معنای مطاوصرفته فانصرف و کسرته فانکسر و... . اگر بخواهیم طبق همین گفته ها پیش برویم

وضعی افعال مطاوعه بدانیم. ثانیا باید معنای این افعال را ولو به تنهایی ذکر شده باشند،عالوه بر اسناد فعل به فاعلش، 

یک اثر خارجی و پذیرش آن اثر نیز بدانیم. از طرفی در استعماالتی که با آن روبرو هستیم ،به کمتر  بیان متضمن

همراه با هم استعمال شده باشند. و گاهی نیز بالوجدان درک  برمی خوریم که مثل کسرته فانکسر که دو فعلمثالی 

در مورد این معنا و تطبیق آن در مقام کاربرد دچار می کنیم معنای یک اثر خارجی نیز به ذهن نمی آید.در آن هنگام 
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وه، به عالاهمگونی ها را در کجا باید جست؟ پاسخ مشکالت مذکور چیست و راه حل این ن سرگشتگی می شویم.

 با معانی مشابه، مثل فعل مجهول چیست؟ تفاوت های مطاوعه

تب مختلف بررسی نموده و اقوال موافق و مخالف نحویون را ذکر مسأله را در کاین سؤاالت ابتدا  برای حل     

ن برای روشو در پایان، نموده ایم. سپس برای جمع بندی اقوال ، به بررسی شواهد و قرائن مختلف روی آورده ایم. 

 با معنای فعل مجهول، فعل الزم و باب طلب و اجابت متذکر شده ایم. تر شدن این معنا ، تفاوت آن را

اینکه مخاطب را به اطمینان برسانیم که عموم اقوال مطرح در مسأله را بررسی کرده ایم، شایان ذکر است برای      

 یم. هر چند این، تمامی گفته های جمع آوری شده نبود. ه انقل قول های زیادی انجام داد

ا ر فی اصول الفقه کتاب الموجزمخاطبان این مقاله، افرادی هستند که  پس از آشنایی با ادبیات عرب، حداقل     

 .ارتباط دارند مفید است این پژوهش، برای همه ی کسانی که با ادبیات عرب خوانده اند.به عالوه نتایج

 تحلیلی می باشد. -توصیفیروش ما در این مقاله، روش کتابخانه ای و      
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 مفهوم شناسی  اول : بخش

 تعریف لغوی مطاوعه .1

 1«المُطَاوعةُ: الموافَقة»  جوهری می خوانیم:در صحاح     

 2«جَهَاالمَرْأَةُ زَوْ ، یُقال، طَاوَعَتمُطَاوَعَةً: وَافَقَ طَاوَعَ» تاج العروس نیز مطاوعه را چنین معرفی کرده است:    

 مطاوعه تعریف اصطالحی.2

 مربوطه را بررسی نماییم تا روشن شود که منابعبرای به دست آمدن تعریف اصطالحی، ناچاریم به نحو تاریخی،     

ده ش به ترتیب تعاریف و توضیحات ارائه از این اصطالح چیست. لذا در ادامه، از کتب ادوار مختلف  3اد نحویونمر

 این اصطالح می پردازیم. به تحلیل و توضیح ودر این خصوص را ذکر می کنیم 

 سیبویه در الکتاب ، چنین می گوید: -    

و ذلک قولک کسرته فانکسر و حطمته فانحطم و حسرته فانحسر   عل و هو یکون على انفعل و افتعله على فِلَعَما طاوع الذی فَباب » 

تعل و انغمّ عربیّة، و صرفته فانصرف و قطعته فانقطع، و نظیر فعلته فانفعل و اف و شویته فانشوى، و بعضهم یقول اشتوى و غممته فاغتمّ 

نحو أدخلته فدخل و أخرجته فخرج و نحو ذلک، و ربّما استغنی عن انفعل فی هذا الباب فلم یستعمل، و ذلک قولهم طردته  لَعَه ففَلتُأفعَ

 4«معناه فذهب و ال یقولون فانطرد و ال یقولون فاطّرد یعنی انهم استغنوا عن لفظه بلفظ غیره اذ کان فی

 ر المقتضب می گوید:مبرد د -    

                                                           

 جوهری، اسماعیل بن حماد، تاج اللغه و صحاح العربیه ، ذیل ماده ی طوع- 1

 زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل ماده ی طوع - 2

هر چند بحث مطاوعه مربوط به علم صرف است ولی در این پژوهش همواره به جای صرفیون ، نحویون می گوییم. چراکه از  - 3

از هم جدا شدند. ولی نحو در لسان  -به درستی–ابتدا ، نحو به مجموعه ی علوم عربیه اطالق می شد و دو علم صرف و نحو بعدها 

 ی ماند و ما نیز به تبع ایشان همین کار را می کنیم.بسیاری، همان نحو بالمعنی االعم باق

 213ص  2سیبویه ، الکتاب، ج - 4
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 1« .فإنّ المعنى: أنّی أردت کسره، فبلغت منه إرادتی.«.کسرته فانکسر»... و ذلک قولک: إخبار عمّا تریده من فاعلها  ]مطاوعه[أنّها» 

 ابن السراج در االصول می گوید: -    

ء: افتعل جید یء للمطاوعة نحو: قطعته فانقطع و کسرته فانکسر و قالوا: طردته فذهب استغنى به عن انطرد و قانفعل: هذا البناء یجی »

 2«)فی معنى( )انفعل( نحو: غمته فاغتمّ یجوز فیه انفعل و افتعل

 ابن جنی در المنصف می گوید:-    

 الفاعل الح مثل إلى یصیر أن وإما الفعل، منه یصح مما کان إذا تریده ما یفعل بأن إما فتبلغه ما أمرا الشیء من ترید أن المطاوعة معنى»

 3«.الفعل منه یصح ال مما کان وإن. الفعل منه یصح الذی

 ابن سیده در المخصص چنین می گوید: -    

رته فلم یَنْکَسِر دَفِع و کَسَو معنى قولِنا مُطاوَعة أن المفعولَ به لم یمتَنِعْ ممَّا رامه الفاعلُ أال ترى أنَّک تقول فیما امتَنع مما رمتَه دفَعْته فلم یَنْ»

 4«فلم تُؤَثِّرْ أى أورَدْت أسبابَ الکسر علیه

 می گوید:بن عصفور در الممتع الکبیر ، به تقلید از ابن جنی ا -    

ء أمرا ما، فتبلغه بأن یفعل ما تریده، إن کان ممّا یصحّ منه الفعل، و إمّا بأن یصیر إلى المطاوعة فیها تکون بوجهین. إمّا بأن ترید من الشی» 

« فانطلق لقتهأط»مثل حال الفاعل الذی یصحّ منه الفعل، و إن کان ال یصحّ الفعل منه، فأمّا ما یطاوع، بأن یفعل فعال تریده منه، فنحو قولک 

؛ أال ترى أنه هو الذی فعل االنطالق و االنصراف بنفسه، عند إرادتک إیاهما منه، أو بعثک إیّاه علیهما، و أمّا ما تبلغ «صرفته فانصرف»و 

ترى ؛ أ ال «کسرت الحبّ فانکسر»و « قطعت الحبل فانقطع»منه مرادک، بأن یصیر إلى مثل حال الفاعل الذی یصحّ منه الفعل، فنحو قولک 

                                                           

 414ص  2المبرد ، المقتضب، ج  - 1

 332ص  2ابن السراج، االصول فی النحو، ج- 2

 21ابن جنی ، المنصف فی شرح التصریف للمازنی، ص  - 3

 121ص  14المرسی، ابن سیده ، المخصص ج  - 4
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لفعل؛ ألنّ اأنّ الحبل و الحبّ ال یصحّ منهما الفعل؛ ألنه ال قدرة لهما، فإنما أردت ذلک منهما، فبلغته بما أحدثته أنت فیهما، ال أنهما تولیّا 

 «الفعل ال یصحّ من مثلهما

 مرحوم رضی در شرح شافیه چنین می فرمایند:-    

 1«المطاوعة فى اصطالحهم التأثر و قبول أثر الفعللیس معنى المطاوع هو الالزم کما ظنّ، بل  »

 جاربردی در شرح شافیه چنین می نویسد: -    

اهر و قال عبد الق . . . .و معنی کون الفعل مطاوعا کونه داال علی معنی حصل عن تعلق فعل متعد و هو باعدته أی هذا الذی قام به تباعدٌ»

 «م یمتنع فالثانی مطاوع ألنه  طاوع االول واالول مطاوَع النه طاوعه الثانی.رحمه اهلل معنی المطاوع انه قبل الفعل و ل

 ابن جماعة بر این مطلب جاربردی، حاشیه ای زده است به این عبارت:    

علیم. او الزما التالمطاوعه فی اصطالحهم قبول االثر سواء کان المتأثر متعدیا نحو علمته الفقه فتعلمه أی : قبل «:یجیء للمطاوعه» قوله»

 2«نحو کسرته فتکسر

 ابن هشام در مغنی اللبیب چنین مطاوعه را تعریف می کند:-    

 3«إنما حقیقة المطاوعة أن یدل أحد الفعلین على تأثیر و یدل اآلخر على قبول فاعله لذلک التأثیر.»    

 گوید:سیوطی در حاشیه ی خود بر تفسیر بیضاوی ، از قول ابن حاجب می  -    

                                                           

 113ص  1استرآبادی ،شرح الشافیه ج رضی الدین- 1

 49ص  1جاربردی، شرح الجاربردی علی الشافیه ج - 2

 121ص  2انصاری، ابن هشام، مغنی اللبیب عن کتب االعاریب ، ج - 3
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 فإذا الثانی، طاوعه ألنه مطاوَعٌ؛ واألول األول، طاوع ألنه مطاوِعٌ؛ فالثانی فعل، عن فعل حصول المطاوعة معنى: الحاجب ابن وقال»    

 1«المطاوِعُ. عنه یتخلف ال أن وجب المطاوَعُ وجد

 صبان نیز در حاشیه ی خود بر شرح اشمونی چنین می گوید: -    

طاوع إلخ( المطاوعة قبول فاعل فعل أثر فاعل فعل آخر یالقیه اشتقاقا، و إن شئت قلت حصول األثر من األول للثانى مع قوله: )أو »    

 2«التالقى اشتقاقا و القید األخیر إلخراج نحو ضربته فتألم.

 عباس حسن در النحو الوافی ، می گوید: -    

واقع علیه من فاعل ذى عالج محسوس لفعل آخر یالقیه اشتقاقا، بحیث یحقق التأثر  فالمطاوعة فى فعل هى: قبول فاعله التأثر بأثر»    

 3«معنى ذلک الفعل.

علی به ف اریف بر می آید، مطاوعه در لسان نحویون به معنای پذیرش اثر فعلی است.همانگونه که از مجموع تع    

ان این مقدار، مورد قبول همگمی گویند. مطاوعه که اثر گذاشته، مطاوَع و به فعلی که اثر را پذیرفته ،مطاوِع  یا فعل

 ولی در قسمت های دیگر تعریف اختالفاتی وجود دارد.است 

 از اثر چیست؟ مراد.  1.2

 معنای اثر، نیازمند کمی توضیح هستیم.  برای روشن شدن     

که از مثال های ایشان بر می آید، این اثر، نه از لوازمات حصول فعل، بلکه تمام اثر حصول فعل بما هو  طورهمان    

هو است. مثال ممکن است که بگوییم شویت اللحم فصار لذیذا. این لذیذ شدن، از لوازمات فعل است اما تمام اثر 

با کباب شدن ، لذیذ بشود یا بوی گوشت ست ممکن ا ،شت ، همان کباب شدن گوشت است. آریکباب کردن گو

                                                           

 221سیوطی، نواهد االبکار و شوارد االفکار، ص  - 1

 136ص  2صبان، حاشیه الصبان علی شرح االشمونی ج - 2

 پاورقی  99ص  2حسن، عباس، النحو الوافی، ج - 3
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در سیر تطور این از همین جاست که  ، همان کباب شدن است. هومطبوعی بدهد و ... ولی تمام اثر فعل بما هو

تأخر، ولی علمای م ء معنای مطاوعه به شمار آمده اندطردته فذهب نیز جزاصطالح می بینیم که ابتدا ، مثالهایی مانند 

 قاقی دو فعل را اضافه نموده اند که این دسته مثال ها را از باب مطاوعه خارج سازند.قیودی مانند تالقی اشت

 مطاوِع و مطاوَع. 2.2

مشتمل بر دو فعل است.  که نحویون ، هنگام بیان معنای مطاوعه یا صیغه های آن همواره مثال هایی می زنند     

مجازی است و مطاوَع واقعی، همان فاعل فعل اول است  تسمیه ،یگری مطاوِع. واضح است که این یکی مطاوَع و د

 وِع واقعی، فاعل فعل مطاوعه است.و مطا

چنین برداشت می شود که افعال مطاوعه ، معنای اثر پذیری را همواره به داللت تضمنی می رسانند. از تحلیل      

معنای اثر به این نتیجه می رسیم که فعل مطاوعه ، عالوه بر اثر پذیری، همواره باید داللت بر یک مؤثر هرچند 

ا را افاده می کند که یک عامل تأثیر گذار، قطع را انجام داده ناشناس داشته باشد. مثال  انقطع الحبل ، خودش این معن

نین چمثال های نحویون، تماما مشتمل بر دو فعل است به رغم اینکه  و این طناب نیز تحت تأثیر آن ، پاره شده است.

ئن به مجموع قرانه  نحویون  معنای مطاوعه را تنها به فعل مطاوِع نسبت می دهند کهبرداشتی ، موجه می نماید . چرا 

از ب مباحث الفاظ در علومی چون منطق و اصول فقه تحریر شده بود ،در عصور متأخر  درون جمله .با وجود اینکه

 محی است،ذیریم که این نسبت تساحتی اگر بپ به هر حال .هم چنین تفکیکی را توسط نحویون متأخر شاهد نیستیم

یگری، د ذکر شدن فعل مطاوَع یا قرینه یمعنای مطاوعه را بدون  1فراوانیموارد دیگر نمی توان این را پذیرفت که در 

 می گوید: او سیوطی به نقل از باالتر از این ها ، تصریح ابن مالک است. از این افعال برداشت کنند.

 2« عَلَیْهِ وَیدلّ المطاوَع یسْتَلْزم والمطاوِع »

                                                           

 برخی از این موارد در ادامه ، خواهد آمد. - 1

 136ص  3سیوطی، جالل الدین، همع الهوامع، ج - 2
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 مدلول چیست؟ ،معنای مطاوعهبخش دوم : 

 . مقدمه1

مطاوعه ، مانند دیگر معانی ، نیازمند به عنصری است که بدان داللت داشته باشد.از نقل هایی که در بخش قبل      

ذکر شد، این معنا به ذهن می رسد که مطاوعه ، مدلول هیئت صیغه های مطاوعه است. به عبارت دیگر، این صیغه 

 به دنبال کشف درستی یا نادرستی این برداشت هستیم.ها برای داللت به مطاوعه، وضع نوعی دارند.در این قسمت 

 مطاوعه صیغه های. 2

ال، می توان به افتعاز صیغه های دیگر، و... . انفعال است. مانند کسرته فانکسر،  مهم ترین صیغه ی این باب     

لّم ، مانند غممته فاغتمّ ، علّمته فتع اشاره نمود. صیغه های ثالثی مجرددر رتبه ی بعد ، به و  ، تفعللل، تفاعلتفعّ

  1باعدته فتباعد و أخرجته فخرج .

 ابن جنی می گوید:د.نوضع نوعی دار ادعا شده است که برای مطاوعه در خصوص دو باب انفعال و تفعلل،    

  .2«للمطاوعة العرب کالم فی جاء وإنما البتة ، متعدیا یکون ال انفعل مثال أن اعلم» 

 سیبویه نیز می گوید:  

 3«فی بنات االربعة على مثال تفعلل نحو دحرجته فتدحرج )انفعال(و نظیر ذلک» 

                                                           

 211ص  2سیبویه، الکتاب، ج - 1

 212همچنین ر.ک : سهیلی ، نتائج الفکر ، ص   21ابن جنی ، المنصف فی شرح التصریف للمازنی، ص  - 2

 214ص  2سیبویه ، الکتاب، ج - 3
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با این مدعا  ولی گفته های دیگران ، 1.وضع نوعی شده استکه ذکر آنها رفت نیز ادعای  برخی ابواب دیگر برای    

مانند مطاوعه، تعدیه ، تکثیر و... استعمال می شوند.لذا توضیح آنکه این ابواب، در چندین معنا همراهی چندانی ندارد .

 نمی توان ادعا کرد وضع نوعی برای یکی از این معانی دارند.

تا اینجا ، گفته های نحویون را نقل کردیم.لیکن ما همچنان به اصل معنای مطاوعه با دیده شک می نگریم. آنچه    

تفسیر، نحو ، لغت و غیره و همچنین ناسازگاری این معنا با علمای  و تلویحات ما را به شک انداخته ، تصریحات

 ر قسمت بعد ، شواهد خود را ارائه می کنیم.استعماالت فراوان عربی است. د

 . معنای مطاوعه مدلول چیست؟ 3

 برای روشن تر شدن محل نزاع، بار دیگر سؤال خود را مطرح می کنیم.     

اثر پذیری و مطاوعه را می رساند مانند انکسر،  ه است که هیئت باب انفعال، معنای، ادعا شدذشت همانطور که گ    

عا شده است که های متعددی هستند که در خصوص آنها اد مادههمچنین در غیر باب انفعال نیز انحدر، انقلب و... . 

ند فالن حدث، در اثر یک مؤثر می گوییعنی این افعال مانند اغتمّ، تعلَّمَ، تباعَدَ، خرج و... .  معنای مطاوعه دارند.

 آن اثر را پذیرفته است. ،مطاوعه ایجاد شده است و فاعل

معنای مطاوعه ، چیزی است که تنها به کمک قرائن داخلی جمله فهمیده می شود  فرضیه ی ما این است کهاما      

اء، حرّکته و تفریع تحرَّک به وسیله ی  فمثال هنگامی که می گوییم حرّکته فتحرَّکَ، ذکر فعل  نه از خود لفظ فعل .

. اما این، باعث نمی شود که اگر در جای 2ه استبه وضوح می رساند که فاعل تحرَّکَ،  اثر حرکت دادن را پذیرفت

دیگری ، بدون وجود قرائن ، فعل تحرَّکَ استعمال شده بود، به دنبال فعل مطاوَع بگردیم یا آن را در تقدیر بگیریم و 

                                                           

 121ص  14پاورقی ؛ المرسی، ابن سیده ، المخصص ج   99ص  2حسن، عباس، النحو الوافی، ج - 1

. هرچه که دال بر ایجاد اثر متناسب با فعل مطاوِع باشد، یک قرینه به شمار می نیست قرینه ، لزوما یک فعل از جنس خود مطاوِع- 2

 رود.
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ا از آن حیث استقاللی خودش خارج کنیم و فاعل آن را منفعل و اثر پذیر بدانیم. بنابراین ، اینکه نحویون تحرک ر

نه اینکه وضعا  1می گویند مثال تحرک، معنای مطاوعه دارد، یعنی ظرفیت خوبی برای استعمال در معنای مطاوعه دارد

  به معنای مطاوعه داللت می کند. و غفلت از این نکته، بسیاری از نوآموزان و حتی غیر ایشان را به اشتباه می اندازد.

 بررسی صحت یا بطالن آن هستیم و شواهد موافق و مخالف آن را می آوریم.این مطلبی است که در پی 

 . شواهد ناقض معنای مطاوعه1.3

عنای م قطعا برخی از آنها بدون قرائن خارجی، هنگام مثال زدن برای مطاوعه، مثال هایی ذکر می کند کهسیبویه  -    

 .  2. مانند أخرجته فخرجپذیرش اثر ندارند

 یُتَّبَعَ أَن أَحَقُّ الْحَقّ إِلىَ یهَدِى فَمَن أَ  لِلْحَقّ یهَدِى اللَّهُ قُلِ  الْحَقّ إِلىَ یهَدِى مَّن شُرَکاَئکمُ مِن هَلْ قُلْ» در آیه ی  -    

، اثر پذیری از هدایت خارجی 4اگر معنای یهدّی که به گفته ی علمای لغت مطاوعه است 3«یهُدَى أَن إِلَّا یهِدِّى لَّا أَمَّن

 : ی طباطبایی ذیل این آیه می فرمایند  عالمه ی را از آن استثنا کرد.هدَبود، نمی شد یُ

من ال یهتدی بنفسه، و هذا أعم من أن یکون ممن یهتدی بغیره أو یکون ممن ال یهتدی أصال، « أَمَّنْ ال یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدى»المراد بقوله: »

مَّنْ ال أَ»استثناء من قوله: « إِلَّا أَنْ یُهْدى»ال بنفسه و ال بغیره کاألوثان و األصنام التی هی جماد ال یقبل هدایة من غیره، و ذلک أن قوله: 

 5«األعم من أن ال یهتدی أصال أو یهتدی بغیره« یَهِدِّی

                                                           

 احْتَرَقَتْ هذا فعل مطاوع ألحرق، کأنه قیل: فیه نار أحرقتها فاحترقت، کقولهم:می گوید:  623ص  2ابو حیان در البحر المحیط ج- 1

 أنصفته فانتصف، و أوقدته فاتقد. و هذه المطاوعة هی انفعال فی المفعول یکون له قابلیة للواقع به، فیتأثر له

 211ص  2سیبویه، الکتاب، ج - 2

 31یونس،  - 3

زمخشری ، محمود بن عمر، اساس البالغه ، ذیل ماده ی هدی و فراهیدی، خلیل بن احمد، العین ، ذیل ماده ی هدی و خفاجی،  - 4

  191ص  1شهاب الدین ، عنایه القاضی و کفایه الراضی، ج 

 11، ص  11طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج - 1



14 
 

 همچنین در مجمع البیان ذیل همین آیه می خوانیم:  -    

إِلَّا أَنْ »أحدا  «أَمَّنْ ال یَهِدِّی»أمره و نهیه « أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ»معناه أ فمن یهدی غیره إلى طریق التوحید و الرشد « أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ» 

 1«أو ال یهتدی هو إال أن یهدى« یُهْدى

 در کشاف آمده است: -    

 2«ربق بمعنى یکون حتى بالباء فیعدى القمع قرف تقربوا: األصمعى قال: قرّب مطاوع تقرّب ألن بها، تقرّب و صدقة قرّب: یقال»

می خوانیم:  3« تکاد السماوات یتفطَّرن»ذیل آیه در تحریر و تنویر،  -    

بکر عن  وو قرأ الجمهور یَتَفَطَّرْنَ بتحتیة ثم فوقیة و أصله مضارع التفطر، و هو مطاوع التفطیر الذی هو تکریر الشقّ. و قرأه أبو عمرو و أب»

راءتین قبول القعاصم و یعقوب بتحتیّة ثم نون و هو مضارع: انفطر، مطاوع الفطر مصدر فطر الثالثی، إذا شقّ، و لیس المقصود منه على 

د صأثر الفاعل إذ ال فاعل هنا للشقّ و إنّما المقصود الخبر بحصول الفعل، و هذا کثیر، کقولهم: انشقّ ضوء الفجر، فال التفات هنا لما یق

عمال صیغ المطاوعة تغالبا فی مادة التفعل من تکریر الفعل إذ ال فاعل للشقّ هنا و ال لتکرره، فاستوت القراءتان فی باب البالغة، على أنّ اس

 4«فی اللّغة ذو أنحاء کثیرة

     

 می گوید:  5«لو تزیّلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما» ذیل آیه همین مؤلف ، -    

                                                           

 161ص  1حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج طبرسی، فضل بن  - 1

 624، ص 1زمخشری ، محمودبن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، ج - 2

 91مریم، - 3

 111ص   21ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج - 4

 21فتح،  - 1
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و هو هنا [ 21یونس: ]و التزیّل: مطاوع زیّله إذا أبعده عن مکان، و زیلهم، أی أبعد بعضهم عن بعض، أی فرقهم قال تعالى: فَزَیَّلْنا بَیْنَهُمْ »

یادة ز بمعنى التفرق و التمیز من غیر مراعاة مطاوعة لفعل فاعل ألن أفعال المطاوعة کثیرا ما تطلق إلرادة المبالغة لداللة زیادة المبنى على

 1«المعنى و ذلک أصل من أصول اللغة.

 

 صاحب کتاب وقایه االذهان که خود ادیبی برجسته بوده است، می گوید:  -    

و قد یأتی من هذا الباب عدم مالحظة الفاعل أصال نحو: انفطر الجدار، حیث یراد به صرف ظهور األثر من غیر لحاظ مطاوعة الغیر »

  2«.أصال

زمخشری در خصوص روایت امام حسن علیه السالم از هند ابن ابی هاله در مورد خصوصیات پیامبر اکرم  -    

 صلی اهلل علیه و آله می گوید :

 3«فرق أی کان ال یفرق شعره إال أن ینفرق هو انفرق مطاوعو »

 در نهایه ی ابن اثیر می خوانیم:  -    

فنعس ».. فیه. ، و انْجَفَلَ، و أَجْفَلَأى ذهبوا مسرعین نحوه. یقال: جَفَلَ «الناس قِبَله لما قدم رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم المدینة انْجَفَلَ»

 4«.إذا طرحه و ألقاه: أى ینقلب عنها و یسقط جَفَلَهُ هو مطاوع «عنها صلى اللّه علیه و سلم على راحلته حتى کاد یَنْجَفِلُرسول اللّه 

 :آمده است همچنین ذیل ماده ی حجز -    

 1«طاوع حَجَزَه إذا منعهو کلّ من ترک شیئا فقد انْحَجَز عنه، و االنْحِجَاز م»

 مرحوم سید علی خان مدنی در الحدائق الندیه می گویند:  -    

                                                           

 162ص  26جابن عاشور، التحریر و التنویر ، - 1

 161وقایه االذهان، ص نجفی اصفهانی ، محمد رضا،  - 2

ا فَرَقَ وَ إِلَّ إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِیقَتُهُ»زمخشری، محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحدیث، ذیل ماده ی شذب. اصل روایت چنین است: - 3

 ببینید. 162، ص 16تفصیل روایت را در بحار،ج .« فَلَا یُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَیْهِ إِذَا هُوَ وَفَّرَه

 ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و االثر، ذیل ماده ی جفل - 4

 همان، ذیل ماده ی حجز- 1
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 ال تجزعی ان منفس اهلکته       واذا هلکت فعند ذلک فاجزعی»

«التقدیر إن هلک منفس أهلکته، ألنّ هلک مطاوع أهلکته، یقال: أهلکته فهلک

 مرزوقی در شرح دیوان حماسه چنین می گوید:  -    

 وابصة بن سالم وقال»

 لمج بال أظفاراً وقلمت منه...  حقداً غمره طویالً صدراً داویت      قرم من یشفیه وما لحمی یقتات...  حسد ذی السوء موالی من ونیرب

 اوإم المضاف، حذف على یکون أن إما به وصف إذا مجراه یجری وما والمصدر نیرب، وذی أراد( ونیرب) وقوله والعداوة النمیمة: النیرب

 وال لحمی ویأکل الغیب، بظهر یغتابنی السوء، موالی من حسود نیرب ذی رب فیقول. منه وقوعه لکثرة الحدث نفس الموصوف یجعل أن

( داویت) قوله رب وجواب. ثلبی فی جهداً یألو ال کان وإن منی یتناول ما الیکفیه أنه والمعنى. اللحم شهوة: والقرم. قرم من ذلک یشفیه

 2«فاقتاته کذا قاته: ویقال. المطاوعة فعل وهو القوت، من یفتعل: ویقتات. الثانی البیت من

قاضی شهاب الدین خفاجی در حاشیه بر تفسیر بیضاوی می گوید:  -    

 3«والمتقی إلخ )أی هو اسم فاعل اتقى مطاوع وقی» 

عه عنوان مطاوافعالی که به نقل اخیر هرچند تصریحی بر مراد ما وجود ندارد ولی از معنا ، واضح است که  چنددر     

 خوانده شده اند ، بدون کمک قرائن، اصال معنای مطاوعه را نمی رسانند.

 ،یچ یک از مفسرینهگرفته تا المیزان، تقریبا التحریر و التنویر در تفاسیر مختلف، از طبری گرفته تا التبیان و از  -    

در میان مطالبی که می گویند، سخنی از معنای  4«یرتابواإنما المؤمنون الذین آمنوا باهلل ورسوله ثم لم »ذیل آیه ی 

                                                           

 411مدنی، سید علی خان، الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه، ص  - 1

 111ص  1مرزوقی، شرح دیوان حماسه، ج - 2

 196ص  1، جخفاجی، شهاب الدین، عنایه القاضی و کفایه الراضی - 3

 11حجرات ،  - 4
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مطاوعی و انفعالی کلمه ی یرتابوا نمی گویند با اینکه بسیاری از ایشان تصریح می کنند که ارتاب، مطاوعه ی رابه 

 1دارند.هی مشابنسبتا البته این آیه را از باب مثال ذکر کردیم. واال ، آیات فراوان دیگری هستند که وضعیت  است .

 آیت اهلل زنجانی در کتاب النکاح چنین عبارتی آورده اند:-    

در این « تملّکت هذا المال»گوید یک وقت انسان در موقع حیازت مباحات و اعالم رضایت باطنى خودش به مالک بودن مالى مى »

ذیرش ایجاب و انشاء غیر نیست، این طور نیست کند و لیکن این قبول، پموارد صیغه باب تفعّل اگر چه داللت بر قبول و مطاوعه مى

آن ایجاب را قبول کند بلکه معناى تملکت در این موارد اعالم « تملکت»که کسى انشاء ملکیت نموده باشد و آنگاه شخص با گفتن 

 2«رضایت باطنى نسبت به ملکیت آن مال است. یعنى پذیرش اعتبار ملکیت آن مال را، ابراز داشته است.

  دیگری از همین کتاب، آمده است :در جای 

آید و گاه با بردن به باب ثالثى مزید از یک باب به باب افعال متعدى گاه به صیغه مجهول در آورده شده، مثلًا عَلَّمَ به گونه عُلِّمَ درمى»

مطاوعه و معناى  یابد، بین معناى، معناى جدیدى مىکند، مثلًا عَلَّمَ )باب تفعیل( تَعَلَّمَ )باب تفعّل( تغییر یافتهدیگر، معناى مطاوعه پیدا مى

مجهول تفاوت وجود دارد، در معناى مطاوعه ما دیگر به فاعل نظر نداریم، تنها حالتى را که مفعول سابق پیدا کرده است در نظر داریم 

یم و اصلًا به فاعل به هیچ وجه نظر نداریم، بلکه آید ما تنها به حالت عمرو نظر دارمثلًا اگر عَلَّمَ زیدٌ عمراً به صورت تعلّم عمرو در مى

نسبت  ،«عُلَّمَ عمروٌ»باشد ولى در فاعل دار بودن فعل هم دیگر مطرح نیست، بدین خاطر اگر تعلّم بدون فاعل هم انجام گیرد صحیح مى

گرفته شده است، بدین جهت  فاعلى به نحو اجمال هنوز پابرجاست، یعنى وجود یک مُعَلم که نامعلوم است در این جمله مفروض

« عمرو دانش آموخت»باشد که این مى« تعلّم عمرو»باشد، ولى ترجمه مى« به عمرو دانش آموخته شد»در فارسى: « عُلّمَ عمروٌ»ترجمه 

 3«که تفاوت معناى این دو جمله فارسى پوشیده نیست.

                                                           

 1، ملک 64، کهف 96، یوسف 24مانند : یونس  - 1

 3164ص  9زنجانی ، سید موسی، کتاب النکاح، ج - 2

 2191،ص  1همان ، ج - 3
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 شواهد مخالف این دیدگاه. 2.3

شواهد دیگری بر خالف این مدعا وجود با وجود همه ی شواهدی که ذکر شد و شواهد دیگر، باید دانست که 

 به موارد زیر دقت کنید..دارد

 سیبویه می گوید:  -     

 1«رواال نزّرَهم فتنزّأمّا تقیّسَ و تنزّرَ و تتمّمَ فانما یجری على نحو کسّرته فتکسّر کأنه قال تُمِّمَ فتتمّمَ و قُیِّسَ فتقیّس کما ق»

 .2این تصریح سیبویه است در مورد تقدیر گرفتن معنایی فعل مطاوَع

 سیرافی در شرح کتاب سیبویه می گوید:  -     

رته ، و تقول: کسّ"تفعّل و افتعل "و قد یکون من األمثلة ما یکون مجراه مجرى االنفعال فی حال، و مجرى غیره فی أخرى، و ذلک نحو:» 

رته و لیس على قولک: جبّ رر الرجل و تکبّء على غیر ذلک تقول: تجبّو قطّعته فتقطّع، و فقّأته فتفقّأ، و صبّبته فتصبب. و قد یجی فتکسّر،

 3«و قد بینّا أن المطاوعة إنما هی قبول فعل الفاعل کاالنفعال الذی بینّاه...   رفتجبّ

                                                           

 تقیس، تنزر و تتمم به ترتیب یعنی خود را به قبیله ی قیس، نزار و تمیم منتسب کرد.  214، ص  2سیبویه، الکتاب، ج - 1

می نویسد: و ذلک قولک: أتمیمیّا قد علم اللّه مرّة و قیسیّا أخرى؟ ؛ فلم  232ص  2البته سیرافی در شرح خود بر الکتاب، در ج - 2

یرد أن یخبر القوم بأمر قد جهلوه؛ و لکنه أراد أن یشتمه بذلک، و صار بدال من اللفظ بقولهم: اتتتمّم مرّة و تتقیّس أخرى! . خوب 

نجا تتمّم و تقیّس را به معنای همان منتسب کردن خود به  قیس و تمیم)یا به عبارت دیگر قیسی نمایی و تمیمی واضح است که در ای

نمایی( می داند نه به معنای مطاوعه ای آن ها.و عجیب است که مطلبی که گفته می شود در مقام تطبیق، چندان مورد استفاده نیست. 

 .هد دسته ی اول ویت شوااین عبارت را ذکر کردیم برای تق

 11-12صص  2سیرافی،ابو سعید، شرح کتاب سیبویه، ج - 3
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 می توانست براین بدین مطلب تمسک کرد که وی توابه عالوه ی تصریحی که در انتهای کالم آورده است، می 

مثال زدن برای مواردی که معنای مطاوعه ندارند، همین فعل های تقطع و تصبب و تفقأ را به تنهایی ذکر کند و بگوید 

 اعتقاد او، این مطلب درست نیست. ی چنین معنایی ندارند. اما گویا بهکه این افعال به تنهای

 یح ، برای بیان اینکه نمی توان از صیغه های ثالثی مزید أفعل تعجب ساخت می گوید:در شرح التصر -     

 رکةالمشا معنى على الداللة لفاتت وأخرجه، وأطلقه أضربه ما: فقلت واستخرج، وانطلق ضارب من "أفعَلَ" بنیت لو أنک ترى أال »

 1 «والطلب والمطاوعة

 معنای خاصی به نام مطاوعه دارد.که این نشان می دهد این فعل به خودی خود ، 

 سهیلی در نتائج الفکر می گوید:  -     

 کسرته :ونحو المطاوعة، فعل فیسمونه آخر، فعل من واستدعاء منع تقدم نفسه بعد فی الفاعل فعل أیضاً وهو ،انطلق ": نحو ،" انفعل »

 النون زیدت ببوس استدعاء بعد إال فاعله من یقع لم حیث ومن یتعد، لم نفسه فی الفاعل فعل کان حیث فمن فانشوى، وشویته فانکسر،

 2«األصلیة الحروف قبل أوله فی

 سیوطی از قول ابن مالک می گوید:-    

 لمطاوعا یسْتَلْزم والمطاوع( ینفع) مُطَاوع لِأَنَّهُ إضماره وَجَاز مضمرا ینفع لم فَاعل فَأَنت قَالَ ... ( فانتسِب عِلمُک یَنفَعْک لم أَنْت فَإِن)»

 3«عَلَیْهِ وَیدل

 در حاشیه ی تفسیر بیضاوی ، چنین آمده است:  -     

                                                           

 61ص  2ازهری، خالد بن عبداهلل، شرح التصریح علی التوضیح، ج- 1

 212سهیلی،ابوالقاسم، نتائج الفکر، ص- 2

 136، ص  3سیوطی، جالل الدین، همع الهوامع، ج - 3
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إن اهتدى مطاوع هدی، والمطاوعة حصول األثر فی المفعول بسبب تعلق الفعل المتعدی به، فال یکون المتعدی مخالفاً ألصله إال فی » 

 1«یکن فی االهتداء وصول،األثر والتاثر کما مرّ، فلو لم یکن فی الهدی إیصال لم 

 می گوید:  2 «و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم»ابوحیان ، ذیل آیه ی  -    

قال ابن عطیة: و لیست استفعل فی هذا الموضع بمعنى طلب البشارة، بل هی بمعنى استغنى اللّه و استمجد المرخ و العفار. انتهى کالمه. »

فصحیح، و أما قوله: بل هی بمعنى استغنى اللّه و استمجد المرخ و العفار، فیعنی أنها تکون بمعنى أما قوله: لیست بمعنى طلب البشارة 

الفعل المجرد کاستغنى بمعنى غنی، و استمجد بمعنى مجد، و نقل أنه یقال: بشر الرجل بکسر الشین، فیکون استبشر بمعناه. و ال یتعین 

هو األظهر أی: أبشره اللّه فاستبشر، کقولهم: أکانه فاستکان، و أشاله فاستشلى، و أراحه  هذا المعنى، بل یجوز أن یکون مطاوعا ألفعل، و

عال ففاستراح، و أحکمه فاستحکم، و أکنه فاستکنّ، و أمرّه فاستمرّ، و هو کثیر. و إنما کان هذا األظهر هنا، ألنه من حیث المطاوعة یکون من

 3«ذلک. و ال یلزم هذا المعنى إذا کان بمعنى المجرد، ألنه ال یدل على المطاوعة.عن غیره، فحصلت له البشرى بابشار اللّه له ب

 زمخشری نیز می گوید:  -    

والمعنى : ویستبشرون بما تبین لهم من حال من ترکوا خلفهم من المؤمنین ، وهو أنهم یبعثون آمنین یوم القیامة . بشرهم اهلل بذلک فهم »

 4«مستبشرون به

 نیز آمده است: منسوب به ابن عباسر در تفسی

 5«رهم بذلکن اهلل بشوَیَسْتَبْشِرُونَ ( بعضهم ببعض ) بالذین لَمْ یَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ( من إخوانهم الذین فی الدنیا أن یلحقوا بهم أل» ) 

                                                           

 191ص 1الراضی، جخفاجی، شهاب الدین، عنایه القاضی و کفایه - 1

 121آل عمران ، - 2

 431،ص  3اندلسی، ابوحیان ، البحر المحیط، ج - 3

 342،ص  1زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، ج - 4

 61،ص 1ابن عباس، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ، ج- 1
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 برآن ذکر شود.این نشان دهندهقدی بدون اینکه هیچ ن 1الدر المصون ، کالم ابوحیان نقل شده است حلبی در -    

 است. نظر ابوحیانرضایت نسبی مؤلف متتبع این تفسیر ، از 

 می گوید:  2«فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر» او همچنین ذیل آیه ی    

هم/ وتَعاطَى : مطاوعُ عاطَى ، کأنهم قوله : } فَنَادَوْاْ { : قبله محذوفٌ ، أی : فتمادَوْا على ذلک ثم مَلُّوْهُ فعزمُوا على عَقْرِها فنادَوْا صاحبَ» 

 3.«کانوا یتدافَعُونْ ذلک حتى تَوَالَّه أَشْقاها 

 وَهُ وَ فَیَمُتْ دِینِهِ عَنْ مِنْکُمْ یَرْتَدِدْ مَنْ وَ» ذیل آیه ی  وی ، ابن عاشور، در مواضع مختلفی چنین موضعی می گیرد. -    

می گوید : 4«الْآخِرَةِ  وَ الدُّنْیا فِی أَعْمالُهُمْ حَبِطَتْ فَأُولئِکَ کافِرٌ

ء بصیغة یَرْتَدِدْ و هی صیغة مطاوعة إشارة إلى أن رجوعهم عن اإلسالم إن قدر حصوله ال یکون إلّا عن محاولة من المشرکین فإن جی» 

 5«من ذاق حالوة اإلیمان ال یسهل علیه رجوعه عنه و من عرف الحق ال یرجع عنه إلّا بعناء

 گفته است: که در مورد حضرت موسی علیه السالم و همراه اوست ، 6«ا علی آثارهما قصصافارتدّ»یل آیه و ذ

 7«ردّهما. و إنما ردتهما إرادتهما، أی رجعا على آثار سیرهما اًو االرتداد: مطاوع الرد کأن رادّ»

 در موضع دیگری می گوید:و 

 8«ینصرهم ناصر حتى یکونوا منتصرین ألن انتصر مطاوع نصر، أی ما نصرهم أحد فانتصروا.قوله: وَ ما کانُوا مُنْتَصِرِینَ أی لم »

                                                           

 411، ص 3حلبی، سمین، الدر المصون فی علم الکتاب المکنون، ج - 1

 29قمر،  - 2

 142، ص  11حلبی، سمین، الدر المصون فی علم الکتاب المکنون، ج  - 3

 212بقره ، - 4

 311، ص  2ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج - 1

 64کهف ، - 6

 111ص  11ابن عاشور، التحریر و التنویر،  ج - 2

 . 31ص  22ج همان، - 1
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 به وضوح مشاهده می شود که او در این مثال ها به دنبال مطاوَع می گردد.    

 در تفسیر ابوالسعود آمده است:  -    

  1 «لق تعالى فإن التفیّؤَ مطاوِعُ اإلفاءةِأی یرجِع شیئاً فشیئاً حسبما یقتضیه إرادةُ الخا )یَتَفَیَّأُ ظالله(» 

 

 می گوید: تن تار ، در شرح عبارت معابدین در رد المحابن -    

 ( لِلْآخِذِلِلْکَاسِرِ لَا لِلْآخِذِ )فَهُوَکَسَرَهَا رَجُلٌ کَانَ  )وَلَوْ فَرَّخَ طَیْرٌ أَوْ بَاضَ فِی أَرْضٍ لِرَجُلٍأَوْ تَکَسَّرَ فِیهَا ظَبْیٌ( أَیْ انْکَسَرَ رِجْلُهُ بِنَفْسِهِ، فَلَوْ» 

تِرَازٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ احْ، (رَمْلِیٌّ)، وَقَوْلُهُ وَمِنْ بَابِ طَلَبَ صَوَابُهُ مِنْ بَابِ جَلَسَ (بَحْرٌ)تَکَسَّرَ أَیْ وَقَعَ فِیهَا فَتَکَسَّرَ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ کَسَرَهُ رَجُلٌ فِیهَا 

 2« کَکَسَّرَ وَکَسَرَهُ بِالتَّخْفِیفِ فَانْکَسَرَ: أَیْ قَبِلَ ذَلِیَتِمُّ إذَا لَمْ یَکُنْ تَکَسَّرَ لِلْمُطَاوَعَةِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ فِعْلِ غَیْرِهِ، یُقَالُ کَسَّرَهُ بِالتَّشْدِیدِ فَتَإنَّمَا 

دوم استفاده نمود، این است که گفته اند  دگاهدینکته ای که می توان از برخی از شواهد دسته ی اول برای  -     

نزد آنها ثابت است  این قاعده گاهی چنین می شود که فعل مطاوِع، داللت به مطاوَع ندارد.این نشان می دهد که اصل

 .که دارند استثنا می زنند.مانند نقل هایی که از تفسیر التحریر و التنویر و وقایه االذهان آوردیم

سؤال رخ می نماید که باالخره افعال مطاوعه ، به تنهایی داللت بر پذیرش اثر می کنند یا به کمک قرائن حال این      

 ی جمله چنین معنایی را می رسانند یا اینکه در مسأله تفصیلی هست؟ داخلیه

 جمع بندی. 3.3

خصوصا دسته .به سادگی میسر نیست و حقیقتا کنار گذاشتن هیچ یک قوی هستند گفت هر دو دسته از شواهد، باید

های گسترده ای که در کتب فقه ، که در جستجودسته ی اول است. چرا  بیشتر به گرایش ما با این حال،. ی دوم

رفته گنبرای اثبات مطلبی کمک از این قاعده چندان  چنین می نموده که علما، فسیر، حدیث، لغت و... انجام شد ت

                                                           

 111، ص  1العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم، ج العمادی، ابو السعود، ارشاد  - 1

 234، ص  1ابن عابدین، محمد امین، رد المحتار علی الدر المختار، ج - 2
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به عالوه که مثال های  و این نشان می دهد که معنای مطاوعه یک مقبولیت عمومی در میان ایشان نداشته است. 1اند

 .وجود دارد که برخی از آن ها را ذکر نمودیمنقض فراوانی برای این قاعده 

قاعده ای ارائه  باالخره 2همچنین نحویون که خود اعتراف دارند که این صیغه ها، گاهی اصال معنای مطاوعه ندارند

در برخی افعال  یا سماعااین معنا ،در هر صورت یری وجود دارد و در کجا خیر.نکرده اند که در کجا معنای اثر پذ

دچار ، استعلم لغت ،  متکفل بیان موارد آنو  سماعی است اگر در بعضی صیغه ها.به صورت قیاسی  وجود دارد یا

ه ک ند فالن فعل، مطاوعه است ولی معلوم استکه لغویون گفته ا هستندمشکل خواهیم بود. چرا که موارد زیادی 

. شاید به خاطر همین است که ابن منظور گفته 3مثال هایی که از نهایه ابن اثیر آوردیم ن معنا وجود ندارد. مانندای

 است : 

 4«مُطاوِعا الالزم الفعل واسمّ ربما النحویون و »

و اگر قاعده ای در میان  مراد همان فعل الزم است. در حقیقت یعنی بسیاری از مواردی که سخن از مطاوعه است ، 

ی برای آیا اعتبار؟است ، اوال چرا علمای علوم مختلف اسالمی در آثارشان ، اینقدر نسبت به این معنا بی مهر بوده اند

گفته های علمای نحو قائل نبوده اند؟ ثانیا چرا خود نحویون که می دانسته اند این قاعده تا این حد مثال نقض قطعی 

                                                           

شاید اشکال شود که اگر چنین است پس شواهد دسته ی دوم از کجا آمده اند؟ پاسخ این است که اگر این قاعده یک مقبولیت  - 1

تفسیری استفاده ی گسترده تری از این معنا می شد. اما با اینکه سرچ های نرم افزاری  قهی، حدیثی و، باید در کتب ف عمومی داشت

فاده تبسیاری گسترده ای انجام دادیم، در میان  آثار عامه و خاصه تنها موارد اندکی را یافتیم که در متن آورده ایم . واال ورای اینها ، اس

اینکه در ابواب مختلف فقهی چون مباحث عقود و ... می تواند کاربرد فراوانی داشته باشد.حتی ی چندانی از این مطلب نشده است با 

 در کتب تفسیری که برخی شواهد دسته ی دوم از آنهاست، اقبال اندکی به این معنا یافتیم.

 ":قولهمک یتعداه، ال الذی بالفعل المبتدئ للفاعل استعمل)یعنی باب انفعال( ربما می گوید: و 11ص  2سیرافی در شرح الکتاب، ج - 2

. این مطلب را در فضایی باید دید که بسیاری تالش دارند که چنین مواردی را نیز از باب  "وعدا ذهب ":تقول کما "زید انطلق

 261،ص  2و اللباب فی علل البناء و االعراب،ج 116مطاوعه بدانند .مانند الممتع فی التصریف ، ص 

که در متن کتب لغت و همچنین در مقام تطبیق و کاربرد، این مثال ها حقیقتا فراوان هستند لذا نمی توان به این شایان ذکر است  - 3

ن زموارد گفت شاذ. چون ممکن است منجر به تخصیص اکثر شود.برای بررسی بیشتر می توانید به کتب لغتی که کلمات را بر اساس و

ان و کتاب االفعال ابو عثم فارابی ، دیوان االدب نشوان حمیری تبی مانند شمس العلوم.کنیز تقسیم بندی کرده اند مراجعه نمایید

 سرقسطی.

 ابن منظور، لسان العرب، ذیل ماده ی طوع - 4
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حال آنکه عادت علمای نحو این است که پس از بیان هر قاعده ای  1دارد، در مورد آنها سخن چندانی نگفته اند؟

بیان دیگر، نحویون ، این قاعده را مطلق گفته اند ولی از زبان کسی چون ابن  بهشذوذات آن را نیز بیان می کنند.

 عاشور ، می شنویم  که می گوید:

 2«استعمال صیغ المطاوعة فی اللّغة ذو أنحاء کثیرة »

سوم  لرا با نقذیل نقل اول و دوم در این راستا، ثالثا چه می شود که گاهی این معنا را اثبات و گاهی نفی می کنند؟  

 مقایسه کنید.

 3«قوله: وَ ما کانُوا مُنْتَصِرِینَ أی لم ینصرهم ناصر حتى یکونوا منتصرین ألن انتصر مطاوع نصر، أی ما نصرهم أحد فانتصروا.»

ر حصوله ال یکون ء بصیغة یَرْتَدِدْ و هی صیغة مطاوعة إشارة إلى أن رجوعهم عن اإلسالم إن قدجی)و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر( » 

 4«إلّا عن محاولة من المشرکین فإن من ذاق حالوة اإلیمان ال یسهل علیه رجوعه عنه و من عرف الحق ال یرجع عنه إلّا بعناء

بکر عن  وو قرأ الجمهور یَتَفَطَّرْنَ بتحتیة ثم فوقیة و أصله مضارع التفطر، و هو مطاوع التفطیر الذی هو تکریر الشقّ. و قرأه أبو عمرو و أب»

بول و لیس المقصود منه على القراءتین قعاصم و یعقوب بتحتیّة ثم نون و هو مضارع: انفطر، مطاوع الفطر مصدر فطر الثالثی، إذا شقّ، 

 1« أثر الفاعل إذ ال فاعل هنا للشقّ و إنّما المقصود الخبر بحصول الفعل، و هذا کثیر، کقولهم: انشقّ ضوء الفجر

 آیا مالک، ذوق سلیم است؟پس چرا نحویون ، مطلب را اینقدر مطلق بیان کرده اند؟ 

از طرفی شاید بتوان گفت اینکه نحویون همیشه در مثال ها، دو فعل را در کنار یکدیگر ذکر می کرده اند       

ه نشده است.که این وج ،منظوری داشته اند ولی به خاطر عدم تصریح به مرادشان، این معنا به دیگران خوب منتقل

 د هرچند برخی از شواهد دسته ی دوم، کامال مخالف این فرضیه می باشند.به نظر احتمال زیادی دار

                                                           

 فرضا در ابتدای تدوین نحو ، متوجه وجود این مثال ها نبوده اند.اما نمی توان این توجیه را در مورد عصور متأخر پذیرفت. - 1

 111ص   21عاشور، التحریر و التنویر، جابن  - 2

 . 31ص  22ج ابن عاشور، التحریر و التنویر،  - 3

 311، ص  2، جهمان  - 4

 111ص   21، جهمان  - 1
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نه از  همراهی با شواهد دسته ی دوم ندارد. عربی ، به هیچ نحواصیل ، فهم شخصی نگارنده از متون  به عالوه    

ه ی جمالت می توان فهمید که دارد. بلکه از روی قرائن داخلیواقع نمایی لزوما این باب که فهم افرادی مثل بنده 

واهد ی که در شمثال های .و در نظر گرفتن این معنا، لزوم ما ال یلزم است معنای مطاوعه و اثر پذیری اصال مراد نیست

نحو، این معنا ، کامال در آثار علمای  خالصه اینکه به نظر می رسددسته ی اول آوردیم، بخشی از این موارد بود.

  1.تحریر و تنقیح شده نیست

در مجموع ، اگر شواهد دسته ی اول را بپذیریم ، باید چنین بگوییم که نحویون، به گونه ای معنای مطاوعه را      

 حال آنکه یا باید گفت که مطاوعه ، از مدلوالت لفظ خود افعال است. پنداشته اندمطلق بیان کرده اند که دیگران 

گاهی معنای اثر  چند معنای مختلف دارد. معنای مطاوعه مدلول قرائن داخلی جمله است یا اینکه  اصطالح مطاوعه،

و گاهی نیز اینگونه معنا می شود که اگر فعل الف، مطاوع  می دهد 2پذیری می دهد . گاهی معنای قبول درخواست

یکسان و هم معناست و فعل الف، یک مفعول کمتر از فعل ب دارد مانند فعل فعل ب باشد، یعنی ریشه ی آنها 

ود افراد، این معنا را با تبادر عرفی و زبانی خ .نتیجه ی ناگوار چنین تشتتی این است کهاست راب  ارتاب که مطاوع 

ه آورده شده ولی در د. لذا در برخی عبارات ، شاهد نوعی اسم بی مسما هستیم. یعنی اسم مطاوعدر تضاد می بینن

به  .مثال هایی که در شواهد قسمت اول آوردیم ، این گفته را تأیید می کنند عمل التزامی به این معنا وجود ندارد.

   .به نامی اکتفا کرده است تنها و از آن،معنای نحوی مطاوعه را کنار گذاشته  ونه به متن زیر نگاه کنید کهعنوان نم

بین معناى مطاوعه و معناى مجهول تفاوت وجود دارد، در معناى مطاوعه ما دیگر به فاعل نظر نداریم، تنها حالتى را که مفعول سابق  »

آید ما تنها به حالت عمرو نظر داریم و اصلًا به فاعل مثلًا اگر عَلَّمَ زیدٌ عمراً به صورت تعلّم عمرو در مىپیدا کرده است در نظر داریم 

                                                           

 علوم بشری است.های خصلت  البته این چیزی از ارزش کار نحویون کم نمی کند .تکامل و رفع نقص ها و ایضاح ابهامات ، از - 1

 طلب و اجابت  که در انتهای مقاله خواهد آمد.همان باب  - 2
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یچ وجه نظر نداریم، بلکه فاعل دار بودن فعل هم دیگر مطرح نیست، بدین خاطر اگر تعلّم بدون فاعل هم انجام گیرد صحیح به ه

  1« باشدمى

معقول نیست که یک معنای فرضی که تنها از  واز طرفی نفی مطلق این معنا ، یعنی مطاوعه، خیالی بیش نیست.     

  قرار گیرد. محققان و علمای نحو توجه قرائن فهمیده می شود، اینقدر مورد

ند که اسی معانی ابواب ثالثی مزید، مشاهده کرده هست.اینکه آنان در برراین اشکال یک احتمال در توجیه البته     

ا در معنای آن هتحقق برخی صیغه ها ، زیادت معنایی خاصی نسبت به  اصل اشتقاقی خود ندارند. ولی از آنجا که 

 ثر یک شکننده ی بیرونیشکسته شدن که معموال در ا مثل -معنای اصل آنهاست تحقق  معموال معلولعالم خارج ، 

و در عالم لفظ نیز ریشه ی واحد دارند، برای بیان این توضیحات از اصطالح مطاوعه استفاده کرده  -رخ می دهد

 .مذکور را دفع نمایدپس این توجهات، چندان هم بی پایه نیست. این توجیه ، می تواند اشکال اند.

 نمی کنیم اما مایل به پذیرش شواهد دسته ی اول هستیم. ت ما فعال اظهار نظر قطعیدر هر صور   

 

 

 

 

 

 

                                                           

. البته الزم به ذکر است که این مطلب را شاگردان ایشان ، بعدا به تقریرات  2191ص  1زنجانی، سید موسی، کتاب النکاح، ج - 1

 درس معظم له اضافه نموده اند و محتوای آن را اجماال به تأیید استاد مکرّم رسانده اند.
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 فعل مطاوعه با معانی نزدیک به آن تفاوتبخش سوم: 

با معنای فعل مجهول ، فعل الزم و معنای  ، از مقایسه ی آندر این قسمت، برای روشن تر شدن معنای مطاوعه    

 طلب و اجابت.

 تفاوت معنای مطاوعه و معنای فعل مجهول.1

و وجود یک مؤثر است و فعل مجهول نیز اشاره ی اجمالی به فاعل محذوف  دال بر اثر پذیری مطاوعه ،فعل     

بودن فاعل مطاوعه مورد نظر است و ذکر آن است که در فعل مطاوعه، تنها بیان منفعل ، تفاوت این دوولی  دارد.

نکردن فاعل فعل مطاوَع، غرض خاصی را دنبال نمی کند.ولی در فعل مجهول،حذف فاعل، دارای یک غرض خاص 

 در مبادی العربیه می خوانیم:می باشد.

 1«نفس المتکلّم  إن المجهول یعتبر فیه التفات الذّهن الى الفاعل المحذوف لغرض فی»

                                                           

ذیال به برخی از این موارد اشاره شده است.) به نقل از کتاب علم المعانی نوشته ی   21ص  4ید، مبادی العربیه ، جشرتونی، رش - 1

 با کمی تلخیص( : 121-126عبدالعزیز عتیق، صص

یئا ما أن یکون شکثیرة جدا، و لکنها على کثرتها ال تخلو من أن سببها إ الفاعل و الدواعی أو األغراض التی تدعو المتکلم إلى حذف»

 لفظیا أو معنویا.

 بِهِ، أی: بمثل ما تُمْفمن الدواعی اللفظیة لحذف الفاعل القصد إلى اإلیجاز فی العبارة نحو قوله تعالى: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْ

 الغة حذفه مراعاة لإلیجاز و إقامة المفعول مقامه.عاقبکم المعتدی به، و لما کان فی الکالم قرینة تدل على الفاعل، فقد اقتضت الب

ختلف ال« حمد الناس سیرته»و منها المحافظة على السجع فی الکالم المنثور نحو قولهم: من طابت سریرته حمدت سیرته؛ إذ لو قیل 

 إعراب الفاصلتین و منها المحافظة على الوزن فی الکالم المنظوم 

 اعل:و من الدواعی المعنویة لحذف الف

 .اکون الفاعل معلوما للمخاطب حتى ال یحتاج إلى ذکره له نحو قوله تعالى: وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً، أی: خلق اللّه اإلنسان ضعیف -1

سرق »کون الفاعل مجهوال للمتکلم فال یستطیع تعیینه للمخاطب، و لیس فی ذکره بوصف مفهوم من الفعل فائدة، و ذلک کما تقول:  -2

 «اعیمت

 رغبة المتکلم فی اإلبهام على السامع، کقولک: تصدّق بألف دینار. -3

و رغبة المتکلم فی إظهار تعظیمه للفاعل: و ذلک بصون اسمه عن أن یجری على لسانه، أو بصونه عن أن یقترن بالمفعول به فی  -4

 الذکر، کقولک: خلق الخنزیر.
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 .یک تفاوت نادرست  1.1

در مورد تفاوت فعل مطاوعه و فعل  ، یکی از مؤلفین محترم جلوگیری کنیم. در اینجا الزم است از یک خطا    

 آورده اند:چنین پس از بیان تفاوتی که ذکر کردیم ،  مجهول،

و هو ان االفعال المتعدی تدل علی کون الفعل باالختیار فالمجهول یدل علی وقوع الفعل علی نائب الفاعل باالختیار  دقّو هناک فرق أ»

 1.«غالبا و لکن المطاوعه ال تدل علی ذلک .فیقال اجتمعت المیاه فی البئر و ال یقال جٌمِعت اال ان یراد جمع اهلل المیاه

یار فاعل اختیار در مورد فعل مجهول، اخت واضح است که مراد ازست می آید، همانگونه که از مثال ایشان به د     

ا شاید کالم ایشان تا اینج.اختیاری بوده است  ی نائب فاعل انجام شده است ،.یعنی کاری که رواست متعدی فعل

ع، اگر مراد این است که خود فعل مطاوِ که فعل مطاوعه چنین داللتی ندارد باید گفت کهاین مورد در پذیرفته شود . اما

غالبا غیر اختیاری است ، خود فعل مجهول نیز غالبا چنین است.اما اگر مراد این است که فعل مطاوَع غیر اختیاری 

س پاست ، خوب فعل مطاوَع نیز همیشه متعدی است و طبق گفته ی ایشان ، افعال متعدی غالبا اختیاری هستند.

 به چه معناست؟ر باالخره تفاوت مذکو

 تفاوت فعل مطاوعه با فعل الزم.2

 :می گویند مرحوم رضی     

                                                           

یهان »لسانه عن أن یجری بذکره، کمن یقول فی وصف شخص یرضى الهوان و الذل: رغبة المتکلم فی إظهار تحقیر الفاعل: بصون  -1

 «.و یذل فال یغضب

 خوف المتکلم من الفاعل أو خوفه علیه، کمن یقول: قتل فالن، فال یذکر القاتل خوفا منه أو خوفا علیه. -6

بن الحسین: یغضی حیاء و یغضی من مهابته   فال عدم تحقق غرض معین فی الکالم بذکر الفاعل، نحو قول الفرزدق فی مدح علی  -2

 یکلم إال حین یبتسم

 «ألن معرفة ذات المغضی ال تعنی السامع.

 322ص  1کشمیری، عبدالرسول، صرف کاربردی، ج - 1
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 هلیس معنى المطاوع هو الالزم کما ظنّ، بل المطاوعة فى اصطالحهم التأثر و قبول أثر الفعل، سواء کان التأثر متعدیا، نحو: علّمته الفق»

أثر قبول لذلک األثر، و هو متعدّ کما ترى، أو کان الزما، نحو: کسرته فانکسر: أى تفتعلّمه: أى قبل التعلیم، فالتعلیم تأثیر و التعلم تأثر و 

  1«بالکسر

ین دو ، عموم و خصوص من وجه است.البته این گفته ، مبنی بر این است که اصل این معنا بنابر این نسبت بین ا

 فعل مطاوعه، هیچ تفاوتی با فعل الزم ندارد. پذیرفته شود واال

 معنای مطاوعه با معنای طلب و اجابتتفاوت .3

 مبرد می گوید:ند. مثال ه ادر بیانات نحویون متقدم ، این دو باب ، یکی بود     

، «استکتمته فکتم»، و «استنطقته فنطق»یکون المطاوع فیه على مثاله قبل أن تلحقه الزیادة إذا کان المطلوب من فعله. و ذلک: « استفعل»و » 

 2. ««استخبرته فأخبر»فإن کان من غیر فعله، جاء على لفظ آخر، نحو:  .«استخرجته فخرج»و 

 مغنی می گوید:ابن هشام در اما بعد ها این معانی از یکدیگر تفکیک شدند. 

لحدیث، ازعم ابن برى أن الفعل و مطاوعه قد یتفقان فى التعدّى الثنین نحو استخبرته الخبر فأخبرنى الخبر، و استفهمته الحدیث فأفهمنى »

و استعطیته درهما فأعطانى درهما، و فى التعدى لواحد نحو استفتیته فأفتانى، و استنصحته فنصحنى، و الصواب ما قدمته لک، و هو قول 

و إنما حقیقة المطاوعة أن یدل أحد الفعلین على تأثیر و یدل  النحویین، و ما ذکره لیس من باب المطاوعة، بل من باب الطلب و اإلجابة

 3«خر على قبول فاعله لذلک التأثیر.اآل

 

 

 

                                                           

 113ص  1استر آبادی ، رضی الدین، شرح الشافیه، ج - 1
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 121، ص  2هشام، مغنی اللبیب عن کتب االعاریب، جانصاری، ابن  - 3
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 نتیجه گیری

مطاوعه در لسان نحویون، به اثر پذیری یک فعل از فعل دیگر گفته می شود مانند کسرته فانکسر.مطاوعه، طبق     

مدعی اند که برخی از این . نحویون و...  گفته ی نحویون، صیغه های خاصی دارد مثل باب انفعال، افتعال، تفعّل

این تحقیق، چنین ادعایی مشکوک بلکه مظنون ولی طبق نتایج  صیغه ها، بالوضع داللت بر معنای مطاوعه دارند.

و وجود معنای مطاوعه احتماال وابسته به وجود قرائن خارج از لفظ فعل است به گونه ای که اگر این  البطالن است

در قبول یا رد  ا با وجود ترجیح دادن جانب نظر دوم،ام قرائن وجود نداشتند ، این معنا هم وجود نخواهد داشت .

این ادعا، به نتیجه ی قطعی نرسیده ایم و بررسی بیشتر را به آینده موکول می نماییم.
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