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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمٌن نبٌنا دمحم وعلى 

 وصحبه أجمعٌن .. آله

 األدب الصغري واألدب الكبري

 هـ(241عبد هللا بن املقفع )املتوىف: 
 ممدمة

 

م457-414هـ، 641-606ابن الممفع:  . 

 حٌاته, وممتله

هو عبد هللا بن الممفع، فارسً األصل، كان اسمه لبل إسالمه روزبه، وكنٌته أبا عمرو، 

 .فلما أسلم سمً عبد هللا، وكنً بأبً دمحم

وٌعود لمبه بابن الممفع إلى أن أباه داذوٌه كان متولًٌا خراج بالد فارس من لبل الحجاج، 

 .فأخذ بعض أموال السلطان، فضربه الحجاج على ٌدٌه فتمفعتا، فلمب بالممفع

جامعة االنبار/ كلية التربية القائم 

 /قسم اللغة العربية /

 الصف الثاني

 مادة النصوص القديمة

ةالمحاضرة الثالث  

 م.م. همام دمحم سعيد رجب

 



 
2 

 

نشأ ابن الممفع فً والء بنً األهتم، وهم أهل فصاحة وبالغة، فكان لهذه النشأة تأثٌر 

درجة رفٌعة فً األدب عظٌم فٌه، وفٌما إلٌه من . 

كتب لداود بن هبٌرة، ثم لعم المنصور عٌسى بن علً بن عبد هللا زمن والٌته على 

 .كرمان، ثم ألخٌه سلٌمان بن علً أٌام والٌته على البصرة

وكان فً أثناء ذلن أن خرج عبد هللا بن علً والً الشام على ابن أخٌه المنصور، 

لٌمان وعٌسى فً البصرة، فطلبه المنصور، فأبٌا فطارده المنصور، فلجأ إلى أخوٌه س

أن ٌسلماه إٌاه إال بأمان ٌملٌان شروطه، فرضً المنصور بذلن، وعهدا إلى ابن الممفع 

 بكتابة األمان، فشدد فٌه على المنصور تشدٌدا أحفظه علٌه، وجعله ٌضمر له الشر.

عاوٌة، فطفك ابن ثم عزل المنصور عمه سلٌمان عن البصرة، وولى مكانه سفٌان بن م

الممفع ٌسخر منه, ومن أنفه الكبٌر، فنمم علٌه، وذات ٌوم دخل ابن الممفع إلى دار 

 .سفٌان, ولم ٌخرج منها، فمد لتله سفٌان، وٌمال: إنه كان للمنصور رأي فً لتله

 

: صفاته  

كان ابن الممفع مشهوًرا بذكائه، وسعة علمه, حتى لٌل فٌه: إنه لم ٌكن فً العجم أذكى 

منه, وكان كرًٌما جوادًا، وافر المروءة، ولد اشتهر بحبه للصدٌك, وحادثته مع عبد 

الحمٌد بن ٌحٌى كاتب الخلٌفة األموي مروان بن دمحم شهٌرة, وكان ٌمول: ابذل لصدٌمن 

 .دمن ومالن

. ولد اتهمه حساده بالزندلة, ولكن ال شًء فً كتبه ٌثبت هذه التهمة علٌه  

: كتبه  

، الممفع األدبٌة كثٌرة, جمع فٌها أدب الفرس إلى أدب العربآثار ابن   

ومن أشهر مؤلفاته: كلٌلة ودمنة، ولد نمله عن الفارسٌة، وهو كتاب ٌرمً إلى إصالح 

األخالق, وتهذٌب العمول،؛ ومنها األدب الكبٌر, والصغٌر, وهما اللذان ٌجمعهما هذا 

 .المجلد

: األدب الكبٌر  
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أخذ كتابه هذا من ألوال المتمدمٌن، ولد لدم له بتوطئة فً: فضل  ٌعترف ابن الممفع بأنه

األلدمٌن على العلم, وشروط درسه, والغرض من هذا الكتاب, ولسمه إلى مبحثٌن: 

األول فً السلطان, ومصاحبه, وما ٌجمل بكل منهما من الخالل، وفً هذا المبحث 

 بابان: األول فً آداب السلطان, والثانً

. انفً صحبة السلط  

أما المبحث الثانً فمد خصه باألصدلاء، وحسن اختٌار الصدٌك، وحسن معاملته، وكل 

 .ما له عاللة باألصدلاء

 

: األدب الصغٌر  

كان ابن الممفع فً األدب الصغٌر نالاًل أًٌضا، فمد لال: ولد وضعت فً هذا الكتاب من 

لكتاب كناٌة عن دروس كالم الناس المحفوظ حروفًا, غٌر أنه تصرف فٌما نمله, وهذا ا

أخاللٌة اجتماعٌة, ترغب فً العلم, وتدعو المرء إلى تأدٌب نفسه، وٌوصً بالصدٌك، 

 .وٌتكلم على سٌاسة الملون والوالة

: أسلوبه اإلنشائً  

البن الممفع أسلوب خاص به، هو السهل الممتنع, وإننا نجد فً هذا األسلوب أفكاًرا 

فصٌحة منتماة، لوٌة المدلول على المعانً، ونجد  متسمة, ولوة منطك، وألفاظًا سهلة،

فٌه من البالغة أرفع درجاتها، ولد كان ٌوصً باالبتعاد عن وحشً األلفاظ, ومبتذل 

المعنى، فٌمول مخاطبًا أحد الكتاب: إٌان والتتبع لوحشً الكالم؛ طمعًا فً نٌل البالغة, 

 .فإن ذلن العً األكبر

الكتاب، وظل سائدا حتى ظهر أسلوب الجاحظولد ساد أسلوبه, واحتذاه بلغاء  . 

 

: فضله على العربٌة  

وابن الممفع على كونه فً تفكٌره أعجمًٌا ٌتعصب آلداب لومه وعلومهم، فال ٌرى فً 

 كتبه من العربٌة إال اللغة، وللما استشهد بشعر أو مثل أو
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العربٌة، فهو أول من حكمة، أو أشار إلى ولائع العرب, وآرائهم، فإن فضله عظٌم على 

أدخل إلٌها الحكمة الفارسٌة, الهندٌة, والمنطك الٌونانً, وعلم األخالق, وسٌاسة 

ب، وألَّف، ورفع فً كتبه النثر العربً إلى أعلى درجات الفن.  االجتماع, وأول من عرَّ
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