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 واألدباملربد وكتابه الكامل يف اللغة 

 : نبذة خمتصرة عن حياته

د ، وكانت وعاش ببغداىـ 012سنة أبو العباس محمد بن يزيد الممقب بالمبرد ، ولد بالبصرة ىو      

 ، سبب تمقيبو بالمبرد ، قيل في ذلك آراء منيا :ىـ 085وفاتو فييا سنة 

يتصدر حمقة استاذه المازني  اعجاب استاذه المازني وىو يقرأ عميو كتاب سيبويو فسماه المبرد ، وكان -

 في القراءة والتدريس .

وقيل : لما صنف المازني كتابو ))األلف والالم(( سأل المبرد عن دقيقو وعويصو ، فأجابو المبرد  -

 بأحسن االجابة ، فقال لو المازني : قم فأنت المبرد ، أي المثبت لمحق .

تار فيو ابرد أشعار المحدثين )الشعراء المحدثون لما ألف المبرد ))كتاب الروضة(( اخوقيل أيضًا :  -

 ىم الشعراء العباسيون الذين ثاروا عمى القديم ( ، فمقب بالمبرد ، لبرودة ىذه األشعار المختارة .

عرف بتمكنو من المغة والنحو والصرف ، وكان فصيحًا بميغًا ، ثقة فيما يرويو ، كثير النوادر      

لمشعر ، تتممذ عمى يد الجاحظ وأبي عثمان المازني والجرمي والسجستاني ،  واألخبار ، كما كان ناظماً 

 وكان عمى رأس النحويين البصريين ، وكان معاصره ثعمب عمى رأس النحويين الكوفيين في بغداد .

 اقترن اسمو بكتاب ))الكامل(( اقتران الجاحظ بـ))البيان والتبيين(( و ))الحيوان(( ، واقتران اسم ابن     

قتيبة بـ))أدب الكاتب(( و))عيون األخبار(( وكتاب ))النوادر(( ألبي عمي القالي البغدادي ، وعد ابن 

 خمدون أن أركان األدب أربعة دواوين ىي : أدب الكاتب والكامل والبيان والتبيين والنوادر .

وصوف ومثل سائر وذكر المبرد أن كتابو ىذا جمع ضروبًا من اآلداب ما بين كالم منثور وشعر م     

وموعظة بالغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بميغة ، وقد فسر كل ما وقع لو في ىذا الكتاب من كالم 

 غريب أو معنى مستغمق ، وشرح ما يعرض فيو من اإلعراب شرحًا وافيًا .



ومنظوميم ،  وقد حوى الكتاب قضايا لغوية ومسائل نحوية ، كما حوى جانبًا كبيرًا من منثور العرب     

وجممة من أخبار المتقدمين في مختمف شؤون الحياة ، مضمنًا أبوابو قدرًا كبيرًا من اآليات القرآنية 

 الكريمة وطائفة من األحاديث النبوية الشريفة ، وأمثال العرب وخطبيم .

، ودلت عمى  وقد تمثمت في الكتاب بكل صدق ثقافة المبرد بكل جوانبيا ، لغوية أو نحوية أو أدبية     

 ، من آثاره :سعة عممو ، وقوة فيمو ، وصفاء قريحتو 

عمى المقتضب : في النحو والصرف ، وىو أشير كتب المبرد ، ومن أىم وأشير كتب النحو العربي  -1

 االطالق .

 والنحو والتصريف : وىو في الشعر والمغة والبالغة والنوادر واالخبار .الكامل في المغة واألدب  -0

 البالغة : وىو رسالة صغيرة في أفضل البالغتين ، بالغة الشعر أم بالغة النثر ؟ . -3

الفاضل : وىو كتاب في المغة واألدب عمى منيج كتابو الكامل ، من ايراد الشعر ، وجميل النثر ،  -4

 وطريف األخبار ، وغريب المغة والنوادر .

، جاء فيو المبرد بمجموعة من عيون المراثي من التعازي والمراثي : وىو في أدب العزاء والرثاء  -5

الشعر ، ومن المواعظ والخطب واالقوال المأثورة ، ووصايا متناقمة لمتخفيف من لوعة الحزن والصبر 

 عمى البالء .

المطمق والمقيد وحروف الروي وصفاتيا وخصائصيا ، وىو كتاب القوافي : كتاب في قوافي الشعر  -6

 صر .كتاب صغير الحجم ومخت

)إعراب ، و )شرح المية العرب( مع شرح الزمخشريو( ، )المذكر والمؤنث أيضاً  خرىاألمن كتبو و      

 .)المقرب( و)نسب عدنان وقحطان( رسالة ، و )طبقات النحاة البصريين(القرآن( و

 



 
 مادة كتاب الكامل وحمتىاه :

وذكر فييا آراء في موضوعات مختمفة من النحو العربي ، أورد المبرد الكثير من المباحث النحوية  -أ

 النحويين في كل باب وموضوع ، ورجح أحيانًا بين ىذه اآلراء .

، وأحيانًا يجمع بين الصرف والنحو نسب واالشتقاق لأورد المبرد بعضًا من المباحث الصرفية ، كا -ب

 والرأي .مما يصح الجمع بينيما من حيث التشابو في الموضوع والبناء 

الكالم عمى المعاني لأللفاظ الغريبة وأوزانيا تطغى المغة ومسائميا عمى كتاب الكامل ، ففيو  -ت

 والحذف والتخفيف ، وما شابو ذلك . كاإلدغامواشتقاقيا وما يقع فييا من مسائل صوتية 

والبديع( ، فكان جاء في كتاب الكامل أغمب المصطمحات البالغية في عموميا )البيان ، والمعاني ،  -ث

المبرد يفرد الصفحات الطوال لمحديث عن التشبيو والكناية وااللتفات وغيرىا ، وأحيانًا يصدر المبرد 

أو غيرىا  باإلصابةأو دونو ، وعمى بعض الكنايات  باإلحساناالحكام النقدية عمى بعض ىذه التشبييات 

يرة التي يعتمد عمييا من ذاكرتو الواسعة ، ، ويفعل ذلك كمو من خالل الشواىد الشعرية والنثرية الكث

 وحفظو الغزير .

الى البحر الشعري الذي ينظم عميو الشاعر االبيات  بإشارتواىتم المبرد في كتابو الكامل بالشعر  -ج

بيات ، وعمى بعض الضرورات الشعرية كالبحر الكامل ، ويتكمم عن بعض صفحات القوافي في ىذه األ

 النصوص . الشعرية التي تأتي في

يأتي الشعر بشكل كبير في كتاب الكامل ، فال تكاد صفحة من الكتاب إال وتأتي فييا أسماء  -ح

الشعراء ويرد فييا شعرىم في الموضوعات والعناوين التي يقترحيا المبرد في كتابو ، وقد استشيد بطائفة 

االسالم والعصر االموي( ،  كبيرة من الشعراء من العصر الجاىمي ، ولمشعراء االسالميين )عصر صدر

 وكذلك اختار لمشعراء المحدثين من مثل أبي العتاىية ، وأبي نواس ، وأبي تمام .



ومثمما ذكر الشعراء ، فقد ذكر الشواعر أيضًا ، وقد يطيل في الكالم عمى الشواعر ممن تميزن      

يد بشعرىا ، واستشيد بأشعار بصنعة الشعر ، واشتيارىن في النظم فيو ، فقد تكمم عن الخنساء واستش

 ليمى االخيمية ، ووازن بين أشعارىا وأشعار غيرىا من الشعراء ، وفسر األلفاظ الواردة في شعرىا .
 نصىص من الكتاب :

 قال أبو العباس المبرد : 

قال بعض الحكماء: من أدب ولده صغيرًا سر بو كبيرًا ، وكان يقال: من أدب ولده أرغم حاسده ،      

، فقال عبد الممك ألصحابو: إذا شئتم ،  وقال رجل لعبد الممك بن مروان إني أريد آن أسر إليك شيئاً 

مم بنفسي منك ، وال تكذبني ، ال تمدحني ، فأنا أع فنيضوا ، فأراد الرجل الكالم، فقال لو عبد الممك قف

، فإنو ال رأي لمكذوٍب ؟ وال تغتب عندي أحدًا . فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ، أفتأذن لي في 

 االنصراف؟ قال لو: إذا شئت .

وقال بعض الحكماء: ثالث ال غربة معين: مجانبة الريب ، وحسن األدب ، وكف األذى ، وقال      

صاحٌب في السفر، ومؤنس في الوحدة ، وجمال في المحفل ، وسبب إلى  آخر : عميكم باألدب ، فإنو

 طمب الحاجة .

 

 

 

 


