
  العصور األدبية

  
  
  .هو الكالم البليغ، الصادر عن عاطفة، املؤثر يف النفوس: تعريف األدب* 
 اخليال - العبارات اجلميلة -  األفكار اجلليلة -العاطفة الصادقة : أركان األدب اجليد* 

  .املصور
  
غ هو علم يبحث عن أحوال اللغة وما أنتجته قرائح أبنائها من بلي: تعريف تاريخ األدب* 

النظم والنثر يف خمتلف العصور، وعما عرض هلما من أسباب اهلبوط والصعود والد ثور، كما 
ُأنه يعىن بتاريخ الناني من أهل الكتابة واللسن ونقد مؤلفام وبيان تأثري بعضهم يف بعض  ُ

  .بالفكرة والصناعة واألسلوب
 حيث إن متسكها بتقاليدها له أثر بالغ يف حياة األمة اإلسالمية: فائدة األدب العريب* 

  .األدبية املوروثة هلو األساس لتوثيق الصلة بقرآننا وديننا وتارخينا ايد
  
  : أقسام تاريخ األدب العريب* 
  ً. عاما١٥٠ويغطي الفرتة اليت سبقت ظهور اإلسالم حبوايل :  العصر اجلاهلي- ١
م وينتهي بقيام الدولة ويبتدئ مع ظهور اإلسال:  عصر صدر اإلسالم والدولة األموية- ٢

  .هـ١٣٢العباسية عام 
ويبتدئ بقيام الدولة العباسية وينتهي بسقوط بغداد على أيدي التتار :  العصر العباسي- ٣

  .هـ٦٥٦عاد 
ويبتدئ بسقوط بغداد وينتهي عند النهضة ): عصر املماليك والعثمانيني( عصر الضعف - ٤

  .هـ١٢٢٠احلديثة سنة 
  .ئ باستيالء حممد علي على مصر وال يزالويبتد:  العصر احلديث- ٥



  
  :العرب أمة من األمم السامية واملؤرخون يرجعون العرب إىل ثالث طبقات: أقسام العرب* 
وهم الذين طمست آثارهم ومل يسجل هلم التاريخ إال صفحات مشوهة وأشهر :  بائدة- ١

  .عاد، مثود، طسم، جديس:قبائلهم
طيء، األوس : أصلهم إىل قحطان ومن أشهر قبائلهموهم عرب اجلنوب ويرجع :  عاربة- ٢

  .واخلزرج، الغساسنة، أملنا ذرة
ويرجع أصلهم إىل عدنان مث إىل إمساعيل بن إبراهيم عليه السالم ومن أشهر :  مستعربة- ٣

  .قريش، متيم، هوازن، ثقيف، عبس وذبيان، بكر، تغلب: قبائلهم
  
  : العصر اجلاهلي* 

تلك الفرتة اليت سبقت بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم هي : تعريف العصر اجلاهلي
  .واستمرت قرابة قرن ونصف من الزمان

مسي بذلك ملا شاع فيه من اجلهل وليس املقصود باجلهل : أسباب تسميته بالعصر اجلاهلي
  .الذي هو ضد العلم بل هو اجلهل الذي ضد احللم

  
  :العوامل اليت أثرت يف األدب اجلاهلي* 
  .لساللة العربية طبيعة ا- ١
  . بيئة العرب اجلغرافية- ٢
  . حياة العرب اإلمجاعية واألخالقية- ٣
  .  حيام السياسية- ٤
  .  حيام الدينية- ٥
   حيام العقلية ونعين ا علومهم ومعارفهم - ٦
  . أسواقهم واقتصادهم- ٧
  . املعلقات كمظهر الهتمامهم بالبالغة والشعر- ٨
  



  : البيئة اجلغرافية للعرب
 شبه جزيرة العرب صحراوية يف معظمها يسود أرضها اجلفاف ولكن حني حتظى مبطر أو    

والشك أن اإلنسان هو ابن . ينبوع يتحول بعض أجزائها روضات يجة تسر الناظرين
األرض تطبعه بطابعها وتلون أخالقه ومزاجه وعاداته بلون تضاريسها ومن هنا فقد طبعت 

عها فتحلوا بالشهامة والكرم والنجدة وكراهية اخلسة والضيم وقد الصحراء أخالق العرب بطاب
  .كانت كل هذه الصفات موضوعات خصبة أمدت األدب العريب مبعظم أفكاره ومعانيه

  
  :حياة العرب االجتماعية واألخالقية* 

  :أ ـ حياة العرب االجتماعية
  .ثرةحضر وكانوا قلة وبدو وهم الك:  كان عرب اجلاهلية فريقيني وهم- ١
 الصناعة - الزراعة- أما احلضر فكانوا يعيشون يف بيوت مبنية مستقرة، يعملون يف التجارة 

 - يثرب-مكة: وحييون حياة استقرار يف املدن والقرى ومن هؤالء املدن سكان مدن احلجاز
  . سكان مدن اليمن كصنعاء وكثريون من رعايا مملكة املنا ذرة ومملكة الغساسنة-الطائف

نه من أشهر حضر اجلاهلية سكان مكة وهم قريش أحالفها وعبيدها وكانت قوافلهم  كما أ 
آمنة حمرتمة ألن الناس حيتاجون إىل خدمات قريش أثناء موسم احلج وهلذا ازدهرت جتارة 

  .قريش وكانت هلا رحلتان جتاريتان رحلة الشتاء إىل اليمن ورحلة الصيف إىل الشام
ام حياة ترحال وراء منابت العشب ألم يعيشون على ما وأما أهل البادية فكانت حي   

  .تنتجه أنعامهم وكانوا حيتقرون الصناعة ويتعصبون للقبيلة ظاملة أو مظلومة
 كانت املرأة شريكة خملصة للرجل يف حياته تساعده يف حاضرته أو باديته وتتمتع - ٢

  .سديدباحرتامه حىت لقد اشتهرت بعض النساء يف اجلاهلية بالرأي ال
  

  :ب ـ حياة العرب األخالقية
كانت لعرب اجلاهلية أخالق كرمية متم اإلسالم مكارمها وأيدها كما كانت هلم أخالق 

 - النجدة- الوفاء- الصدق: فمن أخالقهم الكرمية. ذميمة أنكرها اإلسالم وعمل على حموها
هر فضائلهم وبه  الكرم وهو أش- احرتام اجلار- العفاف-  اجلرأة والشجاعة-محاية الذمار



 وأد - العصبية القبلية - النهب والسلب-الغزو : أما عادام الذميمة. مدحهم الشعراء
  . لعب القمار- شرب اخلمر -البنات

  
  :كان العرب من حيث حيام السياسية ينقسمون إىل قسمني: حيام السياسية* ج
 إمارة -إمارة احلرية: وهؤالء كانوا يعيشون يف إمارات مثل:  قسم هلم مسحة سياسية- ١

ً ميكن اعتبارها من هذا القبيل ألن نظاما سياسيا كان   مكة-    إمارة كنده-الغساسنة  ً
  .ينظمها

وهم من البدو الرحل ينتمون إىل قبيلة معروفة وختضع كل :  قسم ليس هلم وضع سياسي- ٢
  .قبيلة لشيخها

  
: ون األصنام ومن أشهر أصنامهمكان معظم العرب وثنيني يعبد: احلياة الدينية للعرب* د

كما أن من . كما كانت هلم هناك أصنام خاصة يف املنازل.  مناة-  العزى- الالت-هبل
العرب من عبد الشمس والقمر والنجوم، وكان القليل من العرب يهود أو نصارى لكنهم مل 

ات على أن فئة من عقالء العرب مل تعجبهم سخاف. يكونوا على بصرية وفهم لشريعتهم
الوثنية وهدم فطرم الصافية فعدلوا عن عبادة األصنام وعبدوا اهللا على ملة إبراهيم عليه 

 أبو بكر - ورقة بن نوفل -قس بن ساعدة : ومن هؤالء. السالم وكانوا يسمون احلنفاء
 كما كان حممد صلى اهللا عليه وسلم يتعبد يف الغار على ملة إبراهيم فكان أيضا - الصديق 
  .فاءمن احلن

  
كان للجاهليني ثقافات وعلوم لكنها حمدودة تتناسب ): حيام العقلية(ثقافات العرب * ه

  :مع بيئة الصحراء وعقلية األميني ومن أمهها ما يلي
ولذلك حتداهم القرآن يف أخص خصائصهم :  األدب وفصاحة القول وروعة اجلواب- ١

  .البالغة
 أدخلوا العرافة والشعوذة وقد أبطل اإلسالم فقد تداووا باألعشاب والكي ورمبا:  الطب- ٢

  .الشعوذة وأقر الدواء



  .وكانوا يستدلون بوقع القدم على صاحبها: وهي قيافة أثر:  القيافة- ٣
وكانوا يعرفون نسب الرجل من صورة وجهه وكانوا يستغلوا يف حوادث الثأر : وقيافة بشر

  .واالنتقام
يخ وكان يف العرب نسابون يرجع الناس إليهم ومن وهو مبثابة علم التار:  علم األنساب- ٤

  .بينهم أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
ًوهذان العلمان أبطلهما اإلسالم وتوعد من أتى كاهنا أو عرافا:  الكهنة والعرافة- ٥ ً.  
وقد أنكر اإلسالم التنجيم وهو ادعاء علم الغيب : النجوم والرياح واألنواء والسحب- ٦

  .بطريق النجوم
  
  : كان للعرب أسواق كثرية ومن أشهر تلك األسواق ثالث :سواق العربأ

  . وهو أشهرها وكانت بني مكة والطائف:  سوق عكاظ- ١
  . ـ سوق جمنة٢
  . سوق ذي ااز- ٣

ومل تكن تلك األسواق للتجارة فحسب بل كانت للتحكيم يف اخلصومات والتشاور يف 
أشهر احملكمني يف الشعر النابغة الذ بياين، املهمات واملفاخرة بالشعر واخلطب، وكان من 

  .تنصب له خيمة من جلد أمحر يف عكاظ ويعرض عليه الشعراء أشعارهم
  
  :املعلقات* 

هي قصائد ممتازة من أجود الشعر اجلاهلي عددها سبع يف أحد األقوال : ما هي املعلقات
  .وعشر على قول آخر

  .ًيها هلا بعقود الدر اليت تعلق يف النحورمسيت باملعلقات تشب:  سبب تسميتها باملعلقات 
إن العرب كتبوها مباء الذهب على القباطي وعلقوه على أستار الكعبة فسميت : وقيل

  .باملعلقات
بل مسيت باملعلقات ألن الناس علقوها يف أذهام أي حفظوها ولعل هذا الرأي هو : وقيل

  .كتب السرية ذكر للمعلقاتاألرجح ألن املسلمني حني فتحوا مكة مل يرد عنهم يف 



  
  :القيمة األدبية للمعلقات*

للمعلقات قيمة أدبية عظيمة وذلك ألا تصور البيئة اجلاهلية واحلياة اجلاهلية أوضح تصوير 
وأمشله مما حدا ببعض أدباء الغرب برتمجتها، مث إن املعلقات تتميز مبوضوعاا املتنوعة 

  .ك املعلقات كانوا أهم شعراء اجلاهليةوأسلوا القوي، هذا إىل أن أصحاب تل
                                                                                                            
                                                               
  .خ األدب العريبتاري                                                                                 

  
  

  .ما األدب؟
بتطور احلياة العربية من اجلاهلية حىت أيامنا هذه عرب العصور " أدب"تطور مفهوم كلمة 

  . الدعوة إىل الطعام: يف اجلاهلية تعين" أدب"األدبية املتعاقبة، فقد كانت كلمة 
  

هو : ىن جديدمبع" أدب"ـ يف العصر اإلسالمي استعمل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، كلمة 
. أما يف العصر األموي" أدبين ريب فأحسن تأدييب" ففي احلديث الشريف. التهذيب والرتبية
معىن تعليميا يتصل بدراسة التاريخ ،والفقه، والقرآن الكرمي، "أدب " فاكتسبت كلمة 

  . وصارت كلمة أدب تعين تعلم املأثور من الشعر والنثر. واحلديث الشريف
التهذيب والتعليم يتقابالن يف استخدام :عباسي جند املعنيني املتقدمني ومهاويف العصر ال     

الناس هلما وهكذا بدأ مفهوم كلمة األدب يتسع ليشمل سائر صفوف املعرفة وألواا وال 
على الكالم اإلنشائي البليغ اجلميل " األدب"سيما علوم البالغة واللغة أما اليوم فيطلق كلمة 

  .ثري يف العواطف القراء والسامعنيالذي يقصد به التأ
  

  :تاريخ األدب وتدوينه
. يعين تاريخ األدب هو التأريخ لألدب، ونشأته، وتطوره، وأهم أعالمه من الشعراء، والكتاب



فمنهم من يتناول العصور . وكتاب تاريخ األدب ينحون مناحي متباينة يف كتابتهم للتاريخ
ومنهم . األنواع األدبية، كالقصة، واملسرحية، واملقامةومنهم من يتناول . التارخيية عصرا عصر

ومنهم من يتناول الشعراء يف عصر . من يتناول الظواهر األدبية، كالنقائض، واملوشحات
أخذ األدب يستقل عن النحو . معني أو من طبقة معينة، حىت إذا جاء العصر العباسي الثاين

ويف العصر احلديث .  اليت تتعلق باألدباء أنفسهمواللغة، ويعين باملأثور شرحا وتعليقا األخبار
انربى عدد كبري من األدباء، واملؤلفني، والدارسني، فكتبوا تاريخ األدب العريب يف كتب 

مثل . تتفاوت يف أحجامها ومناهجها، فجاء بعضها يف كتاب، والبعض األخر يف جملدات
  . للسباعي" تاريخ األدب العريب "كتاب 

درج مؤرخ األدب العريب على تقسيم العصور : ألدب العريب، وعصورهتقسيمات تاريخ ا
األدبية تقسيما يتسق مع تطور التاريخ السياسي، ملا بني تاريخ األدب وتاريخ السياسة من 

ولكن هذا التقسيم ال يعين أن الظواهر األدبية تتفق مع العصور التارخيية اتفاقا . تأثري متبادل
ألدبية تتداخل قليال أو كثري يف العصور التارخيية وأكثر من أرخوا تاما، وذلك أن الظواهر ا

  :لألدب العريب ووزعوا حديثهم عنه على مخسة عصور أساسية هي
  : العصر اجلاهلي- ١
  )عليه الصالة والسالم ( وقد حدده املؤرخون مبائة ومخسني سنة قبل بعثة النيب -   

  :العصر اإلسالمي- ٢
  .دعوة اإلسالمية إىل سقوط الدولة األموية وميتد من بداية ال-١   
ويقسم ) م ٧٥٠ه ـ ١٣٢صلى اهللا عليه (ويشمل عهد الرسول : ـ عهد صدر اإلسالم٢   

  : هذا العصر إىل عهدين
واخللفاء ) صلى اهللا عليه وسلم (ويشمل عهد الرسول :  عهد صدر اإلسالم-٣   

  . الراشدين
  :  عهد الدولة األموية- ٤
  ).م١٢٥٨ه ـ٦٥٦(يستمر حىت سقوط بغداد يف يد التتار عام : اسي العصر العب- ٥
    ).املماليك، العثمانيون: (ويقسمه معظم املؤرخني إىل عهدين مها: عصر الدول املتتابعة- ٦
  . وميتد إىل أيامنا احلاضرة:  العصر احلديث- ٧



  : وفيما يلي سوف نناقش كل عصر على حدة
  
  . األدب اجلاهلي• 

  : ة السياسية، اإلمجاعية، والدينية،والفكرية يف اجلاهلية احليا-:أوال 
  . كانت القبيلة هي الوحدة السياسية يف العصر اجلاهلي، تقوم مقام الدولة يف العصر احلديث
وأهم رباط يف النظام القبلي اجلاهلي، هو العصبية، وتعين النصرة لذوي القرىب واألرحام أن 

وينبغي أن يتصف . قبيلة رئيس يتزعمها يف السلم واحلربولل. ناهلم ضيم أو أصابتهم لكة
  . البلوغ، اخلربة، سداد الرأي، بعد النظر، والشجاعة، الكرم، والثروة: بصفات أمهها

 ومن القوانني اليت سادت يف اتمع اجلاهلي، الثأر، وكانت القبيلة مجيعها ب لألخذ -
  . راويعترب قبول الدية عا.بثأر الفرد، أو القبيلة

  : وقد انقسم العرب يف اجلاهلية إىل قسمني
  :  وعرف نظام القبلي فئات يف القبيلة هي-
  :ُّ أبنائها اخللص، الذين ينتمون إليها بالدم-
  : املوايل وهم أدىن منزلة من أبنائها-
  .  العبيد من أسرى احلروب، أو من جيلبون من األمم األخرى-
  .احلياة وكانت اخلمرة عندهم من أهم متاع -
  . دفنهن أحياء:  وقد انتشرت يف اجلاهلية عادة وأد البنات أي-
  .  واعتمد العريب يف جاهليته على ما تنتجه اإلبل واملاشية، والزراعة، والتجارة-
 لقد عرف العرب من املعارف اإلنسانية ما ميكنهم من االستمرار يف حيام، وعبدوا -

وكان لكل قبيلة أو أكثر صنم، ومن هذه . م إىل اهللا أا تقر- خطأ - ًأصناما اعتقدوا 
  . هبل و الالت والعزى: األصنام

  
  . املعلقات، ودواوين الشعراء اجلاهليني: مصادر الشعر اجلاهلي: ً ثانيا-
  
لقد نظم الشاعر اجلاهلي الشعر يف شىت موضوعات احلياة : أغراض الشعر اجلاهلي:  ثالثا-



  : يومن أهم أغراض الشعر اجلاهل
ويأيت هذا الفن يف مقدمة . القوة والشدة والشجاعة: احلماسة لغة تعين:  الفخر واحلماسة-أ

  . أغراض الشعر اجلاهلي، حيث يعترب من أصدق اإلشعار عاطفة
والشعر هنا صادق العاطفة، . وهو الشعر الذي يتصل باملرأة احملبوبة املعشوقة:  الغزل- ب

  . ق السابقوبعضه منط تقليدي يقلد فيه الالح
وعلى رأسهن . وقد برعت النساء يف شعر الرثاء. وهو الشعر الذي يتصل بامليت:  الرثاء- ج

  . اخلنساء، واليت اشتهرت مبراثيها ألخيها صخر
لقد تأثر الشعراء اجلاهليون بكل ما حوهلم، فوصفوا الطبيعة ممثلة يف حيواا، :  الوصف-د

  . ونباا
  .به عن العاطفة السخط والغضب جتاه شخص يبغضهفن يعرب فيه صاح:  اهلجاء- ه
  

  : خصائص الشعر اجلاهلي: ًرابعا
  . يصور البيئة اجلاهلية خري تصوير•
  .الصدق يف التعبري•
  .يكثر التصوير يف الشعر اجلاهلي•

  .يتميز بالواقعية والوضوح والبساطة• 
ة من صور التعبري الفين، وهو النثر هو الصورة الفنية الثاني: النثر يف العصر اجلاهلي: ًخامسا

  : ومن أشهر ألوان النثر اجلاهلي. لون الكالم ال تقيده قيود من أوزان أو قافية
  .احلكم واألمثال، اخلطب، الوصايا، سجع الكهان• 
  

  :األدب اإلسالمي
  : نستطيع أن منيز عهدين يف هذا العصر ومها  :حتديد العصر: أوال
د العصر األول من البعثة النبوية، ويستمر حىت انتهاء اخلالفة وميت: العهد النبوي والراشدي. ١

ّالراشدية   ً.أي أنه ميتد قرابة أربعني عاما. ّ
  ).ه١٣٢- ه٤٠(أما العهد الثاين، ميتد من عام : العهد األموي. ٢



فقد أزدهر الشعر يف اخلصومة اليت حدثت : الشعر يف العهد النبوي والراشدي: الشعر: ًثانيا
" صلى اهللا عليه وسلم "ني يف املدينة واملكيني من قريش، وكذلك أستمع النيب بني املسلم

وحث النيب عليه الصالة والسالم والصحابة واخللفاء الشعراء . وأصحابه إىل الشعر والشعراء
  . على املضي يف قوهلم الشعر دفاعا عن اإلسالم 

  :خصائص الشعر يف العهد النبوي والراشدي-
أوالمها، تلك الفتوحات اليت أثرت يف : متيز العصر األموي بأمرين: ىن أمية الشعر يف عهد ب 

ًفقد ولدت الغربة إحساسا عميقا باحلنني إىل األصل والديار. الشعر وثانيهما، تلك الثورات . ً
. وكان أهذه الثورات أثرها يف نفسية الشاعر. والفنت اليت تثور هنا وهناك يف أجزاء الدولة

العصر ذلك الرتف والغىن، وذلك بسبب اتساع الدولة للمسلمني، ويالحظ يف هذا 
  .واالستقرار يف البالد اليت فتحت

  : موضوعات الشعر األموي، وخصائصه-
كان الشاعر األموي إذا مدح، فأنه ميدح املمدوح التصافه بالسيادة، :  شعر املديح-أ

موي إذا مدح هي نيل العطاء، وكانت رغبة الشاعر األ. واألشراف، والفرسان اخللفاء والوالة
ّومل يقتصر املدح على الوالة فحسب، بل تعداهم إىل نوام، مثل أبناء . أو طلب العفو عنه

  .القادة
تأثري العصبيات : ازدهر اهلجاء يف هذا العصر بسبب عوامل عدة منها:  شعر اهلجاء- ب

  . القبلية اليت اشتعلت نرياا، وكثرة الفرق واألحزاب اإلسالمية
وكذلك الغزل الذي عرف منذ عرف الرجل . متيز هذا العصر بالغزل العذري:  شعر الغزل- ج

  .املرأة 
وهى دعوة حتث على التقوى . ويسند إىل الدعوة اليت ترتدد يف القرآن الكرمي:  شعر الزهد-د

  . وكذلك الدعوة إىل العمل والكسب. والعمل الصاحل 
يف . همل الشاعر الطبيعة اليت ورثها عن أجدادهيف هذا العصر مل ي:  شعر الطبيعة- ه

وكذلك وصف ما وجد من مناظر طبيعية يف البلدان . الصحراء، والواحات، والنخيل
  .املفتوحة، أارها ومدا ومجاهلا ومثارها

  : ألوان النثر يف العصر اإلسالمي. النثر:  ثانيا-



  : اخلطابة-أ
  الكتابة واملراسلة- ب


