
  :عصور األدب العربي 
الحركة األدبية منذ نشأتها حتـى يومنـا إلـى    األدب العربي على تقسيم  ومؤرخاعتاد   

مراحل أو عصور تُنَظِّم درسها وتُيسره ، وقد قسموها وفقاً لتاريخ العرب السياسي ، فكانـت  
  :على النحو اآلتي 

  

   : العصر الجاهلي  -١
وخمسين سنة  ةحدده المؤرخون بمئواإلسالم ،  وقصدوا به الحقبة التي سبقت ظهور  

أما تسميته العصر الجاهلي فلم يقصدوا بها الجهل .  والسالم ةالصال قبل بعثة النبي عليه
بالقراءة والكتابة أو عدم المعرفة ، بل قصدوا بها سمة النزق والطيش التي اتصف بهـا  

وعباد الرحمن الذين يمشون " :سواد أهل ذلك العصر ، والتي تنسجم مع قول اهللا تعالى 
  :، وكذلك قول عمرو بن كلثوم " على األرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً

  

ــا  ــد علَينَ َأح ــن   أََال ال يجهلَ
  

  )١(فَنَجهَل فَوقَ جهِل الجاهلينَـا   
  

  

  : سالميالعصر اإل - ٢
إلى المدينة ، وينتهي بمقتل اإلمـام   ويبدأ بهجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم من مكة  

علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه وقيام الدولة األموية ، أي يمتد من العام األول للهجرة 
  .حتى عام أربعين هجرية 

  
  :العصر األموي  – ٣

هجريـة ، وينتهـي بقيـام     ٤١ويبدأ بانتقال الخالفة إلى معاوية بن أبي سفيان عام  
للهجرة ، وقد سمي هذا العصر باسم اُألموي نسبة إلـى بنـي    ١٤٢ الدولة العباسية عام

  .أمية 
  :العصر العباسي  – ٤

ويبدأ بعد انتصار أبي مسلم الخرساني وأبي العباس السفاح علـى آخـر الخلفـاء    
 ١٤٢عـام   –أحد روافد نهر دجلـة   –" الزاب"في معركة " مروان بن محمد"األمويين 

                                            
)١ ( الً الزدواج ال يسفهن أحد علينا فنسفه عليهم فوق سفههم ، أي نجازيهم بسفههم جزاء يربي عليه ، فسمى جزاء الجهل جه: أي

  . ١٧٦م ، ١٩٨٣شرح المعلقات السبع ، مكتبة المعارف ، بيروت : الزوزني . الكالم وحسن تجانس اللفظ 



هجرية  ٦٥٦حاضرة الخالفة بغداد في أيدي التتار عام  ، ويستمر حتى سقوط) ٢(هجرية
.  

وقد سمي العباسي نسبة لبني العباس عم النبي صلى اهللا عليه وسلم، الـذين ادعـوا   
أحقيتهم بالخالفة ، واتسم هذا العصر بالقوة والضعف ، وانفصـلت فيـه العديـد مـن     

، واإلخشيدية ، والحمدانية ، الدويالت عن جسم الخالفة ، فكانت هناك الدولة الطولونية 
  .والبويهية ، والفاطمية ، واأليوبية

  :العصر المملوكي  – ٥
هجريـة ، ويمتـد    ٦٥٦ويبدأ مع سقوط بغداد في قبضة هوالكو قائد المغول عام 

قـرب  " مرج دابـق "حتى هزيمة المماليك أمام السلطان سليم األول العثماني في معركة 
نسبة لصفة حكامه الذين كانوا من مماليك " المملوكي"رية ، وقد سمي هج ٩٢٣حلب عام 

زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب التي حكمـت  " شجرة الدر"األيوبيين ، وكانت أولهم 
  . مصر بعد وفاته 

  :العصر العثماني  – ٦
ر هجرية بعد انهيار الدولة المملوكية على يد العثمـانيين ، ويسـتم   ٩٢٣ويبدأ عام 

 ١٢١٣حتى الحملة الفرنسية على مصر ، واحتاللها من قبل نـابليون بونـابرت عـام    
  .هجرية ، وقد سمي العثماني نسبة إلى بني عثمان األتراك 

  :العصر الحديث  – ٧
وقد اختلف في تحديد بدايته مؤرخو األدب ، وقد رأى بعضهم أنه بدأ بعـد الحملـة   

صال بالغرب واالطالع على الحضارة األوربيـة ،  الفرنسية على مصر ، حيث بدأ االت
ولكن السواد األعظم من المؤرخين يرى أن أثر االتصال بالغرب لـم يظهـر إال بعـد    

  ...منتصف القرن التاسع عشر 
  
  
  

                                            
وقد فر الخليفة مروان بن محمد إلى مصر وبقي فيها حتى توفي ، وفر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بـن  ) ٢(

، فر إلى األندلس وأسس دولة أموية حكمها أربعاً وثالثين سنة ، وقد استمرت " شصقر قري"و" الداخل"مروان ، الملقب بـ 
هجرية واسـتمر   ٩٢هجرية ، هذا وقد فتح طارق بن زياد األندلس عام  ٤٢٢حتى  ١٣٨الدولة األموية في األندلس منذ عام 

عبد الرحمن الداخل وأعـاد تأسـيس   هجرية ، ثم عمت الفوضى وزال حكمهم حتى جاء  ١٣٠حكم الوالة األمويين حتى عام 
هجرية  ٥٣٦عصر الطوائف الذي استمر حتى  –هجرية ، ثم تفرعت إلى دويالت  ٤٢٢الدولة األموية التي استمرت حتى عام 

هجريـة ،   ٦٦٧حتى  ٤٢٤هجرية ، ودولة الموحدين من عام  ٥٤١حتى  ٤٤٠، ثم دولة المرابطين في األندلس من عام  -
  .هجرية  ٨٩٧حتى  ٦٢٩ألحمر من عام وأخيراً دولة بني ا



  
  
  

 


