
  ما األدب ؟
  :كلمة أدب وتطور داللتها عبر العصور 

منـذ  بتطور الحياة العربية عبر العصور األدبيـة المتعاقبـة   " أدب"تطور مفهوم كلمة 
مـن ذلـك   في الجاهلية تعني الدعوة إلى الطعام ، فقد كانت ، الجاهلية حتى عصرنا الحاضر 

  : طرفة بن العبدقول 
  لْجفْلَىنَحن في المشْتَاة نَدعو اَ

  

     ـرنْتَقينَـا يف بى اآلد١(ال تَـر(  
  

أصبح معناها الخلق القويم ، حيث قال النبي صـلى اهللا عليـه   سالمي وفي العصر اإل
، واتسعت دائرة داللتها في عصر صدر اإلسالم لتشير إلى  "أدبني ربي فأحسن تأديبي": وسلم 

   .التهذيب والتربية 
 ، ن الكـريم آيتصل بدراسة القر تعليمياً معنى "أدب"مة كتسبت كلافي العصر األموي و

  . تعلم المأثور من الشعر والنثر ، و والفقه التاريخ ،، ووالحديث الشريف 
على علوم البالغة واللغة وسائر " أدب"وفي العصر العباسي األول اشتمل مفهوم كلمة 

والنحـو ، وازداد االهتمـام    وفي العصر العباسي الثاني استقلت علوم اللغة. صنوف المعرفة 
  ..بشرح الشعر والنثر والتعليق عليهما وانتقادهما ، ودراسة تراجم األدباء 

، الذي يعبـر بـه إنسـان    البليغ الجميل الفني على الكالم " أدب"طلق كلمة تف أما اليوم
موهوب عن أحاسيسه وتجاربه بلغة يمتزج فيها الخيال بالحقيقة فيؤثر في عواطـف القـراء   

  . والسامعين 
كـم وأمثـال   ح: وينقسم األدب إلى نثر وشعر ، أما النثر فقد قسمه العرب القدماء إلى   

وخطابة ثم مقامات ، وفي العصر الحديث نجـد القصـة والمسـرحية    ورسائل وأسجاع كهان 
فإن أول ما يطالعنا به تاريخ األدب تقسيم أرسطو وعند الحديث عن تقسيمات الشعر . والمقال 

قصصي وتمثيلـي وغنـائي ،   : ن جاراه من الكالسيكيين حيث يقسم الشعر إلى ثالثة أقسام وم
ويقسم الشعر القصصي إلى ملحمة وقصيدة شعرية ، ويقسم الملحمة إلى تاريخيـة وخياليـة ،   

فَكما يويقسم الشعر التمثيلـي إلـى مأسـاة     -الباليه  -ع عن القصيدة الشعرية فن الباالد ر ،
ع عن شعر الفكرة األود رفَيوالشعر الغنائي إلى شعر فكرة وشعر عاطفة ، يقسم ما ك وملهاة ،

  . والمرثيه والسوناتا

                                            
ومعنى . يخص بعض الناس دون بعض : ينتقر . الداعي إلى الطعام : اآلدب . عامة الناس : الجفلى . زمن الشتاء : المشتاة ) ١(

ديوان طرفة بن العبد ، طبعة . نحن قوم كرام ، دعواتنا أيام القحط والجدب عامة ال نخص بعض الناس دون بعض : البيت 
أدب الكاتب ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة بمصـر ،  : ابن قتيبة .  ٥٥، ص دار صادر ، بيروت 

  . ١٣٦الطبعة الرابعة ، 



منها ما يقوم على أساس اللغـة فيقسـم    للشعر تعارف العرب على عدة تقسيماتوقد 
باللغة الفصحى وله أوزان وقواعد  نظمالشعر إلى رسمي وشعبي ، والشعر الرسمي هو الذي 

أسهل وأقرب إلى التداول اليومي واختار أوزاناً موسيقية  ، أما الشعبي فهو الذي اتخذ لغةً ثابتة
. الموشح ، المواليا أو الموال ، الزجل ، الدوبيت ، الكان كان ، والقومـا   : سهلة ، ومن فنونه

من تلك التقسيمات ما يقوم على أساس الغرض فيقسم الشعر إلى حماسة وفخر وغزل و مدح و
  ..جاء ورثاء وه
  
  
 


