
02احملاضرة رقم   
  مفهوم األدب 

 

أصحاب نظرية األدب  ىال تزال كلمة أدب تثري الكثري من التساؤالت النظرية خاصة لد 
العصر اجلاهلي،وخاصة لدي النقاد  وأقصد بهلة املفهوم طرح يف العهد القدمي ألن مسا  احملدثني،

 القدامى وما كتبوه يف مؤلفاهتم وأمهات الكتب القدمية ككتب األدب والنقد والنحو والبالغة. 

األدب كل  ، يقول" إنواملفاهيمويعترب "رينه ويليك" من أول األدابء الذين انقشوا هاته املسائل 
وأبهنا صارت ياة العامة بوشيجة اتمة،مبعىن أن لفظ كلمة أدب متت إىل احل شيء قيد الطبع "

إن كلمة أدب هلا امتداد داخل ": "إدوين غرينلو " ويقولتكتب للناس عامة فيقرأوهنا متلهفني، 
هو حضاري،طاملا أن الدراسات األدبية  فالفروق ساحنة بني األدب وكل ما"احلضارة اإلنسانية 

 .تعرتف فقط مبا يكتب على األوراق

احلضاري فأوسع منه بكثري، ألنه يشمل مجيع جماالت حياة األفراد وما يفكرون  أما النتاج 
ن الفكرة اليت يرومها  ن اجنازات تفوق التصورات البشرية،أل فيه،وما أجنزوه على مر العصور م

رواية،  الكاتب ختتصر يف أن مجالية األدب حتضر يف ما يسمى ابلغنائية والدرامية والقصة وال
 .صارت تعزز الفعل الثقايف واملسرحيا أدبية ،ابعتبارهم أجناس 

ولعل تطور األجناس األدبية طبيعة أدبية متيل إىل تعزيز الثقة بني املتلقي واملؤلف، ألهنا حلقة من  
عن طريق   حلقات الفكر األديب الذي يشتغل عليه املشهد الثقايف ويتم توصيله إىل عامة القراء،

ن األدابء والنقاد،وإن من أهم املوضوعات اليت يشري غليها فعل الكتابة الذي وُكل به شرحية م
اليت حتاك ضده لتعرية احلقيقة   تهؤالء هي احلديث عن قضااي الشعب واألمة وفضح املؤامرا

 وتوطينها داخل املنظومة االجتماعية. 



الشك أن للخيال دوره يف صناعة األدب وتكوينه،فالتخيل اإلبداعي يوحي لنا بتطابق الواقع   
عن طريق تلوين الصورة وفهمها أدبيا، لكن املقياس الذي حيكم هاته املسائل املستعصية هو  

مقياس الصدق والكذب،فيهما ندرك أصل األدب ونقرأ أجناسه ونتلهف لفهمه ونشره بني عامة 
 القراء. 

خيال يصدر عن رؤى الكاتب أو الشاعر لفهم مدركات الواقع احلسي وصبغه أبلوان   فاألدب
 . واإلبداعيالطيف اخليايل 

 ولكن هل كل ما ُيكتب أداب...؟ 

جنيب عن هذه التساؤالت، ونقول إن الكتاابت النثرية وأقصد هبا الروائية والقصصية حتتاج إىل 
لشعر مثال جنده يف أكثر احلاالت غارقا يف اخليال الواسع ليفيض عليها من نفسه وروحه،فا

، كاملسرحية الغنائية أو قصائد احملدثني اليت تتفنن يف حماورة الواقع وجذبه إىل السامع.شعريته  

أما الكتاابت الفلسفية والتارخيية والطبيعية فال خيال فيها، ألن املنطق يتحكم يف لغتها وعناصر 
سة، اليت حتتاج إىل رسومات ورموز،  والفيزايء واهلند  مجلها، فتأيت سليمة وعلمية، كالعلوم

 فاملعارف اإلنسانية توحد مجيع البشر بفعل عناصرها ومكوانهتا الرمزية اليت اتفق عليها. 

كما قد يتبادر إىل األذهان أن التعريف اخلاص بكلمة أدب قد يكون سليما طاملا            
املتحركة والصور املزينة ابأللوان ألهنا موجهة إىل  قصص األطفال خيالية ولكنها مآلى ابلرسوم 

  شرحية مل تعرف بعد مصطلحات األدب ولن تتعامل مع تقنياهتا الصعبة وتلويناهتا.

إن التمييز بني اللغة العلمية واألدبية أعطى لألدب دالالت شىت حبيث أصبح من املمكن  
التطابق بني اللغتني،ألن اإلشارة تومئ إىل فكر صاحبها الذي يتحدث هبا ويسري هبا،كما أن 

  الداللة األدبية حتتم على القارئ التفرقة بينهما على الرغم من أن األدب حيتاج إىل كليهما للتعبري
  عن مكنوانت النفس البشرية وعلوم احلياة بطريقة تعبريية.



بني اللغة األدبية ولغة العلمية ، فإنه من الصعب التمييز بني اللغة األدبية   أن منيز  من السهل  هإن 
أي الدارجة اليومية املستعملة يف حياة الناس العاديني،فهل هؤالء يقولون أداب؟ ولغة احلياة اليومية   

،  الوظيفة التعبريية املتشاركة بني القراء األدبية ، كما تشرتك معها يف هافاللغة اليومية هلا خصائص 
إال أن اللغة األدبية ختتلف عن االستعماالت املتعددة للغة اليومية ، وتتفوق يف استغالل مصادر 

.اللغة بكثري من التعمد والتنظيم   

فون اخليال، فإن احلديث عن ظروف حياهتم ابتت فالشعراء مثال حني ينظمون أشعارهم ويوظ
على حيواهتم من الضروري احلديث عنها ومكاشفتها أمام القراء العرب، ليتسىن هلم االطالع 

وفهمها جيدا، ألن احلياة اليومية وأوضاعها اإلنسانية ابتت ذات شأن عظيم لتدارك حياة  
 الشاعر. 

جتري على ألسنة الناس   اليومية اليت دارجةال مثل  نصوص األدب تتضمن " تعبريات عادية " إن
األدبية   السرد ويف الكتاابت الشعرية والنثرية ، كل هذه األلوانوهي أكثر ما تكون يف عامل 

،بل ميكنها أن توصل املعرفة احلياتية إلينا عن طريق  لغة احلياة اليومية توظفميكن أن  والشعرية
 األدب.

تنتمي إىل النثر أو الشعر جبميع أغراضه أو الرواية والقصة  الغرو أن يصبح األدب كل كتابة  
والدراما والرتاجيداي أو احلكمة، أما ما عدا ذلك كالكتاابت التارخيية والفلسفة وغريها من علوم 

 الطبيعة واحلياة فهي خارج عن مضمار األدب،طاملا أن املعرفة ال تقتصر على األدب فحسب.     

األدبية من مسرح وشعر ولكنها خترج عن نطاق   جناسالكتاابت اليت تنتمي إيل األهناك بعض 
 : مصطلح األدب ، وهذه األنواع هي

واألغاين  كالسريإيل الشعب   الذي ننُسبهالكتابة اليت ال صاحب هلا : كاألدب  .1
  .واألمثال

الزمن ، مثل القصائد اليت نطالعها اليوم ألننا ال نعرف   الكتاابت اليت مل تنجح يف إختبار  .2
 . هل حيكم الزمن عليها أن تظل أم ختتفي



 : مفهوم األدب حديثًا عند العرب  

يدرك يف  األدب األدب " فن مجيل يتوسل بلغة " ومعىن ذلك أن  إن طه حسني يقول          
 أرسطو  هة بفكرتصويرية ، وهي نظرة شبيوالفنون ال والرسم التشكيلي الفنون مثل النحت والرسم

من كغريه أن األدب فن  فهو يرى  حني حتدث عن هذه املفاهيم فيما يسمى ابلفن الشعري،
من  فهمنا لألدب وتذوقنا لهيف  ادراكاتنا الشعرية والفنية الفنون ، وهذه نظرة توسع من دائرة

حيث النصوص املشكلة له، وميكن أن نقسمه إىل فن يوظف الكلمة وفن ال يوظف الكلمة  
  كعلم اجلمال.

" األدب املقارن األمريكية  وإن الصلة بني هذه الفنون واألدب كامن يف أسس ما يسمى          
األمر دراسة الصلة بني الفنون ، وهذا هو   هي ترى أن من موضوعات األدب املقارن  " اليت

عن غريها من مدارس األدب املقارن وخاصة الفرنسية اليت  األمريكية الذي مييز هذه املدرسة
 حتصر نطاق املقارنة يف نطاق األدب .

إن طه حسني حني عرف األدب وربط عالقته ابلفن كان يشري إىل النظرة األوربية اجلديدة اليت 
حدث عنه األدابء والنقاد آملني الوصول إىل ال تفرق بني اآلداب العاملية، ويبق فنا مجيال يت

تعريف دقيق له، على الرغم من أن الفالسفة القدامى ربطوا بني مجيع الفنون ورأوها خادمة  
 لإلنسان، بفعل احملاكاة. 

   .فاألدب نوعان أدب رمسي وأدب عامي      

:األدب الرمسي                  

وهو أدب ينشأ يف  مثل الدواوين املقروءة هو األدب الذي ينتقل إلينا عرب اللغة الفصحى       
،لذلك   له ابلظهور وكسب قلوب الرعية فهو يوظف اللغة اليت تسنح احلاكمة، كنف السلطة

ارتبط أبدب البالط الذي هبي اخذ مركزه ووجاهته من أدابء أيملون منه كسب قوهتم، فيقرتبون 
صاحب القرار. من الراعي و   

 



 األدب الشعيب: العامي. 

هو األدب الذي تنتجه اجلماعة شفاهة، مث يتنقل بني القراء، فيحرص الناس على نشره        
ن مث تتدخل الذاكرة الشعبية فتحفظه من  بينهم، فريون فيه أداب شعبيا قائما على عامة الناس
  الضياع والزوال عن طريق احلفظ ويتداولونه بينهم.

له طول الدهر،وما جهل صاحبه فيستبعده إن املميز يف هذا النوع من األدب أنه يرتبط بقائ
الناس عن التداول ونطاق األدب،ويبقى األدب الشعيب مرتبط ابجلماهري والشعوب اليت تعمل 

 على رعايته وتعليمه لألجيال املثقفة فتأخذ منه ما رق وتدع ما استهجن. 

   مالحظـــــــــــــــــة:

يف فهم ما استعصي عليه.وهي كالتايل:  هذه بعض الكتب اليت ميكن للطالب أن يستعني هبا  
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