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ألصل فقد حاولوا الوصول ل لم يغب موضوع أصل الجنس األدبي عن نقادنا القدامى، :النقد العربيفي 

بة؛ حيث األول للشعر العربي، وزمنه، ومكانه، وقائله، وشكله األول. عن زمن ظهوره نجد اآلراء متضار

ب وهاشم تنسب بعض األشعار آلدم وإبليس والمالئكة، أو لعاد وثمود. وينسبه آخرون إلى عهد عبد المطل

رده عر إلى أربعمائة سنة قبل اإلسالم. بينما يبن عبد مناف. في حين يرجع األصمعي زمن نشأة الش

 الجمحي إلى مائة ونيف وخمسين سنة قبل اإلسالم.

د المكان إذا كان تحديد الزمان بدقة غير ممكن باعتبار أن النوع ال يظهر فجأة مكتمال، فإن تحدي

ثر شعر والنية بين الأيضا ليس باألمر الممكن إلى حد بعيد. لكن هذا لم يمنعهم من الخوض في قضية األسبق

ع فة األنوافي الظهور، والتي اختلفوا فيها أيضا. فابن سينا يرى استنادا ألرسطو، أن الشعر أسبق من كا

ها ني بمكارماألدبية النثرية. في حين يرى ابن رشيق أن مرحلة النثر هي األسبق، ولما احتاجت العرب التغ

و د مكتمال أة جوهرية أخرى تتعلق بنشأة النوع إن كان يولكما ناقشوا أيضا، مسأل وأعراقها جاءت بالشعر.

ك هم على ذلمتدرجا. بعبارة أخرى: هل ينشأ النوع دفعة واحدة ؟ يميل بعضهم إلى أنه يولد مكتمال، ومثال

ض يميل البعوأن الهمذاني أنشأ المقامة على شكلها المكتمل، وكذا ما نسبوه المرئ القيس في نظم القصيد. 

رت التي سيط والفكرة القول بوجود مرحلة سابقة دائما لمرحلة االكتمال التي يظهر عليها النوع. اآلخر إلى

اع وع أو أنوعلى النقاد القدامى هي أن النوع ال ينشأ دفعة واحدة، ألن النوع ال يظهر إال في تولد من ن

 أخرى سابقة أو معاصرة له. 

لمعروف أن نوعا ما قد يلقى إقباال في منطقة دون فا كثيرة، األسباب التي تجعل نوعا يظهر ويستمر

أخرى، وفي ثقافة دون غيرها، أو في زمن دون آخر. وإن كان يبدو ظاهرا أن األسباب الفنية واللغوية هي 

التي تدفع لنشوء األنواع وتطورها، إال أن أسبابا أخرى قد تكون أقوى وأكثر أهمية، كالحاجة االجتماعية أو 

افية لنوع معين. ولعل هذه الحاجة هي التي تروج لنوع دون آخر، أو ترفع شأنه. لذلك ال النفسية أو الثق

هناك دائما عالقة بين  يمكن حصر العوامل التي تساهم في نشأة النوع وتطوره بما هو لغوي وفني فقط.

 وتركيبا  القديم والحديث، والسابق والالحق، وال يمكن للمبدع أن يختلق كل شيء جديد في نوع ما لغة  
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ومعن ى. لكن بإمكانه أن يقدم نموذجا مختلفا في نوع معروف، وهو ما سيميز نصوصه عن النصوص 

 السابقة أو المعاصرة له، والمنتمية جميعا لنفس النوع. 

ت، ار والثبالقد أثبت الدرس العلمي لتاريخ األدب، أن سيرورة اإلبداع األدبي ال يعرف أبدا االستقر

نقاد من ريقه كما يشاء، وال يمكن التنبؤ بالمسالك التي سيتبعها. ومع ذلك ثمة من الوهو كنهر يشق ط

ن جديدة كابيرفض التغيير في خصائص النوع التقليدية كحازم القرطاجني مثال. ومنهم  من يشجع األنواع ال

ومنها ما  ناته،خلدون. وبين هذا وذاك، يوجد من األنواع ما يعيش طويال لقدرته على الحفاظ على أهم مكو

 .  يتراجع أو يندثريرتبط بمرحلة بعينها ثم 

يبدعه  ومن المسائل المطروحة أيضا في هذا السياق، دور المبدع في تخلق النوع. فهل هو وحده من

تب ع الذي يكأم الجماعة هي التي تفعل ذلك؟ في الموضوع ثالثة آراء: األول يرى أن المبدع قد يتمثل النو

في بعض مستوياته، ويحسن اإلبداع واإلضافة، وهو رأي بعض الناظرين في هذا فيه، لكن يعدل 

بأن  الموضوع كالقيرواني وقوله في أبي نواس، والقاضي الجرجاني وقوله في أبي تمام. والثاني يرى

في حين  ، فالموشحات مثال عند ابن بسام هي من وضع أهل األندلس.وتبدعه عالجماعة هي التي توجد النو

لحال عند اوالجماعة معا في إنشاء وتطوير أي نوع كما هو  دج أصحاب الرأي الثالث بين مبادرة الفريزاو

  )يتبع(ابن خلدون. 

 


