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 (1نظرية عمود الشعر بني النشأة والتأسيس )
 اثمر إبراهيم حممد املصاروة

 مقاالت للكاتب
 مقاالت ذات صلة

 هجري  24/4/1429 -ميالدي  01/05/2008 اتريخ اإلضافة:
       331زايرة: 

 
 حتية وشكر ..

إبراهيم حممد املصاروة، على دعمه ملوقع  ، متمثاًل يف قسم حضارة الكلمة، أن يقدم شكره اجلزيل لألستاذاأللوكـةيسر موقع 
(.. والذي سنقوم بنشره يف حلقاٍت عدَّة، نظرية عمود الشعر بني النشأة والتأسيساأللوكة من خالل مشاركته ببحثه القي ِّم )

 مبشيئة هللا.. 
 فمرحباً بكم يف موقع األلوكة.

 
 ))نظرية عمود الشعر بني النشأة والتأسيس((

 د الشعر لغًة واصطالًحا.املبحث األول: عمو 
العمود: عمود البيت وهو اخلشبة القائمة يف وسط اخلباء، واجلمع أعمدة وعمد، وعمود األمر: قِّوامه الذي ال  يف اللغة:

 .[1]يستقيم إال  به، والعميد: السيد املعتمد عليه يف األمور أو املعمود إليه
هو طريقة العرب يف نظم الشعر ال ما أحدثه املولدون واملتأخرون، أو هي القواعد الكالسيكية للشعر العريب  ويف االصطالح:

 .[2]اليت جيب على الشاعر أن أيخذ هبا، فيحكم له أو عليه مبقتضاها
ويُعرَّف كذلك أبنه: هو جمموعة اخلصائص الفنية املتوفرة يف قصائد فحول الشعراء، واليت ينبغي أن تتوفر يف الشعر ليكون 

 جيًدا. 
من سار على هذه السنن، وراعى تلك التقاليد، ويُعرَّف أبنه: التقاليد الشعرية املتوارثة أو السنن املتبعة عند شعراء العربية، ف

قيل عنه: إن ه التزم عمود الشعر، واتبع طريقة العرب، ومن حاد عن تلك التقاليد، وعدل عن تلك السنن قيل عنه: إن ه قد 
 خرج على عمود الشعر، وخالف طريقة العرب. 

كما هو األمر يف املعىن االصطالحي، إال أن هذا ال ينفي   يالحظ يف املعىن املُعجمي أنه مل يُذكر ارتباط كلمة العمود ابلشعر
أن يكون املعىن االصطالحي مستوحًى من املعىن اللغوي، فكما أن خشبة بيت الَشعر هي األساس الذي يقوم عليه ذلك 

والركيزة األساسية اليت  البيت، فإن أصول الشعر العريب وعناصره اليت ُيشري إليها املعىن االصطالحي تُعدُّ أيًضا مبثابة الدعامة
 ال يقوم نظم الشعر اجليد الصحيح إال عليها. 

 
 املبحث الثاين: املصطلح عند اآلمدي.

 الفرع األول: نشأة مصطلح عمود الشعر عند اآلمدي.
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حنن نواجه  عند تتبع هذا املصطلح اترخيًيا، فإنين ال أجدُّ من النقاد قبل اآلمدي من حتدث عن عمود الشعر هبذا اللفظ، وإمنا
هذا املصطلح عنده ألول مرة، لذا فإنه يُنسب له فضل اإلسهام يف أتسيس هذا املصطلح وأتصيله، ولكن من أين استمد 

 اآلمدي هذا املصطلح؟ وكيف استطاع أن يقع عليه؟.
 

ي استفاد يف وضعه ال ميكن القطع برأي حمدد يف مصدر هذا املصطلح عن اآلمدي، وإمنا حنن نفرتض افرتاًضا أن يكون اآلمد
من بعض املصطلحات اليت ترد كثريًا يف كتب النقد القدمية مثل: مذهب الشعر، وطريقة الشعر، ومذاهب العرب، ومسالك 

 األوائل، وما شاكل ذلك من العبارات اليت تقرتب من معىن عمود الشعر.
 

البيان والتبيني، فقد جاء فيه: " أخربين حممد بن  أو لعله استفاد من مصطلح )عمود اخلطابة( الذي ورد عند اجلاحظ يف كتابه
عباد بن كاسب... قال مسعت أاب داود بن جرير يقول: "رأس اخلطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحاها رواية الكالم، 

 .[3]وحليها األعراب"
 

أو لعله استفاد من بعض عبارات أخرى للجاحظ يف قوله: "وكل شيء للعرب فإمنا هو بديهة وارجتال وكأنه إهلام، وليس هناك 
معاانة وال مكابدة... وإمنا هو أن يصرف ومهه إىل الكالم وإىل رجز يوم اخلصام،... فما هو إال أن يصرف ومهه إىل مجلة 

 .[4]ذي إليه يقصد، فتأتيه املعاين إرسااًل"املذهب، وإىل العمود ال
 

كما أن ربط اآلمدي بني اجلانب الشكلي ألبيات القصيدة العربية وبيت الشعر، مسكن العرب قدميًا قد يكون وارًدا؛ ألن 
ا أن جيعلوا األقاويل مرتبة ترتيب أحويتهم وبيوهتم يف البصر، فقصدوا أن حياكوا بيوت الشعر اليت كانت الشعراء أحبو 

مساكنهم، وملا قصدوا أن جيعلوا هيئات ترتيب األقاويل الشعرية ونظام أوزاهنم مبنزلة وضع البيوت وترتيبها فتأملوا البيوت 
أي نواحي وأعمدًة وأسبااًب وأواتًدا، وجعلوا الوضع الذي يُبىن عليه منتهى شطر فوجدوا هلا كورًا أي جوانب وأركااًن وأقطارًا 

 .[5]البيت، وينقسم البيت عنده نصفني مبنزلة عمود البيت املوضوع وسطه
دد مفهوم عمود الشعر وعناصره ابلشكل الدقي،، وإمنا هو شيء سنحاول أن نستنبطه من ثنااي  ويف رأيي أن اآلمدي مل حي

 كالمه على كل من مذهيب أيب متام والبحرتي، وعن تصوره اخلاص لطريقة الشعر عند العرب. 
 

نص صراحًة على أن البحرتي وقد صر ح اآلمدي بلفظ عمود الشعر أكثر من مرة بوصفهِّ شيًئا معروًفا ومتداواًل بني الناس، مث 
قد التزم هذا العمود ومل خيرج عليه، فقال: "أن البحرتي كان أعرايب الشعر، مطبوعاً، وعلى مذهب األوائل، وما فارق عمود 

 .[6]الشعر املعروف"
يرى اآلمدي أن أاب متام خرج عليه، ومل يقم به كما قال البحرتي، حني قال على لسان البحرتي الذي ُسئل عن  ويف حني

 .[7]نفسهِّ وعن أيب متام فأجاب: "كان أغوص على املعاين مين، وأان أقوم بعمود الشعر منه"
 

ومن الواضح أن اآلمدي قد نسب هذا املصطلح إىل البحرتي يف قولهِّ الساب، حني ُسئل عن نفسه وعن أيب متام، فكان 
جوابه أبنه أقوم بعمود الشعر منه، ويف رأيي أنه لو ثبت أن البحرتي قد قال ذلك حًقا لكان هو أقدم من استعمل هذا 

لينا، ولكننا ال جند هذا اخلرب إال يف كتاب املوازنة، مما جيعلنا نعتقد متاًما أن اآلمدي يسوق معاين املصطلح يف حدود ما وصل إ
 البحرتي أبلفاظه ومصطلحاته اخلاصة. 
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وهذا يؤكد يف رأيي أبن املصطلح قد جاء من اآلمدي خدمًة للبحرتي، أي أتييد اآلمدي لشعر البحرتي؛ ألنه اهتم أاب متام 
 بيد أن املرزوقي واجلرجاين كما سنرى الحًقا حتداث عن عمود الشعر ولكن مل يتهما أاب متام بذلك.  ابخلروج عليه،

ويرد مصطلح )عمود الشعر( يف موضع آخر من كتاب املوازنة على لسان البحرتي يقول: "وحصل للبحرتي أنه ما فارق 
 .[8]ستعارة والتجنيس واملطابقة"عمود الشعر وطريقته املعروفة، مع ما جنده كثريًا يف شعره من اال

يدل النص الساب، على قبول اآلمدي للصنعة يف عمود الشعر، إذ مل خترج إىل حيز اإلفراط واملبالغة، وما جنده يف طريقة  
 الشعر(، أهنا مل تكن خالية من الصنعة ابعرتاف اآلمدي نفسه. البحرتي اليت هي )عمود 

 
ويقول اآلمدي يف شأن ذلك: "وليس الشعر عند أهل العلم به إال حسن التأيت، وقرب املأخذ، واختيار الكالم، ووضع 

والتمثيالت الئقة مبا األلفاظ يف موضعها، وأن يورد املعاين ابللفظ املعتاد فيه املستعمل يف مثله، وأن تكون االستعارات 
 .[9]استعريت له وغري منافرة ملعناه، فإن الكالم ال يكتسي البهاء والرون، إال إذا كان هبذا الوصف، وتلك طريقة البحرتي"

 
مل تنفِّ أن يكون فيها صنعة، كما أن البحرتي كان أيخذ من فنون  -دث عنها اآلمدي كما يتح  -فطريقة البحرتي هذه 

البديع وأشكاله، حىت كاد بعض النقاد أن يلحقه أبيب متام يف ذلك، وجيعلها طبقة واحدة، كما فعل ابن رشي، القريواين حينما 
صنع من غري قصد كالذي أييت من أشعار حبيب قال: " وليس يتجه البتة أن يتأتى من الشاعر قصيدة كلها أو أكثرها مت

 .[10]والبحرتي وغريمها، فقد كاان يطلبان الصنعة، ويولعان هبا "
 

ة، ما دامت يف حدوٍد مقبولة، ال تبلغ اإلفراط الزائد، وال إذْن ميكن القول أبن عمود الشعر عند اآلمدي ال يتجاىف مع الصنع
تصل إىل التكلف املذموم، والشاعر الذي حيسن تناوهلا هبذه الصورة شاعر مطبوع، على مذهب العرب، ومل يفارق عمود 

 الشعر العريب.
 

ه ثالثة مرات تصرحًيا، كان مبعىن ونودُّ أن ُنشري إىل أن مصطلح )عمود الشعر( الذي ورد يف كتاب املوازنة لآلمدي، وذكر 
قِّوام الشعر ومالكه الذي ال ينهض إال به حىت يُقال عنه أنه شعر، واملرجُع يف ذلك أشعار العرب القدماء يف معانيها 

 وصياغتها وصورها. 
 

تورط فيه أبو  وخنلص مما سب، أبن اآلمدي هو أول من حام حول ما أمساه )عمود الشعر( وحدده ابلصفات السلبية وأورَد ما
متام من تعقيد، وألفاظ مستكرهة، وكالم وحشي، وإبعاد يف االستعارة، واستكراه يف املعاين، مما لو عكسنا تلك الصفات 

 .ألصبحت صفات البحرتي يف شعرهِّ 
ح وليس من شك يف أن اآلمدي كان يُؤثر طريقة البحرتي، ومن أجل ذلك جعلها )عمود الشعر( ونسبها إىل األوائل، وصر  
لنا أبنه من هذا الفري، يقول: "واملطبوعون وأهل البالغة ال يكون الفضل عندهم من جهة استقصاء املعاين واإلغراق يف 

الوصف، وإمنا يكون الفضل عندهم يف اإلملام ابملعاين وأخذ العفو منها كما كانت األوائل تفعل، مع جودة السبك وقرب 
 .[11]ذهب"املأتى، والقول يف هذا قوهلم، وإليه أ

 
 الفرع الثاين: تصور اآلمدي للمصطلح.
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كما ذكران سابًقا أبن اآلمدي قد بدأ يف مصطلح )عمود الشعر( منتصًرا للبحرتي؛ ألنه أكثر التزاًما بتقليد أساليب القدماء 
 .[12] الشعر، تلك األساليب اليت ُيشري إليها هذا املصطلح، فكان أول من أسس له، بعدما كان اجلاحظ قد أملح إليهيف

رائقه ومناهجه من خالل شعر البحرتي أمنوذًجا للشعر إذن فاآلمدي حتدث من خالل )عمود الشعر( عن تصوره للشعر وط
 القدمي، فقد حتدث عنه من حيث األسلوب، ومن حيث املعاين، ومن حيث األخيلة والصور. 

 
فإن عمود الشعر ينشد يف األلفاظ السهولة واأللفة، وأال تكون ألفاظًا حوشيه غريبة، والشعر يؤثر السهولة  أما األسلوب

ىل الشعر القريب الذي خياطب القلب من أسهل الطرق، وابلتايل فهو يُنفر من كل ما ميكن أن يُفسد يف والوضوح، ويتجه إ
 .[13]الشعر بساطته ويبعده عن عفويته أو يعقده ويغمضه

لفلسفة واألفكار الدقيقة إذا دخلت يف نسيج الشعر؛ ألهنا جتعله حباجٍة إىل استنباط وإدامة النظر فاآلمدي يُنفر من ا
والتفكري، فيصبح الشعر بعيًدا كل البعد عن عمود الشعر العريب املعروف، وخُيرج صاحبه من دائرة الشعراء والبلغاء، وُيسمى 

 .[14]لعرب وال على مذهبهموقتها حكيًما أو فيلسوًفا؛ ألن طريقته ليست طريقة ا
 

إذْن فأصحاب عمود الشعر هم من أنصار اللفظ الذين يكون الفضل عندهم لسالمة السبك، وجودة الرصف، وإشراقه 
يقاعها يف اجلملة موقعها املالئم حبيث تكون مشاكله ملا قبلها، وما بعدها، ومالئمة ديباجة الشعر، وحسن اختيار األلفاظ، وإ

 .[15]للمعىن الذي اسُتعمَلْت فيه بال زايدة وال نقصان
عناصر عمود الشعر قرب االستعارة، وهذا القرب يتأتى إذا كانت العالقة واضحة بني ومما حيرص عليه اآلمدي وهو يرسم 

املشبه واملشبه به، وكل ما كانت الصلة واضحة بني هذين الركنني، وكان وجه الشبه الذي يربطهما متميًزا جلًيا؛ كانت 
 .[16]االستعارة قريبة، وابلتايل مستحسنة

 
كما أن االستعارة تكون قريبة حينما حتمل اللفظة املستعارة معىن أو فكرة تصلح لذلك الشيء الذي اسُتعريْت له، أما إذا 

ي: "وإمنا ُتستعار اللفظة لغري ما استعران كلمة ال تصلح له، أو ال تتناسب معه فهي عندئٍذ استعارة مستكرهة، ويقول اآلمد
هي له إذا احتملت معىًن يصلح لذلك الشيء الذي استعريت له ويلي، به؛ ألن الكالم مبين على الفائدة يف حقيقته وجمازه، 

 .[17]وإذا مل تتعل، اللفظة املستعارة بفائدة يف النط، فال وجه الستعارهتا"
إذْن فنستنتج مما سب، أبن االستعارة من أسباب خروج أيب متام على عمود الشعر؛ ألن استعارته اتسمت ابلبعد، فأصبح 

 .[18]شعره "ال يشبه األوائل، وال على طريقتهم، ملا فيه من االستعارات البعيدة"
فإذن، فاآلمدي يويل عنايًة خاصة يف عموده لألسلوب، فهو يهتم كثريًا جبودة السبك، وسالمة التأليف، ونصاعة ديباجة 

 اكلة معانيها وغري متنافية معها. الشعر وحالوة اللفظ، وكذلك أن تقع األلفاظ يف مواقعها املناسبة يف اجلملة مش
 

وميكن القول: إن اآلمدي كان يتمثل شعر البحرتي وهو يضع عناصر عموده، ال بل إن بعض الدارسني يرى أن عمود الشعر 
عنده جاء صورًة لشعر البحرتي، وُوضع أساًسا خدمًة له، فعناصر ذلك العمود هي اخلصائص اليت تتوافر يف شعر البحرتي، 

. يف حني يرى إحسان عباس أن عمود الشعر عند اآلمدي نظرية ُوضعت خدمًة للبحرتي [19]عنها شعر أيب متام ويتجاىف
 .[20]وأنصاره فأبعدت املوازنة عن اإلنصاف
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إذن ميكن القول أبن اآلمدي قد نعى يف مواضع كثرية من املوازنة على أيب متام استعماله الغريب املستكره من األلفاظ، مما 
لك، وآثر ما سهل من األلفاظ، وكان خفيف يعد خمالفة لعمود الشعر، وأشاد يف املقابل كثريًا ابلبحرتي؛ ألنه ابتعد عن ذ

 الوقع مأنوًسا مفهوًما لدى كل الناس.
وخنلص مما سب، أبن عمود الشعر عند اآلمدي من حيث األسلوب كان ينفر من األلفاظ الغريبة، والكلمات غري املألوفة، 

ا يتطلبه عمود الشعر يف الشعر من فهي ال تتف، مع مجال السبك، ورشاقة الرصف اللذين ينشدمها، وال تتف، أيًضا مع م
 سهولة وبساطة، وبعد عن التكلف والتعقيد والغموض. 

 
بعد حسن األسلوب، وسالمة التأليف، وهو يؤثر فيها السهولة  أما من حيث املعاين فعمود الشعر يوليها املرتبة الثانية

و حديث إىل القلب واملشاعر، فهو بذلك والبساطة والوضوح، فالشعر يف نظر اآلمدي تصوير لألحاسيس والعواطف، وه
 .[21]ينفر من املعاين الصعبة، واألفكار الدقيقة اليت حتوج إىل طول أتمل وتفكر، وإىل استنباط واستخراج

نه كان يتجنب التعقيد ومستكره األلفاظ، ووحشي  الكالم، أم ا أبو متام فإنه يف رأيه فارق ولذلك جنده ينتصر للبحرتي؛ أل
 .[22]عمود الشعر؛ ألنه شديد التكلف، صاحب صنعة، ويستكره األلفاظ واملعاين

 
فمن الواضح أن عمود الشعر يهتم ابلصنعة، ويرى فيها مزية وفضاًل وهو يدعو إىل األخذ هبا،  ن حيث اخليالأما م

 .[23]واالهتمام بشأهنا ولكن أال  جتاوز املألوف، وأال  تبلغ حد اإلفراط واإلسراف فتصل إىل التكلف والتصنع املمقوت
وقد ذكران آنًفا أن اآلمدي كان يويل الصنعة اهتماًما، بشرط أن تكون يف حدود املقبول وأال تتجاوز اإلفراط، كما كان عمود 

بني املشبه واملشبه  الشعر يويل عناية خاصة لالستعارة وينشد أن تكون قريبة واضحة، ويتأىن هلا هذا القرب من ظهور العالقة
 .[24]به وانكشافها

وخنلص مما سب، أبن اآلمدي كان يستمد خصائص عمود الشعر اليت حتدثنا عنها سابًقا )األسلوب، واملعاين، واألخيلة( من 
 ال ننسى أنه كان من أنصار القدمي، وأن ذوقه حمافظ تقليدي مييل إىل أشعار القدماء. الشعر القدمي، و 

تتف، متاًما مع مذهب البحرتي، ويف رأيي كما  -كما صوره اآلمدي   -كما أن هذه اخلصائص اليت يتسم هبا عمود الشعر 
ابخلروج على العمود، بيد أن املرزوقي واجلرجاين  ذكرُت سابًقا أبن ذلك املصطلح جاء خدمًة للبحرتي بدليل أنه اهتم أاب متام

مل يتهما أاب متام ابخلروج واملخالفة، فالبحرتي يف رأيه كان يعين جبودة السبك، وسالمة التأليف، وحالوة األلفاظ، هذا من 
يال فاتصفت صنعته انحية األسلوب، أما من انحية املعاين فكان أيخذ ما بدا له، يف قرب وعفوية وبساطة، وأما من حيث اخل

 بسهولتها، فلم تتعقد عنده.
 

وابملقابل هذا كله خالف أبو متام، فلم يعَن أبسلوبه كما كان يُعىن مبعانيه، فلم خيُل شعره من نسج رديء، وعبارة سيئة، 
 وألفاظ وحشية مستكرهة، فتعقدت صنعته، وبلغت درجة التكلف املمقوت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 انظر: ابن منظور، لسان العرب، و الفريوز آابدي، القاموس احمليط، مادة )َعَمَد(.  [1]
 .133/ 2انظر: أمحد مطلوب، معجم النقد العريب القدمي،   [2]
 .1/44م، 1961، 1انظر: اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقي،: عبد السالم هارون، القاهرة، ط  [3]
 .1/84املصدر نفسه،   [4]
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، منه  [5] ، 249م، ص 1966اج البلغاء وسراج األدابء، حتقي،: حممد احلبيب، تونس، د.ط، انظر: حازم القرطاَجين ِّ
251. 

 .1/4م، 1965رب، انظر: اآلمدي، املوازنة بني الطائيني، حتقي،: السيد صقر، دار املعارف، ذخائر الع  [6]
 .1/12نفسه،   [7]
 .1/18نفسه،   [8]
 .1/423نفسه،   [9]
دة يف حماسن الشعر وآدابه، حتقي،: حممد قرقزان، دار املعرفة، انظر: القريواين، أبو علي احلسن بن رشي،، العم  [10]

 .1/214م، 1988، 1بريوت، ط
 .402 - 1/401انظر: اآلمدي، املصدر الساب،،   [11]
 .84و  1/44انظر: اجلاحظ، املصدر الساب،،   [12]
 .1/423انظر: اآلمدي، املوازنة،   [13]
 وما بعدها. 1/423نفسه،   [14]
 .146م، ص 1985، 2ضية عمود الشعر العريب القدمي، املكتبة احلديثة، العني، طانظر: وليد قصاب، ق  [15]
 .1/201انظر: اآلمدي، املوازنة،   [16]
 نفسه.  [17]
 .5 - 1/4املصدر الساب،،   [18]
، و ابتسام الصفار و انصر حالوى، حماضرات يف اتريخ النقد عن 141انظر: وليد قصاب، املرجع الساب،، ص   [19]

 .274العرب، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، بغداد، د.ط، د.ت، ص 
 .150م، ص 1971انظر: إحسان عباس، اتريخ النقد األديب عند العرب، دار الثقافة، بريوت، لبنان،   [20]
 .157: وليد قصاب، املرجع الساب،، ص انظر  [21]
 .18 - 1/6انظر: اآلمدي، املوازنة،   [22]
 وما بعدها. 157انظر: وليد قصاب، املرجع الساب،، ص   [23]
  .158نفسه، ص   [24]

 (2نظرية عمود الشعر بني النشأة والتأسيس )

 صاروةاثمر إبراهيم حممد امل
 مقاالت للكاتب

 مقاالت ذات صلة
 هجري  30/5/1429 -ي ميالد 05/06/2008 اتريخ اإلضافة:

       340زايرة: 

 
 املبحث الثالث: املصطلح عند اجلرجاين.

  الفرع األول: تصور اجلرجاين ملصطلح عمود الشعر.
، وأراد أن يطور على ما [1]قد قرأ القاضي اجلرجاين ما كتبه اآلمدي عن عمود الشعر، فحاول أن يستفيد من مصطلحه

جاء به اآلمدي من خصائص يف مصطلح عمود الشعر، إال أن هذه اخلصائص "كانت أكثر توافًرا يف عمود الشعر على 
 .[2]اطة"النحو الذي تصوره اآلمدي، وأشد وضوًحا منها يف عمود الشعر على النحو الذي تصوره اجلرجاين يف الوس
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فاجلرجاين يف كتابه الوساطة قد تعَّرض فيه لبعض خصائص الشعر العريب، ولكثري من األحكام النقدية، ومن ذلك إشارته إىل 

ن تعبأ ابلتجنيس واملطابقة، وال حتفل ابإلبداع واالستعارة إذ حصل هلا عمود )عمود الشعر ونظام القريض( يف قوله: "ومل تك
 .[3]الشعر ونظام القريض"

 
حدوده اجلامعة املانعة، بل ذكره يف معرض كالمه  إال أن هذا التعبري )عمود الشعر( مل يذكره اجلرجاين يف رأيي كمصطلح له

 على املرتكزات األساسية للمفاضلة بني الشعراء.
 

ويقول اجلرجاين بناًء على ذلك: "وكانت العرب إمنا تفاضل بني الشعراء يف اجلودة واحلسن، بشرف املعىن وصحته، وجزالة 
ه فقارب، َوبَده فأغزر، وملن كثرت سوائُر أمثاله وشوارد اللفظ واستقامته، وتسل ُم الس ب، فيه ملن وصف فأصاب، وشب  

 .[4]أبياتهِّ"
 

كذلك على أهنا فمن هنا كانت معظم العناصر اليت حتدث عنها اجلرجاين على أهنا مقياس املفاضلة والسب، بني الشعراء، و 
 معيار الشعر اجليد، وهذه تكاد تكون عناصر عامة تتوافر يف الشعر القدمي مثلما تتوافر يف الشعر احلديث كذلك.

 
فمثاًل ذكر اجلرجاين صحة املعاين، وإصابة الوصف، واستقامة اللفظ، والغزارة يف البديهة، وكثرة األمثال السائرة واألبيات 

للشعر القدمي فقط، وال هي مقصورة عليه، وإن منها ما يعد أصاًل من أصول الشعر الذي ال  الشاردة، فهي ليست خصائص
 .[5]يستغين عنه، وال يقوم إال به يف أي عصر كان

 
عن عمود الشعر حديثًا واضًحا حمدًدا، وإمنا أشار إليه إشارة عابرة سريعة، فحدد وميكن القول أبن اجلرجاين مل يتحدث 

للشعر ستة عناصر يتعل، بعضها ابللفظ الذي ينبغي أن تتوافر فيه اجلزالة واالستقامة، ويتعل، بعضها ابملعىن الذي يشرتط 
األلسنية، وأبيااًت شاردة يتناقلها الناس وحيفظوهنا فيه الشرف والصحة، ويستحسن منه ما كان سهاًل مفهوًما يسري أمثااًل على 

حكًما وشواهد، ويتعل، بعضها ابخليال، ويؤثر عمود الشعر عند اجلرجاين ما كان مطبوًعا سهاًل، قريب املتناول، ُيصيب 
 .[6]الوصف، ويقصد الغرض من سبيل صحيح

 
فنالحظ مما سب، أن اجلرجاين قد حتدث عن عناصر أو خصائص عمود الشعر بشكٍل عام فلم حيصرها يف الشعر اجلاهلي  

كما فعل اآلمدي، وإمنا هو حيدثنا عن عمود الشعر الذي يعين جمموعة عناصر الشعر ومقوماته األساسية اليت ال يقوم إال هبا 
 القدمي والشعر احلديث.  يف الشعر

 
فاجلرجاين من خالل حديثه عن عمود الشعر فهو يكشف لنا عن إدراكه أبن اآلمدي قبله أفاض يف القضية، وهو يدرك 

املآخذ اليت ميكن أن تؤخذ على تناوله هلا، وهلذا جاءت معاجلة اجلرجاين لعمود الشعر جمسدة مليزة ابرزة هي إطالق القضية 
 . [7]م والبحرتي خاصة إىل أف، أعم وأرحب، وإطار يصلح تطبيقه على كل شاعر وكل شعرمن عقال أيب متا

 
راٍت واصطالحاٍت خمتلفة، أما وأشران سابًقا عن أهم العناصر اليت ذكرها اجلرجاين، وكان قد أشار إليها اآلمدي ولكن بعبا
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العنصران اآلخران ومها: الغزارة على البديهة، وكثرة األبيات السائرة واألمثال الشاردة، فهذان العنصران يستند اجلرجاين 
 فيهما إىل الذوق العام، ويفتح هبا الباب بقوة لكثري من مناذج الشعر احلديث وشعرائهِّ. 

 
جاين يف هذا الصدد عمده إىل جتنب حتديد املقصود هبذه املصطلحات وذلك حرًصا منه ولعل أن أهم ُمالحظة ُتذكر للجر 

 .[8]على أتكيد مرونتها وإضفاء طابع تعميمي عليها؛ ليجعلها أداة صاحلة للتقومي املتشرب لطبيعة الذوق اخلاص ابلناقد
 

 الفرع الثاين: مقارنة بني تصور اجلرجاين واآلمدي للمصطلح.
بدا اجلرجاين انجًحا أكثر من اآلمدي يف مبدأ املقايسة، عند دفاعه عن املتنيب، "وما كان اآلمدي إال  معلًما للجرجاين، فنجح 

، أما يف اآلراء والنظرات النقدية، فإن اجلرجاين مل أيتِّ بشيء اآلمدي نظراًي فقط، بينما جنح تلميذه يف منهجه نظراًي وعملًيا
 .[9]جديد، وإمنا التقت عنده أكثر اآلراء والنظرات النقدية السابقة، فأحسن استغالهلا يف التطبي، والعرض"

 
كان اجلرجاين يف وساطته مثااًل للناقد الفذ يف نزاهة احلكم، وقد كان يف قوله آبراء نقدية سابقة، وإمهاله قضااي نقدية    فقد

 كقضية اللفظ واملعىن، ما يؤثر التطور النقدي واحلاجة إىل طرائ، جديدة يف الغرض النقدي. 
 

فضيله ملا كان سهل املتناول قريب املأخذ، ولكن اآلمدي قد ويلتقي اجلرجاين مع اآلمدي يف إيثاره للشعر املطبوع، ويف ت
على الرغم -يكون أكثر تقباًل منه للصنعة إذا كانت يف حدود مقبولة ال تبلغ اإلسراف الشديد، فقد رأينا أن البحرتي عنده 

يفارق أصوله القدمية،  فهو شاعر ملتزم بعمود الشعر العريب، مل -من أنه من أصحاب البديع، وقد أكثر من فنونه وأشكاله
 . [10]ومل خيرج عليها

 
"مل تكن تعبأ ابلتجنيس  -على حد تعبريه-بينما هذه الصنعة أتيت هامشية يف عمود الشعر عند اجلرجاين؛ ألن العرب 

 . [11] حتفل ابإلبداع واالستعارة، إذا حصل عمود الشعر ونظام القريض"واملطابقة، وال
 

املعاين أساًسا يف  وقد رأينا فيما سب، أن عمود الشعر عند اآلمدي مل يكن يعبأ ابملعاين املو لدة اجلديدة، فقد رفض هذه
 الشعر، بل إن هذه املعاين اليت أييت هبا أبو متام أحيااًن خمالًفا ما ألفته العرب، ويعدها خروًجا على عمود الشعر.

 
ولذلك يقول اآلمدي يف شعر أيب متام: "ال يشبه أشعار األوائل وال على طريقتهم؛ ملا فيه من االستعارات البعيدة واملعاين 

 .[12]املول دة"
 

أما اجلرجاين فقد نظر إىل املعاين من زاوية أوسع وأرحب، فاشرتط فيها أن تكون شريفة صحيحة، ومن الواضح أن هاتني 
 املعاين املو لدة، وال تعداهنا خروًجا على عمود الشعر أو خمالفة لطرائقه. الصفتني يف املعىن تُفسحان اجملال لألفكار اجلديدة، و 

 
ومثال ذلك أنه ميكن أن ُيستنتج من عبارة )اإلصابة يف الوصف( وهي عبارة عامة أن تدخل حتت مدلوهلا األوصاف اجلديدة 

 .[13]يح الكاملاليت يبدعها خيال الشاعر ما دام قد أصاب يف وصفهِّ، وأتى ابلغرض على وجهه الصح
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وخنلص مما سب، أبن نظرة اجلرجاين كانت أوسع مًدى من نظرة اآلمدي الذي رأيناه أضي، صدرًا، وأقل تقباًل هلذه األوصاف 

 أو متام. املبتدعة اجلديدة اليت كان أييت هبا 
 

ومع ذلك فعمود الشعر عند اجلرجاين يلتقي مع عمود اآلمدي يف أنه ينفر من املعاين املعقدة الغامضة اليت ُتستخرج ابلغوص 
 والفكرة، وحتتاج إىل أتمل ونظر كما رأينا سابًقا. 

 
ون معرًضا للنظر واحملاججة، أو فكان اجلرجاين كاآلمدي ال يرحب كثريًا بدخول الفلسفة إىل جمال الشعر، ويكره فيه أن يك

اجلدل والقياس، فلذلك يف نظره هذا مما يعقد الشعر، فيبعده عن النفس، وينفرها منه، ويقول: "والشعر ال حُيبب إىل النفوس 
ابلنظر واحملاجة، وال حيلي يف الصدور ابجلدال واملقايسة، وإمنا يعطفها عليه القبول والطالوة، ويقرهبا منه الرون، 

 .[14]الوة.."واحل
 

وقد ذكران آنًفا أبن اآلمدي قد ذكر صراحًة، ويف أكثر من موضع، على أن البحرتي قد التزم بعمود الشعر، وقام أبصوله 
 الشعر، وخرج عليه، وخالف طريقة العرب.  ح، قيام، على حني أن أاب متام فارق عمود

 
أما اجلرجاين فإننا ال نلمح له موقًفا حمدًدا من هذه القضية، فهو مل يتهم أاب متام ابخلروج على عمود الشعر، حىت إنه مل 

 يتحدث يف وساطته بني املتنيب وخصومه عن صلة املتنيب بعمود الشعر. 
 

ن معاجلة اجلرجاين لقضية عمود الشعر أوسع منها عند اآلمدي، وحىت تكون صاحلة وأان يف رأيي أن السبب يف ذلك حىت تكو 
 يف كل عصر وكل زمان، حبيث ميكن تطبيقها كما ذكران على كل شاعر وكل شعر. 

 
ن يضع إذن فاجلرجاين ميرُّ ابملصطلح مرورًا عابًرا سريًعا، ال يتوقف عنده، وال ُيشري إىل عالقة أيب الطيب به، فهو يكتفي أب

للشعر وعموده تلك العناصر الستة اليت أشران إليها سابًقا دون شرح هلا أو حىت توضيح ملدلوالهتا، ودون أن يقيس عليها 
 شعر املتنيب؛ لريى مدى اتفاقه معها أو جمافاته هلا. 

 
أصولهِّ ومبادئهِّ،  وكما ذكران سابًقا أبن خصائص عمود الشعر بشكل عام كانت مستمدة من الشعر القدمي ومستنبطة من

وهذه ظهرت عند اآلمدي حيث مثلها وطبقها على البحرتي أمنوذًجا للشعراء األوائل، بينما كانت تلك اخلصائص عند 
اجلرجاين متثل املفاضلة بني الشعراء بشكٍل عام، وكانت تتوافر يف الشعر اجليد وهي عناصر عامة تتوافر يف الشعر القدمي 

 حلديث.مثلما تتوافر يف الشعر ا
 

إن نظرية عمود الشعر هذه كما عرضها اجلرجاين قد أصاهبا تطور كبري عما كانت عليه من قبل، مثاًل كانت تلك النظرية عند 
اآلمدي حمصورة يف نطاق ضي، تتمثل يف الشعر القدمي أو يف شعر البحرتي، بينما جند غري ذلك عند اجلرجاين فأخذت تتسع 

 وأشد انفساًحا. ومتتد، وتصبح أكثر انفتاًحا،
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يف توضيح عمود -ويف هناية األمر، أنو ه إىل أن من خالل طريقة سوق الكالم وصياغته لدى كل من اآلمدي واجلرجاين 

شتهر بعُد، وال ُعرف قبلهم، كما ال توحي أبهنما مها  -الشعر ُُ ال توحي أبهنما يعمدان إىل حتديد مصطلٍح نقديٍ  مل يكن قد ُا
 ًء.اللذان وضعاه ابتدا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
وما بعدها، و اجلرجاين، القاضي علي بن عبد العزيز، الوساطة بني  178انظر: وليد قصاب، املرجع الساب،، ص   [1]

 15م، ص 1966: حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، املكتبة العصرية، بريوت، د.ط، املتنيب وخصومه، حتقي،
- 25. 
 .1/4انظر: اآلمدي، املوازنة،   [2]
 .34انظر: اجلرجاين، الوساطة، ص   [3]
  .25 - 15نفسه، ص   [4]
 .184انظر: وليد قصاب، املرجع الساب،، ص   [5]
  .186املصدر الساب،، ص   [6]
 .127م، ص 1989، 1انظر: صالح رزق، أدبية النص، دار الثقافة العربية، القاهرة، ط  [7]
 .128نفسه، ص   [8]
انظر: إحسان عباس، اتريخ النقد عند العرب )نقد الشعر من القرن الثاين حىت القرن الثامن اهلجري(، دار الشروق   [9]

 وما بعدها. 316ص  م،1986، عمان، 2للنشر والتوزيع، ط
 .182انظر: وليد قصاب، املرجع الساب،، ص   [10]
 .33انظر: اجلرجاين، الوساطة، ص   [11]
 .1/6انظر: اآلمدي، املوازنة،   [12]
 .182انظر: وليد قصاب، املرجع الساب،، ص   [13]
 .100انظر: اجلرجاين، املرجع الساب،، ص   [14]
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