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ABSTRACT
The issue of harmony and unity in the Arabic criticism and poem is of prime concern, which gained
the great importance in modern criticism; as various critiques are of the different opinions
regarding its existence, significance, applications and concepts even; in both ancient Arabic
criticism and modern poetry. The present study will investigate to find out its roots in the ancient
Arabic criticism and poetry; and to prove its references in modern Arabic criticism and poetry while
indicating how this issue is kept alive by contemporary poets.
Keywords: Ancient and Modern Criticism, Ancient and Modern Poet, synchronization,
كلامت مفتاحية :الوحدة العضوية ،القصيدة ،الشعر العريب
التمهيد
قضية الوحدة العضوية ىف القصيدة العربية من أهم القضايا النقدية التى نالت أمهية كبرية ىف النقد
احلديث ،والتي تباينت فيها اآلراء وتكاثرت حوهلا األفكار من نواحية خمتلفة ،من ناحية مفهومها ومدلوهلا،
ومن ناحية وجود مالحمها ىف النقد العريب القديم ،ومن ناحية وجود أثارها ىف القصيدة العربية القديمة ،ومن
ناحية تطبيقها عىل الشعر العريب القديم واحلديث ،وكذلك من ناحية كوهنا قضية نقدية حديثة وليدة العرص أو
قضية نقدية قديمة الوجود ،وغري ذلك .يتناول هذا املقال اجلانب األخري من هذه اجلوانب ،وحياول أن ينكشف
عن وجود مالمح هذه القضية عند النقاد القدامى ،ويبحث عن آثارها مطبقة ىف القصيدة العربية القديمة ،إضافة
إىل تناول مفهومها عند املحدثني ،مع اإلشارة إىل من أول من اهتم هبا كقضية مهمة من قضايا النقد ،ونقد هبا
شعر املعارصين من الشعراء.
مفهوم الوحدة العضوية ىف القصيدة العربية:
يقصد النقاد بالوحدة العضوية أن تكون القصيدة مرتابطة األجزاء متامسكة األعضاء ،وأن تكون بنية
واحدة تامة اخللق ،وأن تكون كل بيت فيها كجزء خاضع ومكمل جلزء آخر .يقول عباس حممود العقاد:
" القصيدة ينبغي أن تكون عمال فنيا تاما يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة ،كام يكمل التمثال
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بأعضائه .والصورة بأجزائها واللحن املوسيقي بأنغامه ،بحيث إذا اختلف الوضع أو تغريت النسبة أخل ذلك

بوحدة الصنعة وأفسدها"

1

وأوضح من هذا قوله" :القصيدة الشعرية كاجلسم احلي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته،
وال يغني عنه غريه يف موضعه ،إال كام تغني األذن عن العني أو القدم عن الكف أو القلب عن املعدة أو هي
كالبيت املقسم لكل حجرة منه مكاهنا وفائدهتا وهندستها وال قوام لفن بغري ذلك".2
نرى أنه العقاد اليرىض أبدا بكوهنا قضية ثانوية ىف القصيدة بل جعلها جوهرها وأصلها الذى ينبثق
منه وجودها.
الوحدة العضوية يف القصيدة العربية عند القدماء:
الوحدة العضوية باملعنى السابق مل تعرفها القصيدة العربية القديمة بوجه عام ،وبالثاين مل تكن هذه
القضية بمفهومها من بني قضايا نقدنا العريب القديم ،ومع ذلك مل خيل تراثنا النقدي من إشارات متناثرة إىل
رضورة وجود نوع من الرتابط بني أجزاء القصيدة ،ال يرقى إىل مستوى املطالبة بوجود وحدة عضوية للقصيدة
ولكنه عىل أي حال ظن بعض نقادنا القدامى بأهنا يمكن أن تكون من معايري جودة القصيدة وتفوقها.
نذكر فيام ييل ملخص أراء النقاد القدامى التى تشري إىل تعيني مفوهم الوحدة العضوية وتناوهلا كمعيار
ومقياس ملعرفة جودة القصيد ورداءهتا.
ابن قتيبة:
كان ابن قتيبة من بني نقادنا الذين أشاروا إىل قيمة ترابط أجزاء القصيدة التى تدل عىل وجود هذه
القضية ومالحمها عنده ،وإن مل تكن واضحة وحمددة ،نذكر هنا ملخص آراءه من خالل كتابه " الشعر
والشعراء".
حاول ابن قتيبة ىف كتابه أن يلتمس نوعا من الوحدة النفسية التى ترابط بني أجزاء القصيدة عىل الرغم من تعدد
أغراضها من الوقوف عىل األطالل والغزل ووصف الرحلة ،واملديح.
 جعل القصيدة التى التوجد بني أبياهتا انسجام وترابط وأن تكون أبياهتا متنافرة الصلة بني بعضها
ببعض آخر من الشعر املتكلف.
 جعل الرتابط بني أبيات القصيدة أساسا من أسس املفاضلة بني الشعراء ،يقول":وتبني التكلف يف
الشعر بأن ترى البيت مقرون ًا بغري جاره ،ومضمون ًا إىل غري لفقه ،ولذلك قال عمر بن جلأ لبعض
الشعراء :أنا أشعر منك .قال :بم ذلك؟ قال :ألين أقول البيت وأخاه وألنك تقول البيت وابن عمه
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جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102املجلد،0:العدد6:
وقال عبد بن سامل لرؤبة ،مت يا أبا اجلحاف إذا شئت فقال رؤبة وكيف ذلك قال :رأيت ابنك عقبة
ينشد شعر ًا له أعجبني قال :نعم ولكن ليس شعره قران ،يريد أنه ال يقرن البيت بشبهه".

3

فمثل هذا الكالم وإن مل يكن حديث ًا رصحي ًا عن وحدة القصيدة فهو يشري بانشغال ابن قتيبة برضورة
وجود نوع من الرتابط بني أجزاء القصيدة ،سواء عىل مستوى املعنى يف رشحه لرتابط األغراض أو عىل مستوى
األبيات يف حديثه عن رضورة ترابط األبيات .
ابن طباطبا:
كان ابن طباطبا من أنضج نقادنا القدامى فيام يتصل فهو موضوع وحدة القصيدة وكان من أشد نقادنا
القدامى اقرتاب ًا من مفهوم وحدة القصيدة يف النقد احلديث وتصوره للوحدة يف القصيدة أشد وضوح ًا وتبلوراً
ودقة من تصور ابن قتيبة هلذه الوحدة ،نقدم هنا ملخص آرائه من خالله كتابه" :عيار الشعر".
و قد ارتكزت الوحدة العضوية لدى ابن طبا طبا عىل:
 الرتكيز عىل هتذيب القصيدة واعتدال أجزائها وحسن تركيبها ،وإجياد املالئمة بني املعاين واأللفاظ،
وأن تتم هذه األمور بدقة وعناية ومالحظة متكررة  ،فقد شبه الشاعر بالنساج و النقاش و الناظم .


العناية التامة بمطلع القصيدة وافتتاحيتها بأن تكون أقرب إىل ذهن السامع.



حسن التخلص و االنتقال من غرض إىل غرض بلباقة و حذق حتى ال تنقطع أجزاء القصيدة.



االجتناب عن احلشو الذي ال فائدة منه و االهتامم بتنسيق األبيات و حسن جتاورها.



جيب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة يف اشتباه أوهلا بآخرها نسج ًا وتأليفا وفصاحة وجزالة.

 عدم إمكانية التقديم و التأخري يف القصيدة وقدجعله ميزانا جلودة القصيدة وردائتها ،وقال" :أحسن
الشعر ما ينتظم القول فيه انتظام ًا ينسق به أوله مع آخره عىل ما ينسقه قائله فإن قدم بيت عىل بيت دخله
اخللل".

4

وهذا ال يعني أنه ينكر تعدد األغراض ىف القصيدة ،بل يذكرها لكنه يدعو إىل الرتابط بني أجزائها  ،و
إجادة االنتقال من غرض إىل غرض ،فتكون هبذا موضوعات القصيدة متعددة لكن الوحدة فيها تكون وحدة
بناء.
مقومات الوحدة القضية عند النقاد القدامى:
نقاد العرب قد تنبهوا إىل عنرص الوحدة يف القصيدة ،وإىل مقومات هذه الصفة فيها ،سواء عىل مستوى
العالقة بني شطري البيت الواحد ،أو العالقة بني األبيات املتتابعة ،أو بني أجزاء القصيدة ،أو فصوهلا ،ثم بني
األفكار الواردة فيها من الداخل ،وقد تكون هذه اآلراء غري واضحة ،وحمددة لكنها تشري إىل وجود هذه القضية
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لدهيم .نذكر فيام بعض املقومات التى عثرنا عليه خالل البحث عن هذه القضية عندهم .وقد مرت اإلشارة إىل
بعضها ىف احلديث عن ابن قتيبة وابن طباطبا فال نعود إليها.
املالءمة بني شطور األبيات:
قال أبو هالل العسكري تعليق ًا عىل البيت املنسوب للسمؤل:
كها ُم وال فينا يعد بخيل.
فنحن كامء املزن ما يف نصابنا
بقوله" :ليس قوله" :ما ىف نصابنا كهام" من قوله "فنحن كام املزن" يف ٍ
يشء ،إذ ليس بني "ماء املزن" و
5

"الكهومة" مقاربة ،ولو قال" :ونحن ليوث احلرب" أو "أولو الرصامة والنجدة ما يف نصابنا كهام" لكان
الكالم مستوي ًا ،أو "نحن كامء املزن صفاء أخالق وبذل أكف" لكان جيد ًا".
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ثم يقول "فيام يبدو أنه إشارة إىل ابن طباطبا" "وجعل بعض األدباء من هذا اجلنس قول امرئ القيس:
كأين مل أركب جواد للذة

ومل أتبطن كاعبا ذات خلخال

وي ومل أقل
الر ِّ
ومل أسبأ الزّ ّق ّ

كر ًة بعد إجفال
خلييل ك ُّري ّ
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قالوا :فلو وضع كل بيت من هذين البيتني يف موضع اآلخر لكان أحسن وأدخل يف استواء النسج".8
 أما مراعاهتم للصلة بني األبيات املتعاقبة فيمكن تبينها من الترصحيات العديدة واحلكايات التي حتملمثل هذا املعنى:
" قال عمر ابن جلأ [شاعر إسالمي] لبعض الشعراء :أنا أشعر منك .قال :وبم ذلك؟ فقال :ألين أقول
البيت وأخاه ،وألنك تقول البيت وابن عمه".9
 هناك حوار مماثل بني الراعي النمريي وعمه فقد سأل األخري" :أينا أشعر ،أنا أم أنت؟ قال الراعي:
بل أنا يا عمي  .فغضب وقال :بم ذاك؟ قال :بأن تقول البيت وابن أخيه ،وأقول البيت وأخاه".10
جيئ بالبيت وأخيه وجرير
 كذلك أثر عن املربد أنه كان يفضل الفرزدق عىل جرير ويقول" :الفرزدق ُ
يأيت بالبيت وابن عمه"11وواضح أن القصد من املؤاخاة بني األبيات أو املجئ بالبيت وأخيه اإلشارة
إىل توافق األبيات ورضورة احلرص عىل االتصال بينهام .
وألجل حرصهم املتزايد عىل حتقق صفة الوحدة يف القصيدة نرصا عىل وجوب أن جتئ مقدمة
القصيدة مناسبة للموضوع األسايس فيها.
فأعجب األصمعي – ومن قبله أبو عمرو بن العالء -بابتداء أوس بن حجر لقصيدة يف الرثاء بقوله:
إن الذي حتذرين قد وقعا

أيتها النفس أمجيل جزعا
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جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102املجلد،0:العدد6:
"ألنه افتتح املرثية بلفظ نطق به عىل املذهب الذي ذهب إليه منها يف القصيدة ،فأشعرك بمراده يف أول
بيت".13
وعاب احلامتي عىل املتنبي ابتداءاته املتشائمة لقصائد املديح ،قال" :ألن كل صنف من صنوف القول
يقتيض نوع ًا من أنواع االبتداء ورضب ًا من رضوب االستفتاح ال يصلح لغريه" وقال :إن عىل الشاعر "أن يبتدئ
قصيدته بام شاكل املعنى الذي قصد إليه".14
وال يقترص األمر عىل مراعاة الربط بني املقدمة وما يليها ،وإنام يمتد إىل مراعاة الرتابط بني مجيع أجزاء
القصيدة لقد أوجب ابن طباطبا أن "يكون خروج الشاعر من كل معنى يصنعه إىل غريه من املعاين خروج ًا لطيف ًا
حتى خترج القصيدة كأهنا مفرغة إفراغ ًا ال تناقض يف معانيها وال وهي يف مبانيها وال تكلف يف نسجها ،تقتيض
كل كلمته ما بعدها ،ويكون ما بعدها ،ويكون ما بعدها متعلقا هبا ،مفتقر ًا إليها" وقال" :جيب أن تكون القصيدة
ٍ
تأليف"
كلها ككلمة واحدة يف اشتباه أوهلا بأخرها نسجا وحسن ًا وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب
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نكتفى هبذا القدر من بحث مالمح قضية الوحدة العضوية ىف القصيدة ومقوماهتا عند النقاد القدامى.
ونستطيع أن نستنتج منها أن القضية كانت موجدة لدهيم وإن مل تبلورت ىف عرصهم من حيث التعريف واملفهوم
كام تبلورت ىف عرصنا .كذلك نستطيع القول بأن هذه اآلراء جاءت غري شاملة وغري مضبوطة بحيث الختضع
للقواعد واألصول الواضحة وال تنبثق منها الفروع األخرى.
وبذلك يتأكد لدينا أن وحدة القصيدة مل تغب عن أذهاهنم ،فقد طلبوها يف هذا العمل األديب عموم ًا
ويف العمل الشعري القصيدة بصفة خاصة بدع ًا من إتساق الكلامت بعضها مع بعض ،ومرور ًا بشطري البيت
الواحد ،وعالقة البيت بام جاوره ،وإىل العالقة بني األجزاء داخل القصيدة ،وإىل النظرة الشاملة التي حتكم
ترتيب هذه األجزاء ووضع كل منها يف موضعه داخل القصيدة.
أول من تعرض إىل الوحدة العضوية يف املحدثني:
الواقع أن وحدة القصيدة من املشاكل األدبية التي تردد صداها مع مطلع هذا القرن عند النقاد
والشعراء ،وأول من اهتم هبا اهتامما بالغا وأوضح مالحمها وحدد مقوماهتا ،ثم بتطبقها عىل قصائد شعراء هذا
القرن وسابقه ،هم أصحاب مدرسة الديوان وسنتعرض إىل آرائهم فيام ييل:
يقول عبدالرمحن شكرى" :قيمة البيت يف الصلة التي بني معناه وبني موضوع القصيدة ،ألن البيت
جزء مكمل ،وال يصح أن يكون البيت شاذ ًا خارج ًا من مكانه من القصيدة بعيدا عن موضوعها ،وينبغي أن
ينظر إىل القصيدة من حيث هي يشء فرد كامل ال من حيث هي أبيات مستقلة ،ومثل الشاعر الذي ال يعني
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بإعطاء وحدة القصيدة حقها ،مثل النقاش الذي جيعل نصيب كل أجزاء الصورة التي ينشئها من الضوء نصيبا
واحد ًا". 16
واملازين يف تقريره ملبادئه النقدية يطالب الشاعر بأن "يالئم بني أطراف كالمه ويساوق بني أغراضه،
ويبني بعضا منها عىل بعض وجيعل هذا بسبب من ذاك" .17
أما العقاد فقد "كان أكثر الثالثة حديثا عن هذه الوحدة يف كتاباته ،وقد جعلها املحور الذي دار عليه
نقده لشوقي يف كتابه الذي ألفه مع املازين باسم (الديوان) ، 18فقد أخذ عىل قصيدة شوقي يف رثاء مصطفى كامل
أربعة عنده أن تدور أبيات القصيدة حول موضوع واحد بحيث يسهم كل بيت يف نمو املوضوع وتدرجه نحو
صورته الكاملة ،فالوحدة عنده تعني وحدة الغرض الذي يتطلب شيئني:19
األول :أال يكون البيت خارجا من املوضوع الذي تدور حوله القصيدة .
الثاين :أن تبتعد القصيدة عن املوضوعات املتعددة يف داخلها وأن تدور كل أبياهتا حول موضوع واحد
وذلك رأى كثري من نقادنا القدماء واملحدثني وقد توافرت هذه الوحدة (وحدة الغرض) لكثري من
القصائد القديمة "عىل نحو ما نشاهد مث ً
ال يف الغزليات العذريني ،بل الغزل احليس أيضا ،عند اجلميل،
واملجنون ،وكثري عزة ،وعمر بن أيب ربيعة ،وكثري غريهم".20
وإن خرج عن مفهومها كثري من الشعر اجلاهيل ،واألموي ،واإلسالمي وما نحا نحوه من القصائد التي
مجعت بني أغراض وموضوعات شتى كالفخر والغزل واملديح والوصف مما استدعته طبيعة العريب وحياته
املمتدة خالل الصحراء الواسعة. 21
أما املازين فريى أن وحدة القصيدة تعني املشاعر التي تالئم بني عنارص القصيدة وأفكارها وتربط بينها
يف تسلسل يساوق بني هذه العنارص ،ويربط بينها ،وهي بذلك تعني وحدة األفكار واملشاعر ،وهذا الفهم قد
يتسامح يف ترتيب األبيات ما دامت أفكار القصيدة متحدة ،والبيت غري خارج بمعناه عن املعنى العام للقصيدة .
" وهذا الرأي قد يتسع ويتسامح ،فيقبل القصيدة اجلاهلية وما رسى مرساها ،عىل أن هبا ترابطا نفسيا دعت إليه
طبيعة البيئة ومشاهدها يف الصحراء واجلبال واألطالل وما إليها" 22ألن "الصدق يف األداء عن النفس هو مجاع
رأيه يف الفن مجيعه"

.23

أما العقاد فقد بنى فكرة الوحدة يف القصيدة عىل أسس ومقاييس أخرى ،وهي ثالثة عنده التي جعلها
أساس ًا للحكم عىل الشعر اجليد.
أوهلا :أن الشعر قيمة إنسانية وليس بقيمة لسانية ،فيحتفظ الشعر بقيمته الغنية الغالبة إذا ترجم إىل
اللغات األخرى .
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ثانيها :أن الشعر تعبري ،وأن الشاعر الذي ال يعرب عن نفسه صانع فإذا قرأت ديوانه ،ومل تعرفه منه ،فهو
إىل التنسيق أقرب منه إىل التعبري .
ثالثها :أن القصيدة بنية حية ،وليست قطعا متناثرة جيمعها إطار واحد ،فليس من الشعر الرفيع شعر تغري
أوضاع األبيات فيه ،وال حتس منه ثم تغيريا يف قصد الشاعر ومعناه

.24

بمقارنة هذه املقاييس مع النص السابق نرى أن العقاد قد أراد بالوحدة يف القصيدة (الوحدة العضوية)
التي تقوم عىل األسس التالية:
أوال :أن تدور أبيات القصيدة كلها حول موضوع واحد ال تتعداه إىل غريه حتى تسمى القصيدة باسم،
ويوضع هلا عنوان مستوحى من موضوعها .
ثانيا :وحدة املشاعر التي يثريها املوضوع .
ثالثا :بناء القصيدة بناء حيا بمعنى أن يرتب الشاعر الصور واألفكار التي يثريها املوضوع ترتيبا تتقدم به
القصيدة شيئا فشيئا حتى ( يكمل فيها خاطر أو خواطر متجانسة كام يكمل التامثل بأعضائه ،والصورة بأجزائها،
واللحن املوسيقي بأنغامه).25
رابعا :ترابط األبيات ترابطا عضوي ًا بحيث ال يمكن االستغناء عن بيت من أبيات القصيدة ،أو تغيريه
من مكانه ،أو إحالل بيت آخر حمله وإال اختل املعنى وانفرط عقد القصيدة .
هل التزم شعراء مجاعة الديوان يف أشعارهم بمفهوم كل منهم لوحدة القصيدة:
بعد هذه الوقفة مع شعراء مدرسة الديوان والتي عرضنا فيها وجهة نظرهم يف وحدة القصيدة فإننا
نستطيع أن نقول أن مفهوم الوحدة عند شكرى واملازين كان مفهوما يكاد أن يكون واحد ًا ،واجتاه ًا متقاربا يقوم
عىل األسس اآلتية:
األول :أن تكون القصيدة ذات موضوع واحد بحيث يمكن أن نطلق عليها عنوانا مستوحي من
موضوعها الذي تدور حوله أفكار القصيدة .
الثاين :أن تكون القصيدة ترمجة عن جتربة متلك عىل الشاعر عواطفه ،وأحاسيسه فينطلق إىل عامل
النفس معربا عن آالمها وآماهلا وما تتمثله يف هذه احلياة املليئة باألرسار والغيبيات.
الثالث :أن ترتابط أبيات القصيدة بحيث يؤدي كل بيت دوره يف نمو القصيدة وال يكون شاذا خارجا
عن مكانه من القصيدة بعيدا عن موضوعها  .ولكن "ليس بالقدر الذي إذا قدمت فيه بيتا عىل آخر ،أو أخرت
بيتا أو حذفته اختل نظام القصيدة وبرت املعنى ،كام أراد العقاد".26
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كان شكرى ملتزما هبذا املفهوم يف معظم قصائده وحتققت وحدة القصيدة لديه (فكل قصيدة من شعره
غالبا ذات موضوع واحد مرتبطة أبياهتا بعضها ببعض).27
وقد سار املازين يف قصائده عىل "اعتبار القصيدة كال واحد ًا ،وعمال فني ًا واحد ًا  ،وبنية حية مرتابطة
األجزاء واألفكار واألحاسيس".28
وكانت قصائده تصويرا حلالة نفسية حيس هبا أو جتربة نفسية عاش فيها ،و من يتصفح دواوين شكرى
واملازين يلمس هذا االجتاه واضحا يف قصائدهم الغنائية التي مجعت بني وحدة املوضوع ،ووحدة اجلو النفيس،
وترابط الصور واألفكار التي يثريها املوضوع  .أما إذا كانت القصيدة ذات موضوع قصيص كام نرى عن شكرى
يف بعض قصائده فإن وحدهتا تكون واضحة جلية حيث ال يمكن تقديم فكرة ،أو بيت من مكانه ،أو االستغناء
عنه ألهنا مبنية بناء عضويا تسري األحداث فيها نحو النمو ،والتتابع املنطقي الذي يستدعى حتديد أجزاء العمل
القصيص ،وترتيبه ،وتنظم سياقه .
وقصائد شكرى القصصية "كرسى واألسري ،الشاعر وصور الكامل ،النعام ويوم بؤسه ،الباحث األزيل،
الطائر احلبيس" ذات وحدة عضوية واحدة .
ولنأخذ قصيدة "الشاعر وصورة الكامل"كنموذج نتبني فيها تتابع األبيات ،وترابطها يف اجتاهها
القصص وبنائها بناء حيا ،واألبيات حتكى قصة شاعر فتنته صورة الكامل يف احلسن ،حتى عشق صورة من بنات
اخليال كانت سبب موته:
قدحدثو عن شاعرنابغ

جمرد الشعر رشيف املقال

مل يعشق الغيد ولكنه

هام ببكر من بنات اخليال

صورة حسن صاغهالبه

وحدها يف احلسن حد الكامل

فصار كطفل رأي بارقا

هاج له أطامعه يف املحال

يمد نحو النجم كفاله

وحيسب النجم قريب املنال

فاينام سارتراءت له

كام تراءى خادع ًا ملع ال

خياهلا دان به حائم

كأنه غري عزيز النوال

وربام ألبسسها ومهه

جساموكم وهم قريب الصيال

قد هجر األتراب من وحشة

وصار يميش فوق هام اجلبال

حيدث النفس بأمر اهلوى

ويسأل األرواح رجع السؤال

فبينام يسعى عىل قمة

تروع النفس بمرأى اجلالل
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رأى التي صورها لبسه

تصويرصب عابد للجامل

قالت له ان كنت يل عاشقا

فاتبع خطاي واستضئ باخليال

فسار يقفو أثرها هائام

واملهتدي بالوهم جم الضالل

وهم أن يمسكها جاهدا

بني ذراعيه بأيد عجال

مازال يعدو جهده نحوها

حتي هوي من فوق تلك التالل

فرمحه اهلل عيل شاعر

مات قتيال لألماين الطوال

فالشاعر هنا يص ف ،ويصور ،وحيلل يف دقة وبراعة فنية ،وتتابع قصيص أخذ ترتبت فيه الصور واملشاهد
ترتيبا ينمي الفكرة ،ويدفع هبا إىل غايتها واكتامل صورهتا ،مما ال يمكن معه االستغناء عن بيت من أبيات
القصيدة أو إبداله بآخر أو تغيري وضعه وإال لتشوه العمل وبرتت الصورة التي أراد الشاعر أن يعرضها من
خالل هذه األبيات.
وأما قصائده الوجدانية فإن وحدهتا وترابطها ال تقوم عىل التالحم التام بني أبيات القصيدة بحيث ال
يمكن االستغناء عن بيت أو تغيري وضعه يف القصيدة ألهنا تعتمد عىل تداعي اخلواطر ،واألفكار ،وإخضاع
األبيات لتنظيم مغاير ملا جاء عىل لسان الشاعر ،وإنام تقوم وحدة القصيدة الوجدانية عنده وعند املازين عىل
وحدة املوضوع ،ووحدة اجلو النفيس والرتابط بني أجزاء القصيدة ،بحيث يأيت الشاعر بالفكرة يف مكاهنا وال
يرتكها حتى ينتهى منها وال يعود إليها مرة أخرى ،وعندما نقرأ أشعارمها نجد ذلك واضحا كل الوضوح ،فكل
قصيدة عندمها ذات موضوع واحد ال تتعداه إىل غريه من موضوعات ،وهلا عنوان مستمد من موضوعها ،وكل
قصيدة من قصائدمها تعبري عن حالتهام النفسية وجتسيم لوجداهنام اخلاص ترتبت فيها األفكار والصور ترتيبا
تتقدم به القصيدة نحو غايتها وخامتتها.
فمن قصيدة للامزين بعنوان (شفاعة احلب) نقرأ له هذه األبيات:
أال ليت شعري هل ملا فات مرجع

إال زورة تروى الغليل وتنقع

إال سلوة تشفى الفؤاد من اجلوى

وتربئه إىل من الوجد موجع

اال لب يل اال جتلد برهة

أال حال يل اال األسى والتفجع

نشدتك باحلسن الذي راع سحره

فؤادي ،وبالعقل الذي ليس يرجع

يمني يطري اللب عند سامعها

ويثني إىل الطرف بالدم يدمع

وبالدم يغيل يف عروقي وباجلوى

وباليأس والنفس التي ليس تطمع

وبالشجن املغنى وبالسهر واألسى

وباألمل الذاوي الذي ليس ينفع
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وباحلب اال ما كبت حواسدي

وأحرجت عذاال هلم فيك مطمع

وعدت إىل العهد احلميد ،لوأنه

إذا ما دعاك الشيق الصب تسمع

فتجد يف هذه األبيات وحدة املوضوع جلية واضحة ،فكل أبيات القصيدة تدور حول التشفع لدى
احلبيب بعودة الوصال والقرب مستعينا يف ذلك بتصوير حالته النفسية التي الزمته من سهد ،وجوى ،ويأس،
وجتلد تارة وتفجع تارة أخرى ،ومع ذلك فإنه يمكن التدخل يف نظام األبيات ،فالبيت الثاين والثالث يمكن
االستغناء عن أحدمها كام يمكن االستغناء عن بيت أو أكثر من األبيات التي تصور حالة الشاعر النفسية،
والبيت السادس والسابع يمكن أن يتغري وضعهام دون اخالل باملعنى أو افساد لتتابع التصوير النفيس.
ونقرأ لشكري بعض أبياته من قصيدته (إىل الريح)
يا ريح هيجت قلب ًا شجوه وأرى

كام هتيجني عود الغاب بالنار

يا ريح رفق ًا بقلب هجت لوعته

يا ريح أفشيت أشجاين وأرساري

كم قد نسيت شجون ًا نارها مخدت

فهجت قلبي بإغراء وإذكار

يا ريح أي زئري فيك يفزعني

كام يروع زئري الفاتك الضاري

يا ريح أي أنني حن سامعه

فهل بليت بفقد الصحب واجلار

يا ريح مالك بني اخللق موحشة

مثل الغريب غريب األهل والدار

أم أنت ثكىل أصاب املوت واحدها

تظل تبغي يد األقدار بالثار

جتد تالحم األبيات بالعنوان واملوضوع ،فهي شكوى إىل الريح أو من الريح ،ولكنها نداء مكلوم،
ونجوى حزينة .ومع ذلك فكل بيت مصدر بنداء الريح يمكن أن حيمل حمل اآلخر دون إفساد املعنى أو تشويه
للصورة .
أما العقاد فام استطاع أن يطبق الوحدة العضوية عىل قصائده باملعنى الذي أراد ألنه كان يريد من الوحدة
العضوية تالحم األبيات فيام بينها بحيث ال يمكن التأخري ،والتقديم ،والتبديل ،واحلذف فيها ،ولو ما كانت
القصيدة ،وأبياهتا هبذه الطريقة فهي عنده (كومة من الرمل ال روح فيها وال شعور). 29
فعندما نظرنا إىل قصيدته (احلب األول) فكانت أبياهتا يف الطبعة األوىل ( )391بيتا ،ويف الثانية ()361
بيتا ،أضاف الشاعر بيتني جديدين يف الطبعة التالية خالل القصيدة وحذف ثالثني بيتا متفرقة هي :البيت الثامن
والثاين عرش ،ثم ثالثة أبيات يف ثنايا القصيدة ،وبيت آخر ،وبيتان ،وبيت ،وأربعة أبيات ،ثم ثالثة ،ثم بيتان ،ثم
بيت ،وبيتان ،وثالثة ،ومخسة ،وأخريا بيت واحدا ،قبل هناية القصيدة وهذا كله غري التبديل ،والتأخري ،والتقديم
يف أبيات القصيدة ،وأشطرها.
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وكذلك قصيدته (ليلة األربعاء) وهي مكونة من ثالثة وأربعني بيتا والتي تبدأ هكذا:
نور بدر مفضفض الألأل

شف لطفا عام وراء السامء

وبعد أن يتحدث عن مظاهر الصيف يف بالدنا من حرارة ومطارف األضواء يقول:
بلد ما حتجب اجلو إال

ناب عنه الصفاء يف الداماء

إن هذا الصفاء فيه الحىل

من صفاء يف املقلة الزرقاء

تكشف الشمس ثم ما يضمر أليم

كعني املنوم النجالء

كل من ينتحى محاه غريب

عنه حتى ما فيه من عزباء

فإذا عدنا إىل الطبعة التالية لوجدنا هذه األبيات كام ييل:
ناب عنه الصفاء يف الالماء

بلد ما حتجب اجلو إال
كل من ينتحي محاه غريب

عنه حتى ما فيه من عزباء

تكشف الشمس ثم ما يضمر أليم

كعني املنوم النجالء

فعىل أليم للمطيفني رس

كاشف عن رسائر األنباء

وباملقارنة نرى أن الشاعر قد حذف البيت الثاين من األبيات األوىل ،وجعل األخري منها ثانيا وأضاف
بيتا جديد ًا يف هناية هذه األبيات فإذا تابعنا قراءة القصيدة فإننا نجد الشاعر قد أسقط البيتني اآليتني من الطبعة
الثانية:
أرسل اخلمر كالشهاب من األب
طلعا كوكبني بالسعد واليمـ

بريق ساق كالبدر جم احلياء
ـن علينا يف غهب الالواء

ويف النهاية نقرأ هذه األبيات يف الطبعة األوىل:
وترى البحر لو توسده النا

ئم مل ينتبه من اإلغفاء

وكان احلزير صوت يناجى الـ

ـعنيب حتى مل باالصغاء

يف سكون كأنه نفس احلا

مل أو خفق طائر يف اهلواء

لنجدها عىل الوجه اآليت يف الطبعة األخرى:
وترى البحر لو توسده النا

ئم مل ينتبه من اإلغفاء

يف سكون كأنه نفس احلا

مل أو خفق طائر يف اهلواء

وكان احلزير صوت يناجى الـ

ـعنيب حتى مل باإلصغاء
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ونالحظ عىل األبيات األخرية أن الثاين كان ثالث ًا والثالث كان ثانيا يف النص األول مما يدل عىل إمكان
تبديل وتعديل يف نظام األبيات ونسقها دون اإلخالل باملعنى.
وهكذا بقية قصائدة .
خالصة الكالم:
أن الشعر الوجداين غري خاضع وال يصح أن خيضع للوحدة العضوية القاسية التي جماهلا الشعر
القصيص ،والتمثييل .أما عندما تعتمد القصيدة عىل عنرص قصيص ففي هذه احلالة توجب الوحدة العضوية عىل
الشاعر ألن القصيدة مبنية بنا ًء حي ًا ،وتنمو نموا داخليا يف تتابع لسري األحداث ،وتسلسلها كقصص مطران
وعبدالرمحن شكرى وقصة (ترمجة شيطان) للعقاد .
نتائج البحث:
قد وصلنا من خالل هذا البحث إىل نتائج نقدم ملخصها ىف نقاط تالية:
أوال :أن قضية الوحدة العضوية قضية توجد هلا اآلثار واملالمح ىف كال العرصين -القديم واحلديث.-
ثانيا :اهتم هبا النقاد من كال العرصين اهتامما يالئم عصورهم وثقافاهتم العلمية ،ومن حيث أسلوب
تناوهلم للقضايا النقدية واألدبية .وأن وضعها ال خيتلف أحيانا لدى النقاد -قديام وحديثا -عن القضايا النقدية
األخرى.
ثالثا :القضية باتت نظرية ومل تظهر مطبقة عىل الشعر متاما ىف كال العرصين ،حتى يكاد يصعب تطبيقها
ىف صورة كاملة لدى اجلميع .وقد الحظنا هذه الصعوبة ىف قصائد العقاد ،أما ىف عرص القديم فهم أولوا الوحدة
العضوية أثناء تطبيقها عىل الشعر إىل الوحدة النفسية تارة بني أغراض القصيدة املختلفة ،كام فعله ابن قتيبة ،و إىل
االنسجام واالنتقال املالئم من غرض إىل غرض ،كام فعله ابن طباطبا.
رابعا :أن دعوة أصحاب الديوان إىل الوحدة يف القصيدة دعوة قديمة ىف النقد األديب ومل تكن وليدة
العرص كام الحظنا من خالل إيراد أقوال القدامى ،وإننا لنلمس بعض التشابه بني تناول العقاد للوحدة العضوية
وبني تناول احلامتي هلا .فالعقاد يقول" :إن القصيدة ينبغي أن تكون عم ً
ال فني ًا تاما يكمل فيها تصوير خاطر أو
خواطر متجانسة ،كام يكمل التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها ،واللحن املوسيقي بأنغامه بحيث إذا اختلف
الوضع أو تغريت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها" (.)30
فكأن هذا التعريف ينظر إىل قول احلامتي الذي يقول" :مثل القصيدة مثل اإلنسان يف اتصال بعض
أعضائه ببعض فمتى انفصل واحد عن اآلخر وباينه يف صيحة الرتكيب ،غادر اجلسم ذا عاهة تتحزن حماسنه،
وتعفى معامله"
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جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102املجلد،0:العدد6:
خامسا :نستطيع القول بأن أول من اهتم امهاما بالغا هبذه القضية وجعلها من أهم مقومات النقد
ومعايريه هم أصحاب مدرسة الديوان ،فإهنم أثاروا عىل الشعراء املعارصين من أمحد شوقى وغريهم،
ونقدوهم ،ومتعنوا فيه إىل حد ال يتالءم مع البحث العلمي والنقد املنهجي.
سادسا :كان هلذه الثورة أثرها البعيد يف الشعر احلديث حيث انتقلت القصيدة عىل أيدي مدرسة
الديوان من وحدة البيت كام كان سائد ًا عند أغلب الشعراء ،والنقاد القدامى إىل وحدة القصيدة كلها (وذهب
منها االستطراد ،واحلشود والتفكك ،واالضطراب ،واالنتقال من موضوع إىل موضوع ،ومن غرض إىل غرض،
وخلت من اقتضاب املعاين ،وتناقضيها وأحمى منها اضطراب العواطف ،واملشاعر النفسية ،وأصبحت عمال فنيا
متكام ً
ال مرتبط األجزاء ،ملتحم املشاعر واألفكار والعواطف ،متناسق الدالالت واإلشارات وصارت القصيدة
كأهنا متثال حي نابض احلياة ألفكار صاحبها وأحاسيسه ومشاعره).32
سابعا :كان هلا آثارها الفعالة يف حركة التجديد التي سار فيها الشعر العريب احلديث واحلركة النقدية
املعارصة ،فتساءل الكثري من النقاد عن مدى حتقق الوحدة يف شعرنا العريب القديم وثار اجلدل حول مفهوم
الوحدة العضوية يف القصيدة وجتردت األقالم للمشاركة يف هذه املعركة ما بني مدافع عن الشعر القديم وثائر
عليه ،ووجدنا الكثري من املقاالت األدبية والنقدية حول هذا االجتاه مما كان خري ًا وبركة عىل احلركة األدبية
املعارصة .وإن كان أصحاهبا قد يتجاوزون حد االعتدال ،الذى ينبئ عن التعسف .واهلل أعلم.
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