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  .في دراسة تاريخ األدب" نجيب محمد البهبيتي" منهج
  - مقاربة في الرؤية والمنهج  -

  حنان الصلحي: الباحثة
  .المملكة المغربية. مراكش –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

  :تأطير موضوع البحث
 يف دراسة تاريخ األدب، "نجيب محمد البهبيتي"يسعى موضوع هذا البحث إىل تبني منهج            

مع حتديد مقاربة يف الرؤية والتصور وقوفا عند األبعاد النظرية والنسقية اليت تطرحها دراسته للتاريخ 
 .واألدب العربيني

أحد أعالم فكرنا العريب املعاصر، ومن أضخم وأصح " ب حممد البهبييتجني"ويعد الدكتور 
ا تارخينا احلديث، على حنو ما جاد تراثنا العريب القدمي بتلك األدمغة اجلبارة اليت  العقول اليت جاد 

ة والنور وحامل للعلم أعطت حلضارتنا العربية مدلوهلا احلقيقي واملتميز، وجعلتها حضارة إنسانية هادفة 
  . لرسالة العدل واحلق واملساواة
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وجند يف فكره منطا فريدا بني مبدعي عصره، وعندما حناول تقدمي دراستنا حول  هذه 
الشخصية، فإمنا حناول تسليط الضوء على إحدى النجوم الوضاءة اليت شغلتها إكراهات املاضي وآفاق 

ا ميكن أن ينتقل باإلنسان من قيد التقليد املستقبل، فمرياثه سؤال مفتوح على األدب العريب القدمي، فيم
  . إىل فاعلية االجتهاد، ومن قيد االنغالق إىل فاعلية االنفتاح

جتربة رائدة على مستوى الساحة الثقافية العربية قدم للبحث العلمي " جنيب حممد البهبييت"و
الشيء الكثري، وأمده بفكره وعلمه وذكائه ما يفخر له، ويعتز به، وامتازت مسريته العلمية بتقدمي مشروع 

نعموا به من حياة وضحى يف سبيل إجنازه بسائر ما ينتظر أمثاله أن ي. علمي وهب من أجله العمر كله
فاختار لنفسه املسلك الصعب يف سبيل الوصول إىل احلقيقة . الرخاء واالستقرار واهلناء والسلطة واملال

ونفضت غبار السخف عن «: العلمية، فارتضاها لنفسه طيلة احلياة غري مرتاجع عنها وتقبلها قائال
... للحقيقة العلمية، وأترك ما وراء ذلكإمنا كنت أعيش ... أرداين فلم أكن تاجر ألقاب أو عاشق نفوذ

يعرفون أين مل أركب ذلك يف سبيل ثراء ... والذين يعرفونين«: وقال أيضا 1.»وكنت بذلك سعيدا راضيا
ولكين إمنا قمت به وفاء حلق علمي تبينته أول ... أو شهرة ألتمسها، أو خصب عز علي يف بالدي

بعته مثابرا مناضال مواجها يف طريقي الطويل أشد العنت وإين تا... األمر شعاعا دقيقا وضيئا خفاقا
وأعنف اخلصومات، وذلك مل خيفض من عزمي على املضي يف متابعة ذلك الشعاع حىت استفاض 

  . 2»الشعاع الدقيق نورا غامرا فياضا
فإذا كان هذا الباحث واملؤرخ األديب؛ اختار لنفسه هذا املسار يف سبيل اإلفصاح عن 

مية وتصحيح وقائع التاريخ، فما املعامل الكربى اليت ميزت مشروعه  الفكري؟و ما اخللفيات احلقيقة العل
اليت أطرت منهجه النقدي واألديب؟ خاصة وأن عمله يبقى خطوة جريئة يف االجتاه الذي طال انتظاره، 

   .ومستحق للكشف عن جوانبه، فهو عمل مل يلق احلفاوة العلمية الالئقة به
  :  تقديم

مساءلة القراءة النقدية اليت مارسها البهبييت على إشكالية تاريخ األدب العريب حىت القرن إن 
الثالث اهلجري تكشف لنا عن األبعاد النسقية اليت رمسها لنظريته مستندا إىل رؤية جديدة ومنهج جديد 

املمارسات النقدية  وقراءة جديدة ،وفهم جديد للظاهرة  األدبية والشعرية ، إذ مل يكتف بتتبع ما رمسته
األدب واقترح بديال  السابقة يف دراستها إلشكالية تاريخ األدب ،بل جتاوز التقسيم السياسي لعصور

هلم ، مل يأخد فيه بنفس الطرق اإلجرائية والعملية يف البحث وحتري احلقائق ،فكل احلقائق اليت مخالفا 
                                                             

 .املقدمة.1978، البيضاء، 1حممد البهبييت، طجنيب املدخل إىل دراسة التاريخ واألدب العربيني،  -1
 ، 4دار الفكر مكتبة اخلاجني، طجنيب حممد البهبييت ، : ريتاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلج -2

 .املقدمة] 1950[
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يف الطرح ، ليس فقط على مستوى البناء توصل إليها تدل على عمق نظري يف التصور ، وبعد نسقي 
العام إلشكاليته يف التاريخ لألدب ، وإمنا أيضا على مستوى نوعية القراءة اليت قدمها ،إذ مل يكتف 
بطرح اخلطوط العريضة الكربى للظاهرة حسب العصور، وإمنا جتاوز ذلك ملا هو أعمق، ففصل يف 

يف السياق نفسه حدود العالقة اجلدلية القائمة بني  خصائص الشعر العريب بأدق جزئياته دون أن يغفل
  .ما هو شعري وما هو تارخيي

فما اخللفيات اليت أطرت فكره النقدي واألديب،؟ وكيف السبيل إىل التاريخ لألدب دون الوقوع يف 
ية بعض املزالق اليت وقعت فيها الدراسات واملناهج النقدية احلديثة؟ أال يستدعي ذلك وجوب التسلح برؤ 

نقدية تسمح خبلخلة األفكار والتنظريات املسبقة ومراجعة ما مت اجنازه منهجا وموضوعا،ومتهيدا ألرضية 
  أوسع تساعد على اقرتاح رؤية وتصور جديدين؟

  .  إشكالية تاريخ األدب عند البهبيتي: أوال     
نه أن يستقل عن جمموعة مستقال مبوضوعه ،فإن تاريخ األدب ال ميك" البهبييت" إذا كان األدب يف نظر

من املعارف والعلوم اليت متده باألدوات والوسائل اإلجرائية،غري أن الدعوة إىل علمنة تاريخ األدب  
ال يستطيع أن يعتمد على مناهج البحث العلمي اخلالص وحدها، " تاريخ األدب" ليست خالصة الن

هو تصوره ملوضوع تاريخ " لبهبييت"ب عند اوإمنا هو مضطر معها إىل الذوق ومرد هذا الفهم لتاريخ األد
األدب ،حيث إن هذا األخري عنده يعىن بالدرجة األوىل بدراسة مجلة النصوص األدبية يف إطار بعدها 
النسقي املتكامل هلذا كان مؤرخ األدب املثايل لديه هو الذي يتحلى بالروح العلمية عندما يبحث يف 

لنصوص األدبية،أما عندما يريد احلكم على مجالية النصوص فليزمه خمتلف العوامل اليت أثرت يف إنتاج ا
هذا " كوستاف النسون"االعتماد على ملكة الذوق، وميكننا أن نرى هذا التصور التارخيي األديب مع 

العمل األديب خيتلف عن الوثيقة التارخيية مبا تثريه صياغته من استجابة عاطفية "الذي اقرأن  االخري
  .1"ومجالية

  .أيضا توقف إزاء هذه الصياغة معتمدا على ذوقه التارخيي " البهبييت"هلذا وجدنا 
من زاوية  أن حماولتهم "وبرونتيير"تين"و"سانت بيف"ومبقتضيات هذه الرؤية انتقد منهج كل من 

ركزت على جانب من جوانب الظاهرة األدبية يف حني اغفلوا جوانب أخرى وكانوا يهدفون إىل إثبات 
ة دراسة األدب بطريقة علمية وهذا املنزع ال ميكنه التحقق ألن النقد األديب ال ميكن أن يصبح إمكاني

علما ،أو أن حياكي أي علم من العلوم وإمنا عليه أن يستقل مبنهجه ويربط بني طبيعته اخلاصة ،وطبيعة 
  . ذاتههي عمل أديب يف حد " البهبييت"األدب الذي يدرسه لذلك فطبيعة تاريخ األدب عند 

                                                             
 .49،ص1،1983جابر عصفور،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط:املرايا املتجاورة  - 1
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ووعيا منه خبصوصية كل منهج على حدة، وبقصور البحوث والدراسات اليت استصحبت هذه 
يف البحث يف املنهج التارخيي، املعضوض  املناهج عن حتقيق أهدافها العلمية، فإنه حصر منهجه

الدراسة يف وتتبع التسلسل الزمين لألحداث األدبية التارخيية ، وهو اختيار منهجي أملته طبيعة .بالتحليل
  .التاريخ واألدب العربيني 

وهنا تكمن إشكالية تاريخ األدب يف عدم وجود قراءة قادرة على إعادة قراءة التاريخ واألدب 
العربيني  وفق رؤية مشولية حمكمة ،وذات حقائق علمية مؤكدة ومقاييس حتدد خصوصيات املنهج 

  . املدروس
مظاهر قصورها، واإلكراهات العلمية واملنهجية و لقد تأمل الباحث جل املناهج ، ورصد بعض 

  : اليت حتول دون حتقيق األهداف منها، ومن مثة سعى يف منهجه لإلجابة عن اإلشكاالت التالية
  هل بإمكاننا إعادة كتابة تاريخ األدب العريب وتصحيح مساره وإعطابه؟ *
غري –ناك ضابط من الضوابط ما األسس النظرية اليت بىن عليها مفهوم تاريخ األدب ؟ مث هل ه*

  حيكم تقسيمه الزمين لعصور األدب؟ –الضوابط األخرى عند مؤرخي األدب 
مث كيف حيق لنا فهم تاريخ األدب ؟وبأي قراءة ميكن أن نعمل على قراءة التاريخ واألدب * 
  العربيني؟
ا درا* سوا األدب يف هذا ما املنطلقات الفكرية والقناعات اإلبستمولوجية اليت ينبغي أن يتسلح 

  النوع من الدراسة؟ 
مث هل هناك وعي لدى النقاد العرب باخللفيات اإلبستمولوجية واإليديولوجية لنوع املنهج الذي *

  ميكن تطبيقه على دراسة األدب والتاريخ له؟ 
  ما نوع املنهج الذي يتماشى وطبيعة الرتاث األديب املميز لثقافتنا العربية القدمية ؟ * 
  إمكاننا أن نقدم رؤية جديدة وتصورا جديدا لتاريخ أدبنا العريب؟وهل ب*

الفكري الرامي إىل تأكيد اهلوية " البهبييت"كل هذه اإلشكاالت والقضايا الكربى ميزت مشروع 
  .  العربية، وإعادة كتابة تاريخ األدب العريب القدمي وفق رؤية وتصور جديدين

  .عند البهبيتي "تاريخ األدب"مفهوم : ثانيا
شغل موضوع تاريخ األدب فكر العديد من املؤرخني،سواء على مستوى املمارسة العربية أو 
ال حتركها أسئلة حمرية ومثرية ،لكنها أسئلة  املمارسة الغربية،ويأيت البهبييت جتربة رائدة وغنية يف هذا ا

  .مشروعة لتقومي احلصيلة التارخيية لألدب
ت قضية تاريخ األدب يف تفكريه النقدي مبعاجلة بالغة األمهية، فنظر إليها ومن هذه الزاوية حضي

ذه القضية تنظريا وممارسة معربا عن ذلك بقوله ومن :"بعقله وقلبه وبصريته،وهو ما يكشف عن وعيه 
يوم أخدت انظر لنفسي يف تاريخ األدب،كنت أرى التاريخ السياسي واالجتماعي هو اإلطار الذي 
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ألدب، فليس يفهم احدمها دون فهم األخر،فهما روح وجسد ال يفرتقان،وانتزاع احدمها من يعيش فيه ا
شطره قاض بدمارمها مجيعا،ولذلك جعلت حتقيق التاريخ وكدي ومل يكن يومئذ قد حقق منه شئ 
فحملت احلملني كليهما على ظهري،ومضى خلفي حشد من أدعياء التاريخ يتلقطون الفتات مما 

  .1"عملته
وملا ظهرتاريخ الشعرالعريب،وجدوا فيه معاجلة جديدة انتقلت بالدراسات "ر يف موضع اخروأشا

  األدبية للنص من تلك احملاوالت التوهيمية املنفوشة يف غري بر إىل مناحي 
ا  عقلية تستند إىل أرض صلبة من الدراسة الصوتية للفظ يف داللتها على معناه،ويف مساند

واملضمون العام للموضوع،ومن دراسة النص على ضوء التساند بينه وبني  املضامني الشاملة للجملة
م مغلقة   .2التاريخ،لفتح ذلك املنهج اجلديد يف وجوههم أبوابا كانت دو

إذ وجد يف التاريخ السياسي " لتاريخ األدب"وحسب هذه الرؤية يتضح املغزى الذي رمسه البهبييت
،ومن هذا املنطلق كانت العالقة عنده وطيدة بني التارخيي واالجتماعي السياق الذي يعيش فيه األدب

واألديب،إذ ال ميكن دراسة أحدمها مبعزل عن األخر،لذا اتسمت دراسته للتاريخ واألدب العربيني بنسق 
تكاملي بوصفهما كيانا واحدا يشكالن روحا وجسدا، ال ميكن فصل أحدمها من شطره ألن ذلك قاض 

  .بدمارمها مجيعا
عاد تصوراته النظرية واضحة أثناء حماولته مقاربة النصوص األدبية اليت درسها يف إطار وتبدو أب

ذا يقدم قراءة جديدة للظاهرة األدبية  العالقة القائمة بني ما هو تارخيي وما هو أديب ،وهو 
عامة،والشعرية بصفة خاصة،إذ أرخ لألدب من قلب املادة الشعرية نفسها،ومن خالل حركة إيقاع 

  .تاريخ يف احلياةال
عند البهبييت يتحدد يف الرتكيب املعريف احلاصل بني " تاريخ األدب" هلذا فان موضوع

ما بنية موحدة ومركبة من معارف خمتلفة لذلك تتخذ عبارة "األدب"و"التاريخ" تاريخ "على أساس أ
ريورة الزمنية، وربط دراسة العالقة القائمة بني النصوص األدبية خالل الس:عنده معنني مها " األدب

ا التارخيية   .النصوص بسياقا
على أساس دراسة العالقة القائمة بني "لتاريخ األدب"ووفقا هلذا التصور يتحدد مفهومه 

ا التارخيية ،وهو ما تكشف عنه  النصوص األدبية خالل التطور الزمين،مع ربط النصوص األدبية بسياقا
حىت أواخر القرن اهلجري الثالث،حيث حدد طبيعة تصوره يف التاريخ دراسته الواعية لتاريخ الشعر العريب 

للشعر العريب فوقف عند املرحلة الفنية من الشعر وتنسب للعصر اجلاهلي ،واملرحلة العاطفية من الشعر 
                                                             

 17:جنيب حممد البهبييت ،ص:املعلقة العربية األوىل،أو عند جذور التاريخ - 1
 430.جنيب حممد البهبييت،ص:العربينياملدخل إىل دراسة التاريخ واألدب  - 2
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وتنسب للعصر األموي،واملرحلة العقلية من الشعر وتنسب للعصر العباسي ،ومن وجهة نظر أخرى فقد 
يف تصوره رهينا بتتبع األدب يف سريورته أجناسا، وأشكاال ،وقضايا،ودالالت،وكل "بتارخ األد"ظل 

ذلك يف ارتباطه بوقائعه وحميطه،والواضح أن تلك السريورة تتجسد بفعالية يف األشكال والتقنيات 
ا املختلفة   .اللغوية،وخاصة يف اللغة األدبية بديناميتها وتفاعال

حاول من خالهلا توضيح املالمح املشكلة "لتاريخ األدب"جديدة رؤية"البهبييت"لقد تكونت عند 
لسريورة األدب وهنا تتأكد مهمة تاريخ األدب لديه يف كونه ضرورة علمية إلعطاء األدب معناه 

ال ميكن أن "تاريخ األدب"اإلنساين،وقيمته يف إعادة كتابة التاريخ العريب أو معرفة اإلنسان  لنفسه فخارج
أدبية مهما بلغت من الروعة سوى االعتبار النسيب الذي يكتفي بتحقيق املتعة  تعطي ألي ظاهرة

  .اجلمالية احملدودة
بان النشاط الفكري واألديب لكل من " لتاريخ األدب" يف سياق دراسته" البهبييت"وقد أيقن 

م ومن عاصره كالرافعي وغريه، قد شكل حركة قوية املنطلقات، فيما خيص تناوهل"جرجي زيدان "
م  يكتبون الكتب املوضوعية يف األدب العريب وتارخيه،وكانت "إلشكالية تاريخ األدب إذ تبني له أ

م مليئة بالنشاط الكتايب والفكري وبرزت فيها املوضوعات اليت كانت حترك اخلواطر،وتبعت النشاط ..فرت
النشاط الذهين من األدب العقلي يف املوهوبني،ومل يكن هذا يف الدين وحده،بل امتد إىل مجيع وجوه 

مث كان ..يف األدب اإلنشائي" املنفلوطي العظيم"ما كتب وبرز "حممد عبده"وغريه فكتب األستاذ اإلمام
من اثار طلب اجلامعة األهلية القدمية تأليف كتاب يف تاريخ اآلداب العربية،كتابا جرجي زيدان، 

  .1"وبعدها  1911سنة  والرافعي،وقد أمت الكاتبان ما اختارا التنافس عليه يف
وهذه اإلشارة إىل طبيعة النشاط الفكري الذي وسم حركة املؤرخني العرب يف دراسة األدب 
والتاريخ له،دليل على امتداد وعمق فكره يف التأمل يف دراسات معاصريه لذا جنده ال يرتدد يف إبداء 

ا ال تغري من قيمة النص شيئا،وإمنا تزيد"موقفه اجتاهها،مقررا من البصر جبمال النصوص إن كان مجيال  أ
هر إن كانت له نقائص   .2"مث تضع نقائصه حتت ا

فهو ال يكتفي بتحديد ما يف النصوص من "تاريخ األدب"وقد أثرت هذه النظرة على أفق كتابة 
يب خصائص ومسات مميزة جلماهلا الفين،وإمنا حياول دائما البحث يف جمموع القيم اليت يطرحها النص األد

موع الوقائع التارخيية والقيم اليت  وذلك يف إطار إشكال عام، هو دراسة التسلسل الزمين واملنطقي 
  .تطرحها كل مرحلة أو حقبة تارخيية

                                                             
 .254جنيب حممد البهبييت ،ص:املدخل إىل دراسة التاريخ واألدب العربيني  - 1
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مع النص األديب،ذلك أن اهتمامه ينصرف أيضا إىل " البهبييت"ويؤكد هذا التصور طريقة تعامل 
اخلارجية املرتبطة بالوضع السياسي واالجتماعي،ومن مت وجد معاجلة السمات الداخلية اللغوية والسمات 

بان لتاريخ األدب مظهر سياسي وآخر اجتماعي،ذلك أن األديب أو الشاعر ليس إال عنصرا من 
ما أو شعرمها ال ميكن أن يكون إال ظاهرة اجتماعية تطابق الواقع  ا ،وأد اجلماعة يؤثر فيها ويتأثر 

  .حيث أن األدب ليس إال انعكاسا لواقعه، 1ه البهبييت باسم الواقعيةوتتفاعل معه وهو ما تبنا
إمكانية طرح صياغة " للبهبييت" ويبدو بأن املعاجلتني الداخلية اللغوية،واخلارجية التفسريية تتيحان

جديدة لتاريخ األدب عامة،كما أوضحتها دراسته لتاريخ الشعر العريب حىت آخرء القرن الثالث 
وقد درست الشعر العريب باعتباره ظاهرة حية تتحرك على :"ا اجلانب إشارة صرحية لذلكاهلجري،ويف هذ

فردية الشعراء،وأشخاصهم جاعال مهي من هؤالء  الدهر،فتنمو وتضعف وتتغري وتتشكل متصلة حبياة 
من كان من هذه الظاهرة حبيث يضيف جديدا إليها،أو يرتك أثرا فيها،ضاربا صفحا عن األشخاص 

جا سبقوا إليه،الن الكتاب التابعني ويقصد كتابه تاريخ  - لغريهم السالكني الطريق املعبد الناهجني 
 ليس كتاب تراجم وإمنا مثله األول متابعة التطور الفكري -الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري

عن املشاركة  الشاعر بعيدا أما ما كان من حياة..للشعر بوصفه أداة معربة عن حياة امة للفردية فيها أثرها
ومل يكن  الشعر عندي يف جوهره إال ..يف توضيح هذه الصورة للشعر من حيث هو شعر فقد استبعدته

تعبريا منطوقا منغوما عن انعكاس احلياة يف أروع معانيها على النفس البشرية فما مل يكن من هذا القبيل 
كمنهج يف دراسته " البهبييت"قة اليت اختدها عندي شعرا ولو وضعه من قبلي موضع شعر،وهذه الطري

كانت سبيال له إىل إظهار الشعر العريب على حقيقته،وإبداء اجلوانب الرائعة "للشعر العريب والتاريخ له 
، وهذه 2اجلليلة منه،وكانت طريقة إىل عرض طائفة منه هي من أروع ما يف أشعار الناس شرقيهم وغربيهم

ا تنتهي بالناظر إىل تغيري النظرة اليت سبق أن كونتها عنده " هبييتالب"الطائفة اليت أوردها  يرى على أ
  .للشعر العريب دراسات ناقصة

كانت سبيال إلظهار الشعر العريب على " البهبييت"وطبيعي أن هذه النظرة اليت توصل هلا 
ا ال خترج عن تصوره النظري تاريخ "العام إلشكالية  حقيقته،وإبداء اجلوانب املميزة فيه،على اعتبار أ

ا تضم إطارا سياسيا وآخر اجتماعيا مها السياق الذي يعيش فيه األدب، وذلك يف إطار " األدب يف كو
يف " البهبييت" عالقة جدلية بني األدب و التاريخ العربيني،وقد كان هذا بطبيعة احلال هو بؤرة اشتغال

ذلك بالدراسة الداخلية اللغوية والتفسريية اخلارجية من العربيني و " األدب"و" التاريخ"معاجلته إلشكالية 
  .اجل حتديد التطور  الفكري  للحركة األدبية عامة والشعرية بصفة خاصة

                                                             
 .63جنيب حممد البهبييت،ص:تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري - 1
 .63اريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري،جنيب حممد البهبييت،صت - 2



169 

ظل قائما على منهج قراءة النصوص كاشفا يف "لتاريخ األدب"ومما الشك فيه أن منظور البهبييت 
  .تراعي شروطه التارخيية وفنياته األدبية واجلماليةاية املطاف عن صياغة جديدة لتاريخ الشعر العريب 

وخنلص مما سبق أن تاريخ األدب عنده مرتبط بالتاريخ العام،فالنص األديب مرتبط بتارخيه، وهذا 
لدرجة انه ال ميكن استيعاب احدمها مبعزل عن اآلخر،وهنا ميكن  1يعين أن هناك تساوق وتساند بينهم

  :ية التاليةالوقوف عند األسئلة االستشكال
يف تطبيق منهج تاريخ األدب؟ وما هي الصيغة اليت وقف عندها؟وما " البهبييت"إىل أي حد وفق 

هي املقاييس العامة اليت استند إليها يف دراسة األدب والتاريخ له؟ وهل كانت رؤيته وتصوره الفكريني  
ه متيز باستقاللية وتفرد مشروعه كافيني ملعاجلة مجلة من القضايا اليت وقف عندها دارسوا األدب أم ان

  األديب منهجا تنظريا وممارسة؟
  .ريخ لهأفي دراسة األدب والت" البهبيتي"منهج : ثالثا 

  :مقاييس البهبيتي في التأريخ لألدب -أ
يف معاجلته إلشكالية تاريخ األدب كان " البهبييت" إن السياق املفهومي الذي شكل بؤرة اشتغال

  . حافزا له للعمل على حتقيق النصوص ورصد حركة التطور الفكري لألدب يف مراحله املختلفة
ا تلتقي يف فروعها النظرية مع توجهات منهجية دافع عنه" البهبييت"وهذه الرؤية اليت دافع عنها

الذي يرى أن تاريخ األدب جزء من تاريخ احلضارة "كوستاف النسون"رواد املنهج التارخيي وعلى رأسهم
، فاألدب الفرنسي مظهره للحياة القومية جند يف سجلها الطويل الفين كل تيارات األفكار واملشاعر اليت 

  .2امتدت إىل األحداث السياسية واالجتماعية أو تركزت يف النظم
يرى أن التاريخ السياسي واالجتماعي هو السياق الذي يعيش فيه األدب " البهبييت" فإذا كان

حبيث ال ميكن دراسة احدمها مبعزل عن اآلخر،فان التصور الالنسوين ينصب يف نفس املنحى لدرجة انه 
ت إىل ال ميكن مطالعة األدب الفرنسي إال يف إطار مقاربة ورصد كل تيارات األفكار واملشاعر اليت امتد

احناز حنو صياغة ورصد مجلة من " البهبييت"األحداث السياسية واالجتماعية، ومن هذا اجلانب جند أن 
يف مقالته " كوستاف النسون"، كما حددها "املنهج التارخيي"املقاييس اليت شكلت بؤرة اشتغال 

  :الشهرية ومنها
  .اعتماده النص أوال وقبل كل شئ-
  .توثيقهال يعتمد نصا قبل حتقيقه و -

                                                             
عبد العلي الودغريي،جملة حبوث ،كلية اآلداب :مشروع البهبييت بني تأكيد اهلوية وإعادة كتابة تاريخ احلضارة - 1
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 397ص):ت.د(،)ط.د(منذور،دار النهضة مبصرللطباعةوالنشر،القاهرة،حممد :النقد املنهجي عند العرب - 2
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  .النص األصلي يلغي الوساطة-
  .ال يفهم النص إال يف سياقه التارخيي-
  .الرتكيب بعد التحليل-
  .الصحة هي األصل إىل أن يثبت العكس-
  .األمانة يف التعامل مع النص وهي أساس البحث-
  .احلقيقة غاية البحث-
ص بوصفه وثيقة تارخيية أن يركز على الن" البهبييت"جرت عادة : على مستوى الخاصية األولى*

قابلة للدرس واملناقشة والتأويل والتحليل والتفسيري،وهذا يعين لديه أن كل رأي أو حكم يتوصل إليه، 
ينبغي أن يستند فيه إىل نص،فالنص عنده قبل الرأي وقبل احلكم،ومن مثة إذا كان هناك رأي سابق ال 

يف سياق " عبد العلي الودغريي"ب لذلك يدعمه نص وال يؤيده دليل يبقى جمرد ظن ختمني كما ذه
  .1للتاريخ واألدب العربيني" البهبييت"حماولته البحث عن املقاييس اليت ميزت دراسة 

انه ال يصح التعامل مع النص أو الوثيقة قبل " البهبييت"فيؤكد بصددها  :أما الخاصية الثانية
سائل حتقيق النصوص املعروفة لدى التأكد من صحتها شكال، ومضمونا فكرة وألفاظا ،باستعمال و 

  .العلماء،ويدخل يف ذلك حتقيق نسبة النص إىل صاحبه ،ومعرفة صاحبه وراويه وعصره وزمانه ومكانه
بالرجوع إىل املصادر األصلية،وعدم االكتفاء " البهبييت"يلح : وعلى مستوى الخاصية الثالثة

أن يتصرف -حسب تصوره -األصل،إذ ال ينبغيباملراجع الثانوية والنقل عن الواسطة إال عند انعدام 
الدارس يف األخبار والنصوص والوثائق،وفق أهوائه فيضيف شروحا وزيادات من عنده،الن ذلك قد 
يكون عرضة للخطأ يف النقل والسهو هذا باإلضافة إىل سوء القراءة والفهم،وهذه القاعدة املنهجية 

عدد من اللغات األجنبية القدمية واحلديثة الغربية االنكباب على تعلم اكرب " البهبييت" فرضت على
ا  والشرقية حىت يتمكن من مباشرة النصوص والوثائق بنفسه مما ميكنه من مالمسة احلقائق يف صور

  .الكاملة وغري املزيفة
فيتمثل يف أطروحته القائلة بان النص ال يفهم إال يف سياقه التارخيي  :أما المقياس الرابع

ويوم أخدت انظر لنفسي يف تاريخ األدب كنت أرى التاريخ :" ما أشار لذلك بقولهواالجتماعي ك
السياسي واالجتماعي هو اإلطار الذي يعيش فيه األدب،فليس يفهم أحدمها دون فهم اآلخر فهما 

ولذلك جعلت حتقيق التاريخ وكدي، ومل يكن يومئذ قد حقق منه شئ،فحملت احلملني  ...جسد وروح
  . 2"ي ،ومضى خلفي حشد من أدعياء التاريخ يتلقطون الفتات مما عملتهكليهما على ظهر 

                                                             
 .253مشروع البهبييت بني تأكيد اهلوية وإعادة كتابة تاريخ احلضارة،عبد العلي الودغريي،ص - 1
 .17جنيب حممد البهبييت،ص:املعلقة العربية األوىل،أو عند جذور التاريخ -2
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ارتباطا  -حسب رأيه –إذ يرتبط النص األديب " البهبييت"واحلق أن هذا القول ماثل بقوة عند 
تمع وحضارته،فهناك تساوق وتساند بني  وثيقا بتارخيه وان تاريخ األدب مرتبط بالتاريخ العام ،تاريخ ا

حبيث  جنده يستعمل النص التارخيي يف " البهبييت"، وهذان املفهومان كثريا الورود يف كتابات هذه األمور
تفسري األدب،كما يستعمل النص األديب يف تفسيري التاريخ وحتقيقه واالحتجاج له سواء مبا يشتمل عليه 

ئع ال يسمح هذا النص األديب  من أمساء وأعالم ومواقع وإشارات تارخيية واختصار ألحداث ووقا
األسلوب األديب والشعري على اخلصوص بتفصيلها،أو مبا ختتزنه لغته ومعجمه من ألفاظ دالة ،كثريا ما 
تمع وحضارته حني تنعدم الوثائق  تصبح هي الوثيقة الوحيدة اليت يتم اعتمادها يف كتابة تاريخ ا

  .1األخرى
لألدب حيث يعيد الشعر إىل سياقه العام وهلذا الكالم نسقيته، حينما تراجع دراسته التارخيية   

مثال أقدم " ملحمة جلجامش"الذي ميتد يف املكان ويف الزمان إىل آالف القرون الغابرة،وجيعل من 
  .2"قصيدة عربية مبلء الفم واألشداق

قد حترك يف إطار هذه احللقة،ويف سياق البحث عن ربط " للبهبييت"والواقع أن املنجز النقدي  
جمموعة من السالسل واحللقات واجلسور اليت شكلت تاريخ األمة بصفة عامة،فكانت نتيجة منطقي بني 

ذلك عنده أن استخلص مجلة من النتائج واحلقائق التارخيية بفعل تطبيقه ملنهج التساوق والتساند بني 
  .األدب والتاريخ

ا منهج البهبييت بوصفها مقياسا أساس :أما الخاصية الخامسة يا يف دراسة التاريخ اليت ميتاز 
التحليل وحده ال يكفي يف معاجلة الظاهرة أو النص،وإمنا هو " واألدب العربيني فتتصل مبسالة الرتكيب إذ

اخلطوة األوىل فقط ،أما اخلطوة الثانية والضرورية فهي الرتكيب والربط بني األجزاء اليت مت حتليلها ليتم 
  .3"شمويلمنها استخالص النتائج الكربى والتفسري ال

كان يربط بني اجلزئيات الدقيقة يف اخلرب التارخيي أو النص األديب،ويركب " البهبييت"واملالحظ أن  
بعضها إىل جانب بعض يف مهارة وقدرة ذهنية حادة على الرتكيز،وتتبع اخليوط الرفيعة  الرابطة بني 

ا حىت  اليت تتبع خيوطها"النضر بن احلارث"التفاصيل، واملثال على ذلك قصة  وتفاصيلها،ومجع جزئيا
كنت امضي يف :"ألف صورة متكاملة ناطقة باحلقائق، و لك كالمه واضحا يف رؤيته ومنهجه يف البحث

ختليص دور النضر من بني األشواك ومن غيابات التقصري يف إيراد التفاصيل اليت تسعف بإكمال الصورة 
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ة ونسجها النسيج احملكم لنحصل بقدر اإلمكان على ، وكان منهجي فيه جتميع اخليوط املتفرقة املتناثر 
  .1الصورة املتكاملة للواقع األديب والتارخيي لتلك الفرتة بوصفهما عنصرين متالزمني ال يفرتقان

ووعيا منه بقضية املنهج فقد حصر جهده يف مجع اخليوط املتفرقة واملتناثرة والعمل على نسجها 
دف الكشف عن تلك الصورة املتكاملة للواقع األديب والتارخيي لكل نسجا حمكما وحتليلها مث تركيبها 

سلك منهجا خاصا به استخلص منه نتائج " البهبييت" مرحلة من مراحل الفكر العريب، وهذا يعين أن
  .عدة مل يسبق التوصل إليها كحقيقة علمية ثابتة

ا : أما السمة السادسة ن الصحة هي األصل إىل كو "يف منهجه النقدي" البهبييت"اليت تشبت 
ا "أن يثبت العكس طريقة أولئك الذين تقولوا على التاريخ دون سند وال " البهبييت"وهذه السمة عكس 

م للشك وإلقاء التهم والظنون وجتريح األشخاص والوقائع والطعن يف النصوص  علم، فأطلقوا عنا
  .واألخبار دون تقدمي الدليل واحلجة والربهان 

هذه الفكرة حيزا كبريا من فكره فدرسها دراسة وافية عميقة ودقيقة وعمل على وقد شغلت 
الذي هو األصل ،وأشار بان التجربة الغربية انتقدت هذا املنهج بقوة ومل حيظى  "الغزالي"مقارنتها مبنهج 

مارسة مبمارسة تطبيقية يف أحباثهم ،ويف السياق نفسه أكد أن املنهج الديكاريت مل يكن غريبا على امل
صاحب املمارسة الفعلية ملنهج الشك الديكاريت مل يكن على علم  "طه حسين"العربية ،وهذا ويرى أن 

بشئ من منهج ديكارت نفسه،وانتهى إىل القول انه ال جيوز ألحد أن ينتحل لنفسه مهمة الطعن يف 
  . تراثنا وتشويه تارخينا العريب ،وهو جمرد من كل دليل خال من كل حجة أو برهان

عن منهج دقيق يف دراسته للتاريخ واألدب العربيني ،إذ ال يكتفي " البهبييت" هلذا كشفت دراسة
بتعليل الوقائع وتفسريها والتعقيب عليها حسب ما اشتهى وراقه ،أو ينفي منها ما شاء مث خيرج بعد 

سجم مع العلة اليت ذلك إىل الصورة اليت ترضيه ،وتسد كثريا من حاجاته أو ترضي أمانيه وأحالمه  لتن
اختارها والنتائج اليت يرتمسها ،بل انه يقف يف خطى منهجه مؤرخا للوقائع متخذا  مسلك الرجوع إىل 
املصادر،هلذا قال عن منهج العمل األورويب بأنه ال يقف فيه املؤرخ عند الوقائع،وال يقدمها على ما رواها 

  "2.ا حسبما اشتهىأهلها ، ولكنه يكيفها ويعللها ويعقب عليها ويسوقه
ا يف حبثه " البهبييت"وحيضر مقياس آخر يف منهج  جيسد مسة املوضوعية والعلمية اليت التزم 

العلمي ، باستناده إىل النص أو الوثيقة التارخيية كمعياريني مقدسيني ،ال حيق للدارس أن يغري فيهما 
كوثيقة "جلجامش"خالل  دراسته ملعلقة باحلذف واالختصار أو الزيادة والنقصان ، كما اثبت ذلك من 

ثبت يل من دراسة هذه املعلقة أنين بإزاء اخطر وثيقة :" تارخيية هلا قيمتها يف التاريخ العريب قائال لقد
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تارخيية عرفها اإلنسان ،وتركها القدماء املتأخرون ،فداللتها واسعة وانعكاسات التاريخ فيها ال يضارعها 
  .1"فيها وثيقة أخرى

دائما على مسالة البحث عن احلقيقة والتزام املوضوعية بوصفهما مقومني " البهبييت"يؤكد هلذا 
  .أساسني ينبغي احلرص عليهما يف كتابه التاريخ واألدب العربيني 

وسعيه وراء احلقيقة العلمية،وتأمله يف " البهبييت" بدوره يربز جانبا من حبثوهذا المقياس 
ددا ملنهجه إطاره العام يف قراءة النصوص املعتمدة على التفريع يف الداللة أحداث تاريخ أدبنا العريب ،حم

،واملقارنة واملقابلة بني األخبار والنصوص مث االستنتاج الصحيح، والرتكيز على السمات اللغوية يف 
  :البحث عن دالالت النصوص وهو ما يبني 

  .قدرته الفائقة على حصر تلك السمات اللغوية للنصوص-1
رته على تحويل االستنتاجات واالنطباعات التي تثيرها كل سمة إلى مفاتيح موضوعية قد-2

  .لفهم النص وتذوقه وتحليله
  .عدم االكتفاء من دالالت النصوص المعالجة بإيماض واحد،أو فكرة واحدة -3

االستقصاء بإطالة النظر يف النصوص وفهمها يف كل الدالالت "والغالب على فكره هو ميله إىل 
  .2"اليت تتوارد عليها حىت ليكاد ميخضها خمض البخيلة فال يرتك مزيدا ملستزيد

هلذا كان دائما يلح على مسائل بعينها نظرا ألمهيتها البالغة كفكرة تعليق املعلقات وتقديس  
  .3"حىت ال يكاد خيلو كتاب من اإلشارة إىل ذلك تلميحا أو تصرحيا..الشعر

األدوات اإلجرائية، اليت ميزت طبيعة دراسة تاريخ األدب عند كانت هذه أهم األسس الفكرية و 
ومميزاته املنهجية،وما هي يف احلقيقة إال دوافع موضوعية وضعها نصب عينيه خالل حماولته "البهبييت "

اختيار دراسة األدب والتاريخ له،كأداة إجرائية جتسد وعيه باخللفيات اإلبستمولوجية واإليديولوجية اليت 
  .وصية منهجه يف دراسة تاريخ األدبأطرت خص
  .في دراسة تاريخ األدب" البهبيتي"منهج  - ب

 "المنهج التاريخي"فأيقن بأن مالمح " البهبييت"منهج "  محمد عمر الطالب "لقد تتبع     
تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث " تبدو حاضرة من حيث األسس واملقاييس،السيما يف كتابه 
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مؤكدا انه حاول اجلمع فيه بني املوضوعات العلمية يف الدراسة األدبية ،والذوق األديب اخلالص "اهلجري
  .1"يف استخالص النتائج وإصدار األحكام النقدية

توخى دراسة األدب يف ضوء التاريخ بروح نقدية تعمل على استخالص النتائج " البهبييت"ومبا أن 
ية واألدبية ،وان يقرر احلقائق ويتعرف على روح العصر واألدب الدقيقة، ال جمرد سرد لألحداث التارخي

،ويبني أثر كل منهما يف اآلخر، ال أن يورد األخبار األدبية والنصوص من دون تدقيق أو استنتاج ،وأن 
وأن ال يكتفي بدراسة املوضوعات اليت ..يرقب األثر الذي أحدتثه الثقافات األخرى يف هذا األدب

 تارخيه، وإمنا يهتم بدراسة اللغة واألساليب واحلياة العقلية إىل جانب املعاين تناوهلا األدب عرب
واملوضوعات،فانه كان حريصا اشد احلرص على تثبيت هذه األسس يف منهجه بشكل اليدع جماال 

ا كتابه  تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث "للشك،واملتفحص للمقدمات الثالث اليت صدر 
يف دراسته لتاريخ األدب العريب عامة ،وتاريخ الشعر بصفة خاصة،إذ " البهبييت"يطالع غاية "اهلجري

ا باعتبارها وحدة حية متماسكة على الزمان :"يصرح بأنه  يعاجل تاريخ األمة العربية وآلدا
وأبرزت خصائص الشعر اجلاهلي إبرازا ميز بينه وبني شعر العصور اليت ثلثه ودل على ..واملكان

ومه،وسعة جتربته وأثر هذه التجربة يف استبحار أوزانه وتنوع موضوعاته،واستقرار التقاليد يف معاجلته عند ق
مناحي حمددة التزامها ودار يف أفاقها دورانا مجع فيه من العواطف،ومن االنطباع بالكون،ما مل يتجاوزه 

منها إال بعضا ،قدمت احلكم مدعما فيه شعر لغة سوى لغته متكئا على مجاليات مل يتهيأ لغري العربية 
كما يؤكد "البهبييت"، ويف هذا الصدد يؤكد 2باألدلة مقرونا بالنماذج،والتحليالت،والدرس العميق

على أن األدب وثيقة تارخيية لألمة ، وأن التوصل ملعرفة هذه الوثيقة ال يتم  "المنهج التاريخي"أصحاب 
اخلروج من كل ذلك بالنتائج العلمية مع االعتماد على ذوق ومقارنتها و   إال جبمع املعلومات وتنسيقها

وهنا وجدتين مرة أخرى يف حاجة إىل أن أتعرف على املاضي بعد ":"البهبييت" الباحث وسعة ثقافته يقول
أن تبينت الصلة الوثيقة بينه وبني هذا الشعر، بل بعد أن تبينت أن هذا الشعر وثيقة تارخيية كربى لعهد 

وجلأت إىل التاريخ استنطق صامته،وأطرق بابه فوجدت جتاوبا ..التاريخ يف جزيرة العرب رائع من عهود
عجيبا بني الشعر والتاريخ وأخدت تلوح على ضوء الدراسة التارخيية املفاهيم الصادقة لذلك 

   .3"الشعر،وتتضح اخلصائص الفنية له 
املسار الفين حلياة األمة اليت أنتجت  لنفسه تصورا خاصا يف قراءة" البهبييت"ومن هذه الزاوية اختذ 

هذا الشعر،فطرح بذلك قراءة جديدة كشف من خالهلا عن وجود عالقات خمتلفة كالعالقة بني ازدهار 
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وستجد يف قراءتك هلذا الكتاب منهجا جديدا ، :"الغناء وازدهار الشعر، ولك قوله يف هذا السياق
يف جاهليتها وإسالمها على غري ما اعتدت أن تطلع  ونتائج جديدة، وستطلع من دنيا احلياة العربية

بني املدارس " فتجده بذلك قد ربط يف كتابه تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري  1"عليه
ووصل بني التيارات الفكرية وألف بني سياق األمور يف املاضي وما تاله وبني األثر السابق واألثر الذي 

وربط أيضا بني حياة ..مجلة من القضايا املطروحة يف نسق متصل بعضه ببعضيأيت بعده فكشف عن 
الشعر وحياة الشعراء، حبيث درس الشعرالعريب باعتباره ظاهرة حية تتحرك على الدهر فتنمو أو تضعف 
وتتغري أو تتشكل متأثرة بفردية الشعراء وأشخاصهم باحثا فيما قدمته كل جتربة شعرية من حيث هي 

إين عشت مع هؤالء الشعراء عيشهم،وجهدت يف :"ا إليها أو ترتك أثرا فيها ،ويطالعنا بقولهتضيف جديد
  .2"أن انتقل بكياين الشعوري كله إىل عصورهم ألخالطهم وأداخلهم

مبراعاته للسمات واخلصائص املميزة " البهبييت"والثابت أن الوعي باخلصوصية املنهجية ماثلة عند 
يف مقالته الشهرية اليت أقر فيها بضرورة " كوستاف النسون"للمنهج التارخيي الالنسوين ،كما نص عليها 

  . والتأريخ له التزام املؤرخ بالبحث يف القيم العاطفية والعقلية والفنية  يف دراسة األدب
كان مسة من مسات الرؤية النقدية للبهبييت وحنن نرى أن هذا املنهج   "المنهج التاريخي"وهلذا فان 

ساعفه يف معرفة املعامل الكربى حملطات الشعر العريب ،وكذا العوامل اليت أثرت فيه كالبيئة والعصر 
ما يشاركان يف واملصادر الثقافية والوثائق القدمية ودراسته لشخصية الشاعر  أو األديب من حيث كو

تطور احلركة اإلبداعية الشعرية أو األدبية ،هلذا وجد يف املنهج التارخيي حاجة ملحة ملعرفة تطور التفكري 
فمعرفة التاريخ السياسي واالجتماعي الزمة لفهم األدب وتفسريه ،وكثريا ما يستحيل فهم (...)واللغة

   .3ضةنص أديب قبل دراسة تارخيية عري
ويتمتع الباحث حبس منهجي تفرد به يف كتاباته التأسيسية لكونه ظل مهوسا بإشكال البحث 

تاريخ الشعر العريب "عن منهج للقراءة خيالف املناهج السائدة ،وقد بدأت هذه الكتابة مبشروعه الفكري 
التارخيي القدمي الشعر العريب يف حميطه "،وصوال إىل كتابه)م1950( حىت آخر القرن الثالث اهلجري

  .،وقد مثلت هذه الكتابات منوذجا مثاليا حنو تكريس منهج علمي ملقاربة الظاهرة األدبية )م1987"(
وهذه املظاهر إن دلت على شيء فإمنا تدل على أن قضية املنهج أصبحت ضرورة ملحة عند  

منها ما يرتبط بوضعية  العرب احملدثني من العصور احلديثة، وقد كان وراء هذا الوعي املنهجي عوامل
  .الدرس األديب، ومنها ما يرتبط باالنفتاح على الغرب
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ويف سياق هذه احملاوالت جاءت جتربة البهبييت لتتجاوز اإلطار النظري واملنهجي الصادر العام 
ه هلذه التصورات بغية تأسيس تصور جديد ينبين على فهم األمة العربية، هلذا فإن ما مييز جتربته هو حماولت

اإلجابة عن سؤال إشكايل هو كيف ننهض بدراسة األدب؟ أو مبعىن آخر كيف تتم إعادة كتابة التاريخ 
العريب اإلسالمي حىت يرقى إىل املستوى الذي يستحقه وأوىل األجوبة اليت سيقدمها البهبييت عن هذا 

يوجه انتقاداته ، وس"تاريخ األدب"السؤال اإلشكايل هي انتقاده للوضع القائم عند أصحاب منهج 
جلملة من اجلهود اليت تغيت التأريخ لألدب دون التزامها وتقيدها بروح العلمية، واملوضوعية يف مقاربة 

   1 .الظاهرة األدبية
مثلما كان معهودا " تاريخ األدب"وبوجه عام، فإن املوسوعة البهبيتية الكربى مل تتناول إشكالية 

ومل تقرأه نفس القراءة، ومل تفهمه كما كان يفهم،ومل تفسره ..العريب قبلها من الكتب اليت أرخت لألدب 
نفس التفسري،ومل تقرأه نفس القراءة ، ومل تتجه به إىل نفس األغراض ومل حتلله بنفس املناهج واألدوات 

ا مل تكتبه مثلما كانوا يكتبونه عربا أ و املنهجية اإلجرائية ومل تستخلص منه نفس النتائج،وباجلملة إ
   .2مستعربيني قدامى أو حمدثني ، فهي إذن رؤية جديدة ، ومنهج جديد،وقراءة جديدة وكتابة جديدة

وصفوة القول ،لقد شكل فكر البهبييت ثورة عارمة على ما كان مألوفا عند املؤرخني ، وتصحيحا 
  .يب والتعديل دقيقا ملواقف جديدة اعتربها البهبييت مواقف شاذة ومضلة هي يف أمس احلاجة إىل التصو 

على مشروع البهبييت، فإنه يتخد داللة خاصة وبعدا " الثورة" وهكذا فعندما يطلق مصطلح
إيديولوجيا يرمي من ورائه إىل إعادة كتابة تاريخ األدب العريب، وتصحيح أعطابه إلبراز قيمة هذا التاريخ 

  .معتمدا طريق الربهان العلمي 
آراء البهبيتي  -ج   :نقد ٌ
البهبييت النقدي مفتوحا حنو املساءلة والنقد واملقاربة املنهجية من قبل بعض ظل مشروع  

االجتاهات اليت تغيت البحث يف طبيعة تصوراته وأفكاره كما جتسدها خمتلف طروحاته سواء يف تناوله 
  . إلشكالية تاريخ األدب من جهة، أو إشكالية تاريخ الشعر من جهة ثانية

من بعض " تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري" هلذا مل يسلم منجزه النقدي
االنتقادات، رغم كونه قد سلك فيه مسلك الثقافة القوية والنظر العميق، ولعل أهم االنتقادات اليت 

قسم الشعر يف القرن : "بقوله أن البهبييت" محمد مصطفى هدارة"وجهت له تلك اليت طرحها الباحث 
، ولعل أخطر النقدات وأشدها حدة قوله يف موقع آخر  3حاول أن ميألها قسراالثالث عدة تقسيمات 
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بني جمموعة من الشعراء رابطة اجتاه يف األسلوب ) يعين البهبييت(فالرابطة اليت حاول إجيادها  " من كتابه 
تا شديدا ال أكثر وال أقل، أما من الناحية املوضوعية فنجد شعراء املدرسة الواحدة يتفاوتون فيها تفاو 

  .1"ويبدو أن فهم أيب الفرج األصفهاين ملعىن املدرسة الشعرية كان أوضع من فهم البهبييت هلا
وقد صب عليه جام غضبه فيما خيص تقسيماته لشعر القرن الثاين الذي يتأرجح بني املدرسة 

رس اليت استخرجها املدا"الشعبية العامة، واملدرسة الشعبية اخلاصة، ومدرسة احملافظني، إذ تبدى له أن 
البهبييت، فيها عيوب خطرية كإسباغه عليها صفات وخصائص عامة، مما جيعل أغلب شعراء هذا القرن 

مرتددين بني هذه املدرسة وتلك، مث إن الكاتب مل ينجح يف التفرقة الدقيقة بني مدرسة الشعبية ) الثاين(
دم لنا خصائص شعرية مقنعة ميكن أن تكون العامة ومدرسة الشعبية اخلاصة، كما أمساها، بل إنه مل يق

  .2"مذهبا شعريا واضح املعامل، ويصح حينئذ أن تنسب إليه مدرسة بعينها
مسألة أخرى ختص أصالة الشعر العريب، املرتتب عن التأثريات " حممد مصطفى هدارة"وأثار 

البهبييت الذي نفى مسألة األجنبية اليت وجهت مساره فحاول يف هذا اإلطار الرد باحلجج واألدلة على 
  تأثري الفارسية يف الثقافة العربية عموما، حيث أشار إىل أن

تمع اإلسالمي مل يكن لفظيا أو معنويا فحسب، بل تعدت هذه " أثر الثقافة الفارسية يف ا
كهذه األمساء الفارسية اليت أطلقت ... الناحية إىل نواح أخرى قد تكون أعمق ولكنها أخف وأدق 

عمر بن "فنظام العطاء الذي وضعه ... مظاهر احلضارة املختلفة من أنواع األطعمة واملالبسعلى 
أما ... رضي اهللا عنه ذو أصل فارسي ، بل كلمة الديوان نفسها فارسية ال شك فيها" الخطاب

تمع اإلسالمي قصة أضخم انتحال يف التاريخ، وذ" البهبييت" هب فقد مسى أثر احلضارة الفارسية يف ا
ويقرر البهبييت بعد ذلك أنه مل تكن هناك ... إىل أن الشعوبيني جنحوا يف خديعة العرب أكرب خدعة

ثقافة فارسية يأخذها العرب عن الفرس ومل يكن هناك أدب فارسي أو شعر فارسي حىت يؤثر بعد ذلك 
ن الفرس كثريا مما يف الناس وهٌم غالب هو أن العرب قد أخذوا ع: "فيقول.  3"األثر يف الشعر العريب

م وبنوا عليه تفكريهم  وقد غال هذا الوهم عند بعض العلماء حىت استحال إىل ... أقاموا عليه حضار
عقيدة، وقد ساعد على هذا الظن أن حركة تاريخ العلم يف اإلسالم كان قد وكلها القدر إىل قوم ينتمون 

  4" م شعوبية قاهرةإىل أصل فارسي، ويتحركون بواعز مما عسى أن متيله، عليه
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ا فيما يبدوا تأرجحت بني املوضوعية العلمية  ا موضع نظر، وأ وأسري ما توصف به هذه اآلراء أ
والعصبية العربية اليت تومهت أن فكرة التأثري الفارسي كانت نتيجة للحركة الشعوبية يف حني أن احلركة 

  .الشعوبية هي اليت كانت نتيجة هلذا التأثري الفارسي
إن عماد الفهم للتاريخ : "ن من مقتضيات املوضوعية العلمية ما عرب عنه البهبييت بقولهوكا

  ".التخلص من االعتبارات الذاتية اليت تأخذ خبناق املؤرخ من أثر شخصه وأثر عصره
وحنن نرى أن نوعية املقاربة كاليت أرادها البهبييت بني شعراء كل اجتاه أوكل مدرسة شعرية إمنا كان 

من ورائها ملعرفة جمموع السمات الفنية املشرتكة بني هؤالء الشعراء، لذلك جنده قد حبث يف يهدف 
  .اجلوانب األسلوبية واإلبداعية املميزة لتجربة كل شاعر حمددا طبيعة املدرسة الشعرية اليت ينتمي إليها

على حقيقته ومن مت فإن نوعية هذه الدراسة كانت سبيال لدى البهبييت إلظهار الشعر العريب 
واستنباط اخلصائص املميزة له، إذ درسه بوصفه ظاهرة حية، تتحرك على الدهر، فتنمو وتضعف وتتغري 
أو تتشكل متصلة حبياة األمة، متأثرة بفردية الشعراء وأشخاصهم باحثا يف شاعرية كل شاعر من حيث  

بتعاد عن تلك العينة من كونه يضيف جديدا للظاهرة الشعرية، لذلك مل جيد البهبييت غضاضة يف اال
  .الشعراء اليت مل تساهم يف توضيح مالمح الصورة احلقيقية للشعر من حيث هو شعر

لتطرح مجلة من االعتبارات " لهام عبد الوهاب المفتيإ"ويف السياق نفسه تأيت حماولة الباحثة 
بييت فتقول يف بصدد نقده آلراء وأفكار البه" حممد مصطفى هدارة"واألمور للرد على ما عرضه 

ومن غري اقتحام هلذه املعركة ودخول يف تفاصيلها  جيب االلتفات إىل أمور أدت إىل هذا : "مداخلتها
  : التقومي اجلائر حملمد البهبييت املتفرد

مل يكتب البهبييت حبثه قاصرا إياه على القرن الثاين كما فعل هدارة ومن مت كانت نظرته عميقة - 1
  .ن كما يف ضوء ما توصل إليه من مقدمات بدأها منذ عصور الشعر العريب األوىلاألبعاد إىل هذا القر 

أن منطلق البهبييت فين يعلي من أمهية املذهب الشعري ، على حني استبدت املعاجلة - 2
  .املضمونية بعمل هدارة استبدادا كانت له آثاره السلبية على منهجيتها 

رابطة يف "هبييت إجيادها بني جمموعة من الشعراء هي أقر هدارة بأن الرابطة اليت استطاع الب- 3
وهو يهون بذلك من أهم إجناز حتقق على يد البهبييت، إن كلمة أسلوب هنا " األسلوب ال أكثر وال أقل

مرادف للمذهب الفين، أما ما يقرره هدارة من أن شعراء املدرسة الواحدة يتفاوتون من الناحية املوضوعية 
برد ألن املدرسة إمنا تكون مدرسة بتوافقها يف األسلوب واملذهب الفين أما  تفاوتا شديدا، فليس

املوضوعات فاالختالف فيها وارد، وعلى ذلك فإن قوله إن فهم أيب الفرج األصفهاين ملعىن املدرسة 
ا   .1"الشعرية أوضح من فهم البهبييت هو سخرية يف غري مكا
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جهد "ملنهجية، إال طرحا جديدا بالدراسة ألن عمله وعليه مل جتد الباحثة يف حصيلة البهبييت ا
  1…"فهو عمل مل يلق احلفاوة العلمية الالئقة به ... مستحق للكشف عن جوانبه 

اجته يف تأرخيه للشعر العريب حىت القرن "وبإزاء ذلك تقرر لدى الباحثة أن البهبييت يف منهجه 
" محمد مصطفى هدارة"و"  شوقي ضيق"صد الثالث اهلجري وجهة خمالفة كل املخالفة لصاحبه، وتق

ومل حيصر دراسته يف قرن واحد " ضيف" فلم يأخذ بتقسيم األدب إىل عصوره التارخيية املعهودة كما فعل 
وإمنا حاول أن يرصد مسار التطور يف الشعر العريب مند أقدم ما " هدارة "هو القرن الثاين ، كما فعل 

هلجري، وقد أدى به ذلك إىل اعتماد العصور الفنية مدخال عرف له من نصوص حىت القرن الثالث ا
هذا وترى الباحثة أن مفهوم العصر الفين مل يكن جاهزا ممهدا من قبل، فكان على املؤلف . 2"للتقسيم

أن ميهد لنفسه بصياغة مفهوم ذال للمصطلح الذي اعتمده، كما كان البد له من استنباط مفاصل 
، ألن تقسيمه ال يعتمد الزمن اخلارجي القرون وال الزمن السياسي بل التقسيم من مادة الشعر نفسه

  .3"يعتمد أساسا ينشئه هو، التقسيم الفين
وأكدت الباحثة يف خضم ذلك أن جلوء البهبييت إىل أحداث التاريخ كان ضرورة ملحة له لفك 

، ومن 4الشعر العريببعض املغاليق واملالبسات من أجل استطالع مسرح األحداث املرتبطة ببدايات 
شوقي "جهة أخرى جتد الباحثة يف جلوءه للتاريخ نوعا من التفرد والتميز كما هو مألوف يف عملي 

إذ أنه مل خيصص للتاريخ إال بابا واحدا من كتاب جتاوزت صفحاته " حممد مصطفى هدارة"و" ضيف
  %). 6أي بنسبة تقع دون ( مخس مائة، 

يقل أمهية عن سابقه، حيث تقرر لديها أن كتابه قد التقى  وتقف الباحثة عند إشكال أخر ال
وهو ما فعله –حىت إن االستعانة احملسوبة بالتاريخ ... يف األصول العامة مع توجهات شكالنية أصلية "

كانت من أهم ما دخل إىل الشكالنية من تعديل خفف به أنصارها من تزمتها الضيق يف   -البهبييت
ا األوىل   . 5"صور
هو معروف عند الشكالنية فقد كان مهها هو إرساء دعائم الدراسة األدبية على قاعدة  وكما

هلم كيفية "مستقلة، حيث حولت مركز االهتمام من الشخص إىل النص، فكان السؤال األول بالنسبة 
  ".دراسة األدب، وإمنا املاهية الفعلية ملوضوع حبث الدراسة األدبية
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و حتديد املوضوع، ألن هذه العملية هي اليت ستتحكم يف حتديد فأوىل خطوات املنهج الشكلي ه
  .النظرية

لقد طرح على الشكالنيني كيفية التعامل مع املؤلف واألفكار والواقع باعبتارها مكونات أساسية 
يف العملية األدبية ، فكيف أجابت عن هذه اإلشكالية؟ ستحاول الشكالنية بناء على ذلك إعادة 

ر لتخضعها إىل حتول جذري نتيجة للتصورات اجلديدة حول مفهوم األدب بوصفه صياغة هذه العناص
تقنية، وبوصفه تطورا يف األشكال، إذ مل يعد للمؤلف نفس الدور الذي كان يلعبه يف النقد السريي، 
 ألن ما يشكل موضوع الدراسة األدبية ليس األعمال األدبية املفردة وإمنا األدبية، حبيث إن العمل األديب
يرتبط بالنسق األديب بصورة عامة، وليس بشخصية مؤلفه فالشاعر يف النظرية الشكالنية مل يعد ينظر إليه  
كصاحب رؤى أو عبقرية، وإمنا نظر إليه كعامل ماهر يرتب أو باألحرى يعيد ترتيب املادة اليت يصادف 

ما يعرفه عن احلياة  أو ما ال وجودها يف متناوله إن وظيفة املؤلف هي أن يكون على معرفة باألدب أما 
  . يعرفه

الذين قالوا بأن الشعر  1وهذا التصور يذكرنا باملنجز النقدي العريب القدمي خصوصا عند نقادنا
وأن الشاعر يقوم بوظيفة السبك والصوغ وال اعتبار باملادة اليت يصوغ فيها من هذا املنطلق اعترب "صناعة 

ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه "اهلية كان ابن سالم أن الشعر عند العرب يف اجل
وجبانب هذه املكانة فالشعر استطاع أن يؤرخ األحداث وحيدد مالمح كثرية مل يعرض هلا "يصريون 
  . املؤرخون

ويطول احلديث إذا ما تتبعنا ما قيل عن الشعر العريب القدمي فلما كان الشعر عندهم صناعة 
األحداث، وهذا يعين إدراك العرب القدماء الواعي واملبكر للعالقة الوثيقة القائمة  استطاعوا أن يؤرخوا به

بني الشعر والتاريخ، حبيث ال مير  باملؤرخ حدث من األحداث صغريا كان أو كبريا إال وجند النصوص 
  .الشعرية فيه مبثابة الوثيقة املعتمدة للتدليل على وقوع احلدث أو تأكيده أو تفسريه 

ام الشاعر يف تصور النظرية الشكالنية ينظر إليه كعامل ماهر يرتتب األحداث أو باألحرى وما د
يعيد ترتيب املادة اليت يصادف وجودها يف متناوهلا،فمن هنا ندرك أيضا أن الشكالنية أدركت بوضوح 

اصر قيمة النص الشعري يف عملية التوثيق واإلخبار، إذ وجدت فيه سندا قويا وعنصرا مهما من عن
  .الكتابة التارخيية

ألنه " للبهبييت"ويف خضم هذا التوجه الذي شكل مصب النظرية الشكالنية يلتقي املنجز النقدي 
وجد يف املادة الشعرية العربية القدمية مادة علمية ضخمة هلا قيمتها إلثبات أو نفي قضايا التاريخ العريب، 

  .اصيل التقسيم من مادة الشعر نفسه قد استقى أحداث التاريخ ومف" البهبييت"ومنه جند 
                                                             

  .   كابن سالم اجلمحي، وقدامة بن جعفر، وابن رشيق، وحازم القرطاجين  - 1



181 

هلذا مل ينظر البهبييت لتجارب الشعراء بوصفها جمرد رؤى أو عبقرية وإمنا بوصفهم شعراء يعملون 
على توظيف املادة التارخيية ويعملون على ترسيخها كما تصادف وجودهم؛ لذلك جند البهبييت قد تنبه 

الفكري للشعر العريب منذ أقدم ما عرف له من نصوص هلذه اإلشكالية من خالل حماولته رصد التطور 
  .حىت آخر القرن الثالث اهلجري

إبرازها بني املذهب " إهلام عبد الوهاب املفيت"ومن هذه الزاوية قد تربز الصلة اليت تغيت الباحثة 
عر العريب تاريخ الش"يف معاجلته إلشكالية " البهبييت"الشكالين وما جاءت به نوعية القراءة اليت قدمها 

اهلجري ذلك أن الشكالنية كما جاء يف نصوص الشكالنيني الروس تنادي " حىت أخر القرن الثالث
ا ورصد التطورات اليت تطرأ على أشكاهلا وعناصر بنيتها الداخلية  .. بدراسة األعمال األدبية يف حد ذا

بني نوعني أو شكلني من تاريخ  ومن مت فهم ينادون بدراسة التطور األديب يف حد ذاته ومييزون يف ذلك
  .األدب

  . نشأة وتكون الظواهر واألعمال األدبية:  األول
  .1دراسة التحوالت الداخلية لألدب: والثاني

على مطارحتها يف كون عمل البهبييت " إلهام عبد الوهاب المفتي"ويف هذا السياق تؤكد الباحثة 
ه اهتم بدراسة نشأة وتطور األعمال األدبية،  قد التقى يف أبعاده مع توجهات شكالنية أصيلة ألن

كالبحث يف أوليات الشعر اجلاهلي والكشف عن قضاياه، وفنياته مثلما عاجل ذلك يف العديد من 
القضايا واملواضيع، ولعل أمهها تدليله على مسألة أن الشعر أقدم مما يظن مستعينا يف ذلك بدراسة 

  .التحوالت الداخلية لألدب 
ا  وقد شكلت هذه األخرية إىل حد ما نقطة التقاء املنهج الشكالين مع نوعية القراءة اليت عاجل 
لكنها من وجهة نظر أخرى ال " تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث هـ"البهبييت إشكاليته حول 

وهذا بطبيعة تتفق ومنهج البهبييت يف تقدمي قراءته لتارخيية هذا الشعر حىت آخر القرن الثالث اهلـجري، 
احلال دليل على أن البهبييت ال ينحو منحى شكالنيا، الن هناك نقطة جوهرية شكلت حجر الزاوية يف 

األدب "أو " الشعر والتاريخ"عمل البهبييت، وهي أن دراسته مل خترج عن إطار العالقة القائمة بني 
طار الذي يعيش فيه األدب، هلذا ، ألن ذلك التاريخ االجتماعي أو السياسي كان عنده هو اإل"والتاريخ

استعان بالدراسة الداخلية لألدب ملعرفة حقيقة التاريخ والعكس، إذ حسب تصوره ليس يفهم أحدمها 
 2دون فهم اآلخر،  فهما روح جسد خمتلطان ال يفرتقان وانتزاع أحدمها من شطره قاض بدمارمها مجيعا 

                                                             
 ،1972مؤسسة األحباث العربية،بريوت، إبراهيم اخلطيب،ترمجة : نظرية املنهج الشكلي،نصوص الشكالنيني الروس- 1

  .103 – 101: ص
  .430جنيب حممد البهبييت ، ص ، : يخ واألدب العريباملدخل إىل دراسة التار  - 2



182 

ا حتاول دراس ... ة التطور األديب يف حد ذاته ومبنهج مستقل عن وهو ما مل يظهر عند الشكالنية أل
  .1"تطورات التاريخ االجتماعي والسياسي

وبناء عليه فطبيعة الفهم الذي قدمه البهبييت خيرج عن حدود اإلطار الذي رمسته الشكالنية 
لنفسها، بوصفه منهجا جديدا وقراءة جديدة تقوم على أساس رصد حركة التطور الفين الذي سجله 
الشعر العريب، مث العمل على تقسيم هذه احلركة التطورية للشعر إىل مراحل فنية متثل كل مرحلة منها 
م معظم هذه القضايا، إذ  عصرا شعريا  أو أدبيا له قضيته األدبية وله شعراؤه الذين انعكست يف إبداعا

ن معمر يف العصر العاطفي ، شكلوا القمم اليت دارت حركة الشعر حوهلا  كعمر بن أيب ربيعة ، ومجيل ب
  .وأبو نواس وأبو العتاهية يف العصر العقلي 

وحسب ما توصل له البهبييت فكل مرحلة من مراحل الشعر العريب متثل خطوة جريئة على طريق 
التطور الفين الذي حترك فيه الشعر على امتداد القرون، هلذا جنده يعترب كل عصر من عصور الشعر 

ية متميزة من قضاياه ،وهذه القضايا أو املواضيع ال متثل وحدة منفصلة بعضها عن العريب، قد عاش قض
بعض، فغزل العصر العاطفي مثال هو امتداد لغزل العصر الفين وصوال إىل العصر العقلي وما بعده، 
وميكن أن متتد الظاهرة اليت ومست عصرا من العصور إىل العصر الذي يليه، كما ميكن أن تكون قد 

  .مالحمها يف العصر الذي يسبقه  برزت
أنه اتبع يف كتابه " محمد عمر الطالب" ومبا أن البهبييت سلك هذا املسار املنهجي فقد أيقن

يف حماولته اجلمع بني املوضوعية ... املنهج التارخيي" تاريخ الشعر العريب حىت القرن الثالث اهلجري"
  .ق األديب يف استخالص النتائج العلمية يف الدراسة األدبية، واعتماده على الذو 

ولعلنا ال جنانب الصواب إذا ما قلنا أن البهبييت يؤكد كما يؤكد أصحاب املنهج التارخيي على أن 
األدب وثيقة تارخيية لألمة، وأن التوصل إىل معرفة هذه الوثيقة التارخيية ال يتم إال عن طريق مجع 

ذلك بالنتائج العلمية املرسخة للحقيقة التارخيية يقول يف املعلومات وتنسيقها ومقارنتها واخلروج من كل 
وهنا وجدتين مرة أخرى يف حاجة إىل أن أتعرف على املاضي بعد أن تبينت الصلة الوثيقة "هذا الصدد

بينه وبني هذا الشعر، بل بعد أن تبينت أن هذا الشعر وثيقة تارخيية كربى لعهد رائع من عهود التاريخ 
وجلأت إىل التاريخ أستنطق صامته وأطرق بابه، فوجدت جتاوبا  عجيبا بني الشعر ...يف جزيرة العرب 

والتاريخ وأخذت تلوح على ضوء الدراسة التارخيية املفاهيم الصادقة لذلك الشعر، وتتضح اخلصائص 
  .2وكان علي أن أتكئ يف هذا على نفسي. الفنية له

                                                             
  .102-101:ترمجة إبراهيم اخلطيب، ص : نظرية املنهج الشكلي - 1
  .56جنيب حممد البهبييت، ص  : تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري - 2



183 

هود العلمي القيم الذي اتكأ فيه البهبييت على نفسه، كان خطوة جريئة استوعب فيه   وهذا ا
معطيات املادة الشعرية والرتاث العريب القدمي عامة، مما أفاده يف تقدمي طرح جديد وقراءة جديدة ، حتتاج 

ى أفق الرقي إىل عمق يف النظر، وبعد يف التصور ،الستخالص أبعاد الفكر البهبييت الذي يس مو إىل أ
  .بالرتاث العريب القدمي، مما جيعله جتربة مميزة ملا حضورها املتميز يف الثقافة العربية احلديثة واملعاصرة

  :خاتمة
ا املنجز  النقدي البهبييت يف تناوله إلشكالية تاريخ األدب  لعل هذه النوعية من القراءة اليت طبع 

احلقل النقدي العريب احلديث، خاصة أنه اجته وجهة خمالفة ملا جنده يف   هو ما منحه إمكانية التميز داخل
مصطفى صادق "، و"جرجي زيدان"، و"شوقي ضيف"، و"كطه حسني" كتابات بعض املؤرخني العرب

  . وغريهم"... الرافعي
ونظرا ملا متيز به منهجه من نسقية عميقة األبعاد بالدالالت على مستوى التحليل والتأويل 

سري، فإن املادة األدبية اليت تعامل معها تبقى أكثر دقة ومطابقة مع إشكاليته حول فنية العصور، والتف
  . فجاءت دراسته لتاريخ األدب عامة، والشعر العريب خاصة أكثر نضجا وممارسة وتنظريا

كان يصدر يف أحكامه عن قناعات معرفية " البهبييت" وقد دلت املالحظات اليت مت جتميعها، أن
فعته إىل البحث باستمرار عن جهاز نظري يستغرق األدب العريب بالدراسة والتحليل، مراعيا لطبيعته د

ومكوناته، مما تولد عنه مشروعا فكريا محله على اقرتاح بديل عن النظريات السائدة يف أعطاف كتابه 
ى رسم تصور بصفة خاصة والذي يتأسس عل" تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري"

  ".  تاريخ األدب"جديد يف دراسة الظواهر األدبية، وتناوله إلشكالية 
يف التأريخ " البهبييت"واحلقيقة أن هذا املوضوع الذي حاولنا البحث فيه عن خصوصية منهج 

للشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري، هو حبث حتركه أسئلة حمرية ومثرية، لكنها أسئلة مشروعة 
كما تبني ذلك يف " املنهج التارخيي"ومي الصيغة املنهجية اليت وقف عندها، واليت تتحدد أساسا يف لتق

حماولته اجلمع بني املوضوعية العلمية يف الدراسة األدبية واعتماده الذوق األديب  يف استخالص النتائج 
د إليها البهبييت يف دراسة الشعر وتقوميها، وقد قادتنا املتابعة إىل استخالص مجلة من املقاييس اليت استن

م، وإمنا   والتأريخ له، إذ باالستناد إليها أرخ للشعر العريب دون أن يعىن فيه برتاجم الشعراء وسرد حيا
كان يعىن مبتابعة التطور الفكري للشعر بوصفه أداة معربة عن تاريخ األمة، وهذا يعين أنه كان يضع بني 

ة تاريخ الشعر  العريب فقط وإمنا يف تاريخ األدب أيضا، والواضح أن هذا أيدينا تصورا جديدا ال يف دراس
التصور مل يكن وليد ترف فكري أو تطفل جماين بل كان يصدر عن إملام واسع مبسألة التأريخ لألدب 

  . العريب، وإملام أوسع خبلفياته الفكرية الصرحية واملضمرة
يخ واألدب العربيني مل خترج عن إطار التحديد هذا باإلضافة إىل أن معاجلته إلشكالييت التار 

الشعر "إذ مل يغفل حدود العالقة اجلدلية القائمة بني " لتاريخ األدب"املفهومي العام الذي حدده 
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من جهة ثانية، على اعتبار أن التاريخ السياسي واالجتماعي هو " األدب والتاريخ"من جهة، و" والتاريخ
فليس يفهم أحدمها دون فهم اآلخر، ومن مثة كان النص التارخيي عنده اإلطار الذي يعيش فيه األدب، 

  . يستعمل يف تفسري األدب، كما يستعمل النص األديب يف تفسري التاريخ وحتقيقه
ومن هذا املنطلق محل البهبييت على عاتقه مهمة حتقيق التاريخ، وإعادة كتابته، فبحث يف الرتاث 

ته مستعينا حبركة إيقاع التاريخ يف احلياة، ومن مادة الشعر نفسه، فكان العريب القدمي بعقله وقلبه وبصري 
  . بذلك أعظم مؤرخ تأخر به الزمن على اإلطالق

وكانت آثاره األدبية ال تقتصر على التأريخ للشعر وحده، وإمنا تتسع لتشمل تاريخ اللغة العربية يف 
عمق يف جزئيات التاريخ العام بوقائعه، وأحداثه أصوهلا ومراحل تطورها، وال تقف عند هذا احلد، وإمنا تت

  .وظواهره وقضاياه القدمي منها واحلديث
وختاما؛ حيق لنا القول بأن جتربة البهبييت اتسمت بنوع من التعاطي األصوب واألسلم مع اإلبداع 

يب، العريب القدمي، وهو ما جيعلنا نقف مشدودين هلذه الشخصية اليت استطاعت فك رموز األدب العر 
  . فكانت هلا القدرة على قراءة النصوص قراءة ذاتية قوية

تعوزه اإلحاطة الشاملة، وكيف يتسىن " جنيب حممد البهبييت."واحلق أن حديثنا عن معامل فكر د
  . لنا ذلك وحنن أمام عقلية موسوعية أسه مسامهة فعالة يف تدوين القسط األوفر من تارخينا املنسي

وفقت يف توضيح مالمح فكر هذه الشخصية منهجا وتصورا،  إقرارا  وآمل صادقة أن أكون قد 
باقتناعي مبالمستها الصواب واحلق، وكشفها عن كثري من اخلبايا واألسرار اليت تكتنف تاريخ أدبنا العريب، 

خاصة وأن دراستها مطلب ليس من السهولة بالقدر الذي قد يتصوره ألول وهلة من يريد البحث فيه، 
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