بنديل جوزي
كريم مروة *
يجم��ع الباحث��ون يف الرتاث العريب ان بنديل جوزي ،املفكر الفلس��طيني املع��روف عند الخاصة من
الباحث�ين واملجهول عند الكرثة من مثقفينا ،هو أحد رواد البحث العلمي يف الرتاث .أي أنه مختلف
يف منهج��ه يف البح��ث عن كثريين ممن أصبحوا أعالماً يف ه��ذا امليدان الصعب .واختلف يف منهجه
العلم��ي هذا عن الكثريين من املس��ترشقني واملس��تعربني ،وانتقد بجرأة بعض مواقفهم املتعس��فة
من الرتاث العريب ،مش��يدا ،يف الوقت عينه ،بآخرين من كبار املس��ترشقني واملستعربني الذين متيزوا
باجتهاداتهم ،وأسهموا ،من خاللها يف إلقاء أضواء كاشفة عىل بعض كنوز هذا الرتاث.
ورغ��م أن بنديل جوزي كان قليل اإلنتاج ،إال أن هذا القليل من أبحاثه كان ش��ديد التميز ،من دون
أن يعني ذلك بالرضورة أن عىل القارئ أن يتبنى كل أفكاره وكل استنتاجاته .ذلك أن أهمية البحث
يف ميدان من ميادين املعرفة ،ال س��يام إذا كان هذا امليدان صعب الولوج ،إمنا تكمن يف الجهد الذي
يبذل��ه الباحث ،ويف املنهج الذي يس��لكه يف بحث��ه .هنا ،بالتحديد ،مص��در التميز يف ابحاث بنديل
جوزي ،س��واء يف قراءته لبعض األحداث الكربى يف التاريخ العريب القديم ،الفكري منها واالجتامعي
والسيايس ،أو يف قراءاته لطبيعة االقتصاد يف زمن الدولة اإلسالمية يف عصورها املختلفة ،أو يف قراءته
لفقه اللغة العربية ولعنارص التطور والتخلف فيها.
فمن هو بنديل جوزي؟

* كاتب وباحث لبناين
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إنه بنديل جوزي صليبا .وهو اسمه الكامل .وقد اختلف املؤرخون يف تحديد تاريخ ميالده ويف تحديد
تاريخ وفاته .لكن القليلني هم الذين أش��اروا إىل نش��أته وذكروا أنه فلس��طيني من مواليد مدينة
القدس ،عىل األغلب .إال أن الس��ائد يف تحديد تاريخ ميالده هو أنه ولد يف عام  1871وأنه تويف يف
ع��ام  .1942لكن الجزء األكرب من حياته قضاه يف روس��يا ،القيرصية ثم الس��وفياتية( ،ما يقرب من
أربعني عاما) يف الدراس��ة أوالً كطالب ،ثم يف التعليم كأستاذ ،ثم كباحث يف الرتاث واللغة ويف قضايا
اقتصادية واجتامعية وتاريخية.
تلقى علومه يف كلية املصلبية (أو دير املصلبية) اليونانية األرثوذكس��ية يف فلس��طني ،ثم يف مدرس��ة
كفتني بالقرب من طرابلس يف لبنان .ومعروف أن املدارس األرثوذكس��ية الروس��ية كانت منترشة يف
أواخر القرن التاسع عرش ويف الربع األول من القرن العرشين يف مدن لبنان وفلسطني ،وأن الكثري من
األساتذة الروس كانوا ميارسون التدريس فيها .وقد التحق بتلك املدارس عدد كبري من الطالب الذين
صاروا أعالماً يف الثقافة العربية ،والذين تابعوا دراستهم العليا يف روسيا .وكان من أبرز أولئك الطالب
ميخائيل نعيمة وبنديل جوزي .ويؤكد هذا األمر املس��ترشق الرويس كراتشوفسيك ،الذي تع ّرف إليه
كل من بنديل جوزي وميخائيل نعيمة ،وأقاما عالقة صداقة معه.
يقول املؤرخون إن بنديل جوزي س��افر إىل روس��يا ملتابعة دراسته يف مدينة قازان .ويف جامعة قازان
حص��ل ع�لى الدكتوراه .وكان ذلك يف عام  .1899وكان موض��وع بحثه املعتزلة .وقد مكنته معرفته
الجيدة باللغتني العربية والروسية من تأليف قاموس عريب رويس لتعليم اللغة الروسية ألوالد العرب
املقيمني يف روسيا أو الراغبني يف تعلمها خارج روسيا .وعمل أستاذا ً لآلداب العربية يف جامعة قازان
بعد تخرجه.
كان مهت�ما باللغة منذ بدايات تخرج��ه من الجامعة .وتناولت أبحاثه الالحق��ة فقه اللغة العربية
ومص��ادر مفرداتها وعالقاتها باللغات األخرى .س��اعده يف أبحاثه تلك أنه كان يتقن عدة لغات هي
 :الرسيانية والعربية واليونانية والفرنس��ية واإلنجليزية والروسية واألملانية .وبعد ثورة أكتوبر عيـّن
أستاذا لألدب العريب يف جامعة باكو ،ثم عينّ رئيساً لجامعة قازان.
ورغم أن إقامة بنديل يف االتحاد السوفيايت كانت طويلة إىل الحد الذي اعتربه بعض املؤرخني مسترشقاً
روسياً ،إال أنه مل ينقطع عن عالقته بوطنه فلسطني ،وبالبلدان العربية األخرى ،ال سيام مرص ولبنان.
وق��د زار فلس��طني ولبنان ومرص ثالث م��رات يف أع��وام  1909و 1928و  . 1930وتع ّرف يف إحدى
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زياراته تلك يف بريوت عام  1909إىل املس��ترشق الرويس -الس��وفيايت كراتشوفسيك ،وكتب عنه وعن
أعامل��ه بحثاً يف مجلة «املقتطف» املرصية يف عام  .1931وكان يقوم بإلقاء املحارضات يف كل املدن
الت��ي زاره��ا .وكان يلقى االهتامم من مثقفيه��ا .وقد نرش الكثري من أبحاث��ه يف مجالت «الهالل»
و»املقتط��ف» و»النفائس املرصي��ة» ،ويف املجلة العلمية التي كانت تصدر ع��ن الجامعة األمريكية
يف ب�يروت .وأرشف ،خالل زيارته إىل القدس يف عام  ،1928ع�لى إصدار أهم كتبه «تاريخ الحركات
الفكرية يف اإلس�لام» .ثم صدر له فيام بعد كتاب آخر هو «دراس��ات يف اللغة والتاريخ االقتصادي
واالجتامعي عند العرب» .كام اشرتك مع صديقه قسطنطني زريق يف ترجمة كتاب املسترشق األملاين
نولدكه عن أمراء غس��ان .وظل يتابع من باكو ومن قازان يف االتحاد الس��وفيايت صالته باملراسلة مع
أصدقائه يف فلسطني ولبنان ومرص .وكان يعرف من خاللهم األحداث التي كانت تحفل بها بالده يف
تلك الحقبة من تاريخها املضطرب.
تابع بنديل جوزي أبحاثه يف الرتاث العريب ويف اللغة ويف التاريخ االقتصادي واالجتامعي ،ويف ميادين
أخ��رى ،خ�لال وجوده يف حقبتني من تاريخ روس��يا ،الحقبة القيرصية والحقبة الس��وفياتية .إال أن
إبداع��ه الحقيقي تم يف الحقبة الس��وفياتية .إذ كان قد نضج ،ونضجت أفكاره ،واتس��عت معارفه.
وتدل كتاباته يف تلك الحقبة عىل أنه تأثر بالفكر االش�ترايك ،وصار منهجه يف البحث أقرب إىل املنهج
املارك�سي ،م��ن دون أن يرتك ذلك املنهج أي تأثري أيديولوجي ع�لى طبيعة أبحاثه .إذ كان همه هو
إيصال آرائه واستنتاجاته الخاصة بالرتاث وباللغة وبالتاريخ إىل القراء العرب والسوفييت واألجانب،
بخ�لاف م��ا كان قد برز يف كتاب��ات بعض املس��ترشقني ،الذين انتقده��م وانتقد خصوص��اً الطابع
األيديولوجي املعادي للعرب ولرتاثهم الذي ساد أبحاثهم.
لنقرأ هنا بعض ما جاء يف مقدمة الطبعة األوىل لكتابه «من تاريخ الحركات الفكرية يف اإلسالم» يف
نقد مواقف وآراء بعض املؤرخني الغربيني حول تاريخ الرشق .يقول جوزي يف مطلع هذه املقدمة:
«إذا نحن عرفنا أن أول من وضع مبادئ علم التاريخ وأساليب االنتقاد التاريخي هم مؤرخو الغرب
كنيب��ور ( )Niebhurورانكه ( )Rankeوش��لورس ( )Schlosserوغريهم ،وإن هؤالء املؤرخني بنوا
أحكامه��م ونظرياته��م عىل تاريخ الغرب وح��ده ،إذ مل يكونوا يعرفون م��ن تاريخ الرشق إال اليشء
اليس�ير ،س��هل علينا والحالة ه��ذه أن ندرك مقدار م��ا يف أقوال بعض مؤرخ��ي الغرب عن الرشق
وتاريخه من الغرابة والطيش .فهل من طيش أكرب من أن يقول أحدهم «أنه مل يكن ولن يكون لألمم
الرشقي��ة تاريخ مبعنى هذه الكلمة املعروف بني علامء أوروبا ،وإن أس��اليب البحث التاريخي التي
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وضعه��ا علامء الغرب ال ميكن أن تطبق عىل تاريخ ال�شرق» .وأية غرابة أو باألحرى أي جهل أعظم
م��ن أن يقال إن العوامل املؤثرة يف تاريخ األمم األوروبي��ة والنواميس العمومية الفاعلة يف حياتهم
االجتامعية هي غري العوامل والنواميس العاملة يف تاريخ األمم الرشقية وحياتهم وثقافتهم».
وكتاب بنديل جوزي املشار إليه هو ،يف نظري ويف نظر الكثريين ،أهم كتبه ،واألبحاث التاريخية فيه
ه��ي أهم أبحاثه عىل اإلطالق .أق��ول ذلك من دون أن أقلل من أهمية أبحاثه يف فقه اللغة العربية
ويف تأثرها باللغات األخرى وتأثريها يف تلك اللغات.
ونظ��را ً ألهمية هذا الكت��اب أود أن أدخل يف بعض فصوله ،بهدف تعريف القارئ بالقيمة التاريخية
ألبحاث مؤلفه .وأستش��هد يف تأكيد موقفي هذا برأي املفكر الرتايث حس�ين مر ّوة ،يف املقدمة التي
وضعها للكتاب يف طبعته الثالثة الصادرة يف عام  .1981يقول مر ّوة « :إذا رجعنا نصف قرن ونيفاً إىل
اإلطار الزمني الذي كان يكتب فيه بنديل جوزي دراساته عن هذا الرتاث ،بطريقته املنهجية الجديدة
البكر ،تيرس لنا أن نس��توعب القيمة التاريخية الريادية لتلك الدراسات .فهي قيمة باهرة حقا وفق
هذا املقياس ،أي مقياس الزمن التاريخي نفسه الذي صدرت فيه دراسات بنديل جوزي عن الحركات
الفكرية يف اإلس�لام ،وعن التاريخ االقتصادي واالجتامعي عند العرب ،ودراس��اته يف اللغة وفلس��فة
اللغة .ويف ظني أن الرجل كان املتفرد بني الباحثني العرب حينذاك من حيث ش��مولية الرؤية ،فضال
عن تفرده من حيث منهجية املعالجة  .ففي حني كانت وحدانية الجانب تس��ود رؤية معظم هؤالء
الباحث�ين ،كان بن��ديل جوزي يحيط مبوضوعه م��ن كل جوانبه ،ال يتناول جانباً عىل حس��اب جانب
آخر ،رغم كونه منحازا ً إىل هذا أو ذاك من جوانب املس��ألة التي يعالج  .فإن انحيازه الفكري ،ورمبا
األيديولوج��ي _ وال أجزم _ إىل حرك��ة القرامطة ،مثالً ،كحركة فكرية أوال ،وكحركة اجتامعية ثانيا ،مل
يك��ن ( هذا االنحياز ) ليحجب عنه رؤية املواقف املتناقضة ورؤية الزوايا غري املضيئة لهذه الحركة،
أو ليلعن قياداتها أو بعض الجيوب املثقوبة يف هيكليتها.»..
يقع الكتاب يف خمس��ة فصول .يبدأها جوزي بفصل عن األس��س االقتصادية لإلسالم ،تليها الفصول
التالية :اإلمرباطورية العربية واألمم املغلوبة ،حركة بابك الخرمي وتعاليمه االش�تراكية ،اإلسامعيلية،
القرامطة .وتيل الفصول الخمسة خامتة .لكن املؤلف يحرص عىل أن يق ّدم يف الفصل األول من كتابه
صورة عن اإلس�لام مختلفة عن الصورة الس��ائدة .إذ هو ال يعترب اإلسالم دينا وحسب ،بل هو رسالة
اقتصادية واجتامعية .يقول« :فقد أصبح اليوم من املقرر أن اإلسالم ،كغريه من األديان الكبرية ،ليس
فقط فكرة دينية ،بل مس��ألة اقتصادية واجتامعية معا أو باألحرى هو مس��ألة اقتصادية واجتامعية
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أكرث منه فكرة دينية  ...ومن فضل مؤسس الدين اإلسالمي ومظاهر عبقريته أنه أدرك مصدر الحركة
االقتصادي��ة واالجتامعي��ة التي ظهرت يف أيامه يف مكة ،عاصمة الحجاز ،وعرف كيف يس��تفيد منها
ويسخرها ألغراضه السامية ،دينية كانت أو اجتامعية».
أهمي��ة هذا االس��تهالل يف الكتاب أن بنديل جوزي يق ّدم فيه للقارئ الرشوط التي س��محت له بأن
يستخدم يف تحليله للحركات الفكرية يف اإلسالم منهجه املاركيس الجديل يف قراءة املسار العام لحركة
التاريخ ،ويف تحديد موقع األحداث التي جرت يف الحقبات املختلفة لهذا التاريخ .وقد قاده منهجه
ه��ذا اىل اعتبار أن حرك��ة بابك الخرمي السياس��ية واالجتامعية التي ناهض بها الخالفة العباس��ية،
وكذلك حركة اإلس�ماعيلية ووريثتها حرك��ة القرامطة ،اعتبارها جميعها ح��ركات فكرية واجتامعية
تحمل بذورا ً اشرتاكية تاريخية لزمن قديم.
ويف تحليل��ه لحركة بابك الخرم��ي الفاريس يرى بنديل جوزي «أنها تختل��ف عن غريها من الحركات
الثورية السابقة بأمرين خطريين :تنظيم الحركة ثم الغاية التي كانت ترمي إليها .أما تنظيم الحركة
فيظهر أوال يف نجاحها ورسعة انتشارها وثبات أصحابها أمام عدوهم ،ثم يف إقبال الناس عليها إقباال
غريبا مل نعهده يف تاريخ غريها ،واش�تراك عدد كبري من األمم املجاورة لبالد الفرس من أكراد وأرمن
وروم وغريهم من قبائل ما وراء القوقاس الصغرية اش�تراكا فعليا يدل عىل اتفاق سابق وشعور قوي
باملصلحة العامة».
ثم يتس��اءل عن األس��باب التي حببت إىل تلك الطبقات واألمم املغلوبة الدخول يف الدعوة البابكية.
ويجيب عن تس��اؤله ،اس��تنادا ً إىل ما كتبه املؤرخون املس��لمون عن حركة بابك ،فيقول  »:إن أهم
العوامل التي س��اعدت عىل نرش دعوته بني الطبقات واألمم املذكورة مل تكن دينية ،وال سياسية ،بل
كانت اجتامعية واقتصادية .تؤكد ذلك أفعال بابك وأشياعه يوم كانت القوة يف أيديهم ،ثم برنامجهم
الذي ال نجد فيه أثرا للعوامل الدينية والسياسية ».وهو مييل إىل االعتقاد « بأن الغرض من الحركة
البابكية مل يكن مقاومة اإلس�لام وذوي��ه ،وال مقاومة العرب كأمة قامئة منتصبة ،كام كانت الحال يف
الحركات السابقة عىل حركة بابك يف بالد العجم ،بل محاربة ذلك النظام االجتامعي الذي كانت تنئ
تحته الطبقات الس��فىل من جميع األمم التي كانت تتألف منها وقتئذ دولة بني العباس ،مبا يف ذلك
األمة العربية نفس��ها دون أن يش�ترك أبناء هذه األمة فعال يف الثورة البابكية .ذلك أن بابك وأتباعه
كانوا يرمون إىل هدم ذلك النظام املس��تند إىل أصحاب األمالك (الدهاقني) ورؤس��اء الدين والجيوش
املس��خرة املأجورة ،وابداله بنظام جديد ليس فيه طبقات ،وال نزاع مس��تمر بينها ،وال ظامل ومظلوم،
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وال غني وفقري ،وال سيد وعبد ،وال كبري وصغري ،إبداله بنظام مبني عىل العدل واإلخاء واملساواة».
يتابع بنديل جوزي تحليله للظاهرة البابكية فيؤكد ما سبق أن قاله «بأن برنامج بابك ومازيار وسائر
اش�تراكيي أذربيجان وطربستان كان يحتوي عىل مسائل اجتامعية واقتصادية فقط ،يكمن جوهره يف
مس��ألتني أساسيتني هام -1 :نزع األرايض الواسعة من أربابها الذين اغتصبوها سابقا من الفالحني أو
الدولة ،وتوزيعها مجانا عىل املزارعني املحتاجني إليها -2 .تحرير املرأة الرشقية ،اإليرانية عىل األقل،
من عبوديتها األبدية ،وإعطاؤها أهم ما للرجل من حقوق».
وإذ يعترب الكاتب أن اإلس�ماعيلية – وهي يف أصولها وجذورها تعود إىل الش��يعة العلوية كام يقول
 هي اس��تكامل يف املسألة االجتامعية لربنامج بابك الخرمي ،فإنه يرى اختالفاً بينها وبني البابكية يفاألهداف السياسية والدينية .لكنه يعترب القرامطة جزءا ً متفرعاً من اإلسامعيلية ومكمال لها ،لكن يف
ظروف ويف أش��كال ويف أغراض مختلفة .ولعل الحركة القرمطية ،يف نظر الكاتب ويف نظر كثريين،
هي األكرث وضوحا يف برنامجها االجتامعي ،واألكرث ثباتا واستقرارا ،واألكرث اتساعا يف حركتها يف مواجهة
الخالفة العباس��ية .إذ هي اس��تطاعت أن تقيم لها نظاما سياس��ياً ودولة وجيشا ،وأن تضع برنامجاً
اقتصاديا اجتامعيا لعله األكرث وضوحا بني تلك الحركات .ومعروف تاريخياً أن البحرين وعامن كانتا
من املراكز األساس��ية لدولة القرامطة ،التي أقاموا فيها نظامهم قبل أن يتم س��حق هذه الدولة من
قب��ل جيش الخالفة بعد س��نني طويلة من الحروب .ويقول ج��وزي ،يف رشح برنامج القرامطة ،عىل
لس��ان أحد املؤرخني « أن حامدا ً (زعيم القرامط��ة) ،بعد أن بنى «دار الهجرة» ورتب أمورها ،عرض
عىل من أحب ممن دخل يف دعوته أن يؤدي رضيبة أخرى س�ماها «البلفة» .وهي رضيبة خاصة
كان يؤديها كل من أراد أن يش�ترك يف «عش��اء املحبة» ( ، )Agapiأي أن يأكل من «خبز الجنة» ،أو
كام سامه حامد نفسه « غذاء اهل الجنة» الذي كان يأتيه من إمام الزمان توا ً .وزاد بعض الكتبة أن
حامدا ً ،بعد أن وضع عىل أصحابه «البلفة» ،دعاهم أن يؤدوا لدار الهجرة خمس ما كانوا ميلكون أو
يكتسبون ،فلبوا دعوته راضني ،ثم قدروا أمالكهم ودفعوا عنها الخمس فرحني ،حتى كنت ترى املرأة
تقدم للداعي خمس غزلها ،والفاعل خمس أجرته .فكانت هذه الرضيبة قس��طا يدفعه الشخص إىل
صن��دوق االخوية .إال أن حامدا ً مل يكتف بهذه الرضائب ،بل أمر أهل القرى التي دخلت يف دينه أن
يحمل��وا إىل مح��ل واحد كل ما ميلكون .فلام جمعوه جعله مش��اعاً بني األعضاء يتوىل توزيعه رجل
يل وثياب ومأكوالت ومال ،ثم يوزعه عىل
منهم ذو ثقة .فكان يجمع ما يحرضه األعضاء من أثاث وح ّ
املحتاجني من القرامطة .حتى مل يبق بينهم فقري .فكنت ترى الرجال منهم يشتغلون برغبة ونشاط،
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والنس��اء يحملن إىل «بيت الجامعة» ما ك ّن يكسبنه من املال ،حتى أن األوالد الصغار أنفسهم كانوا
يقدمون إىل مدير البيت ما كانوا يأخذونه من الجعالة من أصحاب البس��اتني التي كانوا يحرس��ونها
يف النهار ويطريون الطري عن أشجارها وبقولها ،حتى مل يعد أحد ميلك لنفسه إال سيفه وسالحه».
هذه اإلشارات التي قدمتها حول كتاب «تاريخ الحركات الفكرية يف اإلسالم» تبني بوضوح منهج بنديل
جوزي يف قراءة التاريخ ويف تحليل أحداثه .وهو منهج ماركيس يقوم عىل قاعدة املادية التاريخية.
ورغم أهمية البحث والتحليل اللذين استند إليهام الكاتب ،واللذين قدمنا مناذج منهام ،فإن السؤال
ال��ذي ميك��ن أن يطرح اليوم ه��و بالتحديد :ما مدى دقة هذا املنهج يف ق��راءة ذلك التاريخ القديم
وأحداثه؟ وهو سؤال ال جواب عندي بشأنه .علامً بأنه كسؤال مرشوع ال يقلل مقدار ذرة من الطابع
الريادي يف أبحاث بنديل جوزي التاريخية املتصلة بتلك الحقبة من تاريخ اإلسالم.
غري أن لبنديل جوزي كتاباً آخرا ً ال يقل أهمية عن الكتاب الذي توقفنا عنده يف السطور السابقة ،هو
الكتاب الذي ض ّم عددا ً من أبحاثه ودراساته التاريخية واالقتصادية واللغوية .وقد عمل عىل جمعها
والتقديم لها كل من ناجي علوش وجالل السيد .وصدرت هذه الدراسات يف كتاب عن دار الطليعة
يف عام  .1977تش�ير بع��ض فصول الكتاب إىل اس��تمرار اهتامم بنديل ج��وزي بالتاريخ االقتصادي
واالجتامعي لإلس�لام .فهو يقدم أبحاثاً جريئة حول الخراج يف اإلس�لام ،وحول السياس��ة االقتصادية
للخلف��اء .ويتوق��ف عند األمويني يف عدة فص��ول .ويفرد ثالثة فصول ملس��يلمة الكذاب .وال أرى
رضورة للخوض يف كل من هذه الدراسات ،ألن املهم ،من وجهة نظري ،يف ما رمى إليه بنديل جوزي
يف مجمل كتاباته حول تاريخ اإلس�لام ،ال يتصل بالجانب الديني يف اإلس�لام بقدر ما يتصل بالجانب
االقتصادي واالجتامعي .وهو ما ظهر بوضوح يف كتابه األصيل «تاريخ الحركات الفكرية يف اإلس�لام»
الذي عرضنا له يف مطلع هذا البحث.
أما اهتامم جوزي باللغة ،وبفقهها ومبظاهر التقدم والتخلف فيها ،فهو موجه إىل أصحاب االختصاص
يف الدرجة األوىل .وهو لذلك يدخل يف أبحاثه اللغوية تلك يف س��جال مع لغويني معروفني ،فيختلف
معه��م يف أم��ور ،ويدقق لغوي��اً وتاريخياً يف أمور أخ��رى تتصل خصوصاً بج��ذور الكلامت العربية
وبأصوله��ا .وهو يؤكد يف بح��ث بعنوان «مواد لغوية» حاجة اللغ��ة العربية إىل وضع معجم كبري،
باالشرتاك مع علامء اللغة من املسترشقني الذين سبقونا إىل البحث يف فلسفة لغتنا ويف أصولها .وهو
يقرتح عىل علامء اللغة العرب االس��تعداد لالشرتاك مع املسترشقني يف وضع هذا املعجم ،ويدعوهم
إىل االهتامم باألمور التالية:
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• جمع مواد لغوية معجمية جديدة رمبا مل ينتبه إليها جامعو أوسع وأقدم معاجمنا.
• البحث عام وقع سهوا ً أو جهالً يف معاجمنا القدمية والحديثة.
• البحث يف تاريخ اصطالحاتنا العلمية والفنية والدينية وسواها وزمن ظهورها يف اللغة العربية.
• البحث والتدقيق يف أسامء كثري من الحيوانات والحرشات واألسامك والطيور والنبات وغري ذلك مام
اقترصت ،وال تزال تقترص ،معاجمنا يف تعريفه عىل قولها  :نوع من كذا وكذا إلخ ..
• البحث عن األلفاظ الدخيلة يف العربية وطرق وزمن انتقالها إىل لغتنا.
• بيان عام دخل يف معاجمنا القدمية عند جمعها من اللهجات ولغات القبائل.
ويق��ول الكاتب يف بحث آخر يف الكتاب بعنوان «صفحات من تاريخ التمدن عند العرب  :املفردات
الالتيني��ة يف اللغ��ة العربية»« :كان وما يزال بعض الناس يظن أن جزيرة العرب قبل اإلس�لام كادت
تكون عاملا مستقالً ال عالقة لها تذكر باألمم املجاورة لها ،وانها مل تتأثر بالثقافة األجنبية ،ومل تؤثر فيها
إال يف أشياء وأحوال محصورة ،وذلك لقلة الروابط بينها وبني سائر األمم املتحرضة القدمية ،وصعوبة
املواص�لات الناتج��ة عن فقد األمن يف البالد العربية ،ووعوثة الط��رق ،ولقلة ما كانت تصدره البالد
العربية من البضائع ،ولبعد املسافة بني أسواقها الداخلية وأسواق البالد املجاورة لها .إال أن البحوث
العلمية األخرية عن تاريخ العرب قبل اإلسالم واآلثار التي عرثوا عليها يف بالد اليمن وغريها دلت عىل
أن األم��ر ع�لى عكس ما يظن من اعتزال جزيرة العرب عن الحركة التجارية العاملية التي هي أعظم
عوام��ل التعارف والتقارب بني األمم مهام بعدت بالدها وتعددت صعوبات الوصول إليها .فقد تبني
من بحوث العلامء أنه كانت لجزيرة العرب عالقات تجارية عمرانية وتاريخية دامئة مع س��ائر األمم
املجاورة لها ،بل بعض البالد البعيدة عنها كالهند .فقد كانت تأتيها البضائع من بالد العجم وما بني
النهرين والواليات البيزنطية .وكنت ترى يف أس��واقها السنوية وال سيام سوق عكاظ تجارا وغري تجار
من البالد املذكورة .والقرآن نفس��ه يش��هد أنه كان لتجار مكة رحلتان يف الصيف والشتاء ،إحداهام
إىل س��ورية وفلسطني واألخرى إىل جنوب جزيرة العرب ،فضال عن رحالت تجارية أخرى .أما األفراد
الذي��ن كانوا يأت��ون البالد العربية لغري التج��ارة كالهرب من االضطهادات الديني��ة التي كان يثريها
عليه��م رجال الدين واملل��ك ،أو كطلب الرزق ،فأمرهم معروف .كام أن بعض س��كان مكة وغريها
قبيل اإلسالم س��احوا يف الواليات البيزنطية الرشقية ،بل زاروا عاصمتها ليقتبسو من الثقافة اليونانية
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والروماني��ة ويقف��وا فيها عىل الحركة الدينية التي كان يبلغهم صداه��ا ».ويف الكتاب فصول أخرى
تستحق التوقف عندها بعمق.
ورغم أن كتابات بنديل جوزي كانت قليلة فإن ما نرش منها ،وما تضمنته الكتب التي توقفت عندها،
يشري إىل أهمية هذا املفكر الفلسطيني وإىل دوره الريادي يف البحث العلمي الجريء يف تاريخ العرب
القديم ،السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف ،مبا يف ذلك بحثه يف اللغة ويف فقهها وأصولها.
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