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افتتاحية العدد
أ .د .التيجاين عبد القادر
رئيس التحرير ورئيس قسم العلوم
االجتماعية ،مركز ابن خلدون
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،
جامعة قطر

يسعدنا أن نقدم للقراء الكرام العدد الثاين من جملة «جتسري» ،وسيالحظ القارئ أننا قد سرنا
على النهج ذاته الذي رمسنا خطوطه العامة يف العدد األول؛ من ختل عن الفصل الصارم بني العلوم،
وتوجه حنو التداخل والتكامل بينها ،وأقلمتها .ومن إقالل يف الوصف إىل تركيز على التحليل والنقد؛
ومن إعراض عن الكثري املألوف إىل الترحيب بالقليل املبتكر ،من منهج أو رأي أو رؤية.
خاصا
أما من حيث اإلضافة ،فقد توسعنا يف مساحة املراجعات النقدية للكتب ،كما أفردنا مل ًّفا ًّ
للدراسات والبحوث باللغة اإلجنليزية؛ إذ رأينا أن كث ًريا من قضايا التجسري واألقلمة والتجديد
واملثاقفة (وهي حماور استراتيجية يقوم عليها مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية) قد
تناوهلا الباحثون العرب كما تناوهلا غريهم ممن يكتب باللغة اإلجنليزية ،وأداروا حوهلا نقاشات
هامة .فإذا استطعنا أن جنمع يف صعيد واحد مناذج ألعمال باللغتني (العربية واإلجنليزية) فإن
ذلك قد يضيف بعدً ا جديدً ا لعملية «التجسري» اليت نتوخى ،وقد ميهد الطريق لتفاعل ب ّناء يف جمتمع
علمي متعدد اللغات.
وال نود يف هذه املقدمة ،وال نستطيع ،أن نأيت على مضمون األحباث والدراسات اليت تضمنها
العدد ،ولكن جيدر بنا أن نذكر أن البحوث الثالثة (بالعربية) ،والثالثة األخرى (باإلجنليزية) قد
احتوت على مادة عالية التركيز وعميقة التناول.
هذا ،ويتضمن العدد دراستني ميكن أن تصنفا يف مباحث علم اجتماع املعرفة؛ الدراسة األوىل
للدكتور رجب شنتورك بعنوان« :التبعية الفكرية :املفكرون العثمانيون املتأخرون بني الفقه وعلم
االجتماع» والثانية للدكتور عبد الوهاب األفندي بعنوان« :دراسة اإلسالم وحركاته :استعادة حماولة
نقدية يف العلوم االجتماعية» .تسلط دراسة شنتورك الضوء على اخللفيات الفكرية والسياسية للعلماء
واملفكرين الذين سامهوا يف حماوالت إصالح القوانني اليت جلأت إليها الدولة العثمانية يف سنواهتا
األخرية .يشري الباحث إىل املواجهة اليت تزايدت ثقافتها بني احلضارتني (اإلسالمية والغربية) يف
القرن التاسع عشر امليالدي ،وكيف أن التقابل بني الفقه االسالمي وعلم االجتماع قد صار وج ًها من
وجوهها ،وكيف أن البريوقراطيني والضباط واألطباء واملهنيني قد حاولوا أن حيلوا حمل الفقهاء
باسم العلوم اجلديدة ،وكيف انتهى هبم ذلك إىل التبعية الفكرية للغرب .ويتعرض الباحث اىل الزناع
الذي نشب بني الفقهاء واملثقفني احلداثيني واملفكرين التوفيقيني ،وكيف أن ذلك الزناع قد أضاف
انشقا ًقا جديدً ا يف داخل الدولة العثمانية إىل جانب انشقاقات أخرى.
أما حبث الدكتور عبد الوهاب األفندي فهو األكثر طرافة وجرأة ،إذ يعرض شي ًئا من عالقة
املحدثني واملستشرقني ،كما تتبدى من مسريته العلمية املعقدة:
احلب-الكراهية بني اإلسالميني ْ
باح ًثا مسل ًما ،يتخصص يف دراسة احلركات اإلسالمية ،حتت إشراف أساتذة ال يؤمنون باإلسالم،
ويف مؤسسة غربية تسري على مناهج املستشرقني .ويتساءل األفندي :هل هناك خيار ثالث بني
التهميش املستمر على حافة التقليد األكادميي الغريب ،أو االبتالع الكامل يف داخله؟ هل ميكننا أن
نسمع صوتنا يف هذه الردهات الشاخمة؟ ويشري إىل أن هناك خط ًرا من أن يصبح جمرد التدخل يف
احلقل املعريف سب ًبا للدمار الذايت ،أو ينتهي املطاف بالباحث إىل أن يصبح جمرد ترس يف العجلة
القمعية اليت تولد «املعرفة» اليت ترمي إىل إدامة بنية اهليمنة .ويشري يف هذا الصدد إىل جمهودات
إدوارد سعيد ( )2003-1935يف نقده لالستشراق ،معت ًربا أن نقده ذلك ال يعدو كونه تطوي ًرا داخل ًّيا
للثقافة الغربية ،وعنص ًرا معز ًزا الستقرارها .والالفت أن الدكتور األفندي يقبل من الناحية املبدئية
مفهوم كارل بوبر عن الطبيعة التطورية للمعرفة؛ أي أن يتعلم اإلنسان من أخطائه ،ليصبح النقد

الذايت هو السلم الذي يرقى عليه إىل مستويات وجودية أعلى.
وختتتم هذه املجموعة من الدراسات بدراسة للباحثتني :لطيفة الكعيب وسارة الصاليب عن
مشروعية استعمال القوة يف العالقات الدولية (دراسة مقارنة بني القانون الدويل والشريعة
ً
إشكال يف التاريخ السياسي-القانوين
اإلسالمية) .وموضوع استعمال القوة ُيعد من أكثر املسائل
حمتدما (يف القانون الدويل كما يف الشريعة
املعاصر ،كما تقر الباحثتان .إذ ما يزال اجلدل
ً
اإلسالمية) حول مفهوم القوة ومشروعية استخدامها .وبعد حتليل دقيق هلذه املفاهيم ومقارنة بينها،
تطرقت الباحثتان إىل ظاهرة احلرب االستباقية لتسوية الزناعات وإىل غريها من القضايا ذات
الصلة .وقد ال يكون مفاج ًئا أن تنتهي الباحثتان إىل تقرير الكثري من «املشتركات» بني النظامني
(اإلسالمي والدويل)؛ فكالمها ال يقران املبادرة بشن احلرب ،وحيظران استخدام القوة ،ويرفضان
نقض العهود ،ويتجهان حنو ترجيح احللول السلمية.
أما فيما يتعلق مبلف البحوث اليت كتبت باإلجنليزية ،فقد توفرت لنا ثالثة حبوث مميزة ،لكتاب
بارزين .أوهلا حبث الدكتور سيد فريد العطاس ،يتحدث فيه عن مذهب ابن خلدون كنموذج
للدراسات االجتماعية املستندة على التراث ،ويبني فيه املغزى النظري واملنهجي إلسهام ابن خلدون،
وتأثريمها على علم االجتماع املعاصر .أما الدكتور نرايانا جريام فيأخذنا يف رحلة طويلة عن تاريخ
علم االجتماع يف اجلامعات اهلندية ،وعن مسرية «األقلمة» الشاقة اليت قطعها .وعلى املنوال ذاته،
ً
مستعرضا
يأيت البحث الثالث واألخري للدكتور سيد جواد مريي عن «أقلمة» علم االجتماع يف إيران،
أخص ،اإلسهام امللحوظ للدكتور علي شريعيت.
بصورة ّ
وحيث أننا قد أشرنا آن ًفا إىل ما أحدثنا من باب جديد عن «املراجعات النقدية للكتب» ،فنود أن
نشري إىل أن مراجعات هذا العدد قد تضمنت كت ًبا ثالثة :يتناول اثنان منها موضوعات حديثة،
أحدمها عن أثر فريدنان دي سوسري يف البحث اللغوي ،وثانيهما عن املرأة يف خطاب العلوم
االجتماعية :من متغري اجلنس إىل سؤال النوع .أما الكتاب الثالث ،فهو من كتب التراث العريب-
موضوعا حدي ًثا ما يزال اجلدل حوله حيتدم بني العلماء
االسالمي ،وهو أكثرها طرافة ألنه يتناول
ً
املعاصرين ،كما حيدثنا عن ذلك الربوفسور فاضل السعدوين ،الذي قام باملراجعة .الكتاب من
تأليف طبيب مبدع من أطباء القرن الرابع اهلجري (العاشر امليالدي) هو حممد بن أمحد التميمي
املقدسي ،وجاء بعنوان «مادة البقاء يف إصالح فساد اهلواء والتحرر من ضرر األوباء» .تكمن أمهية
الكتاب يف أنه يلقي الضوء على اهتمام مبكر من قبل علماء املسلمني مبوضع تلوث البيئة الذي مل
يلتفت إليه جبدية إال يف العصر احلديث ،حيث يربط العامل الطبيب بني فساد اهلواء وانتشار األوبئة،
ً
فصول يف الكتاب للبحث عن األوبئة اليت تنتشر عن طريق اهلواء ،وكيفية انتقال العدوى،
وخيصص
والطرق اليت ميكن من خالهلا إصالح اهلواء واملاء الفاسدين ،كما يورد معلومات مهمة عن املناعة
وعن العوامل اليت تساعد على تقويتها.
إننا إذ نع ّبر عن رضانا ع ّما بذل الباحثون من جهد ،وما قدّمت دار نشر جامعة قطر من عناية
ود ّقة ،نظ ّل نتط ّلع دائ ًما إىل تقدمي األفضل من األعمال ،الرتياد األرحب من اآلفاق.
وعلى اهلل قصد السبيل.
https://doi.org/10.29117/tis.2020.0022

لالقتباس :التيجاين ع .الق« ،.افتتاحية العدد» ،جملة جتسري ،املجلد األول ،العدد 2020 ،2

©  1441( ،2020هجري) التيجاين ،اجلهة املرخص هلا :دار نشر جامعة قطر .مت نشر هذه املقالة البحثية وف ًقا لشروط
) .Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0تسمح هذه
الرخصة باالستخدام غري التجاري ،وينبغي نسبة العمل إىل صاحبه ،مع بيان أي تعديالت عليه .كما تتيح حرية نسخ ،وتوزيع،
ونقل العمل بأي شكل من األشكال ،أو بأية وسيلة ،ومزجه وحتويله والبناء عليه ،طاملا ُينسب العمل األصلي إىل املؤلف.

