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محمد األسعد

تحت عــنــوان »أبــحــاث وأوراق في 
يضّم  والــثــقــافــة«،  والفكر  الفلسفة 
كـــتـــاٌب لــأكــاديــمــي الــكــويــتــي عبد 
الكتابات  مــن   

ً
مجموعة الجسمي  محمد  الله 

البحثية التي شــارك بمعظمها في نــدوات أو 
 إليها 

ً
مؤتمرات في الكويت وخارجها، مضافة

»ثقافة  مــوضــوعــهــا  مـــرة  ألّول  ينشرها   
ٌ
ورقــــة

الحرية«. ويمكن القول إجمااًل إن هذا الكتاب 
الصادر عن »مكتبة ومقهى صوفيا« )الكويت، 
األولــــــى،  بـــالـــدرجـــة  بــالــثــقــافــة  مـــعـــنـــيٌّ   )2020
أو محور  ــهــا جــوهــر 

ّ
أن األّول  وذلـــك بمعنيني؛ 

الــهــويــة أو  الــحــريــة أو تحديث  مــشــكــاٍت مثل 
الكويتّية. والثاني  توّجهات الحركة الوطنية 
 لــهــذه املــشــكــات فــي الــوقــت نفسه. 

ّ
ــهــا الــحــل

ّ
أن

ـــجـــاور الــثــقــافــة، مــنــظــورًا إلــيــهــا مـــن هــذيــن 
ُ
وت

الجسمي   
ّ
أيضًا، ليس ألن الفلسفة  الجانبني، 

بل  فقط،  الكويت  في جامعة  الفلسفة  يــدّرس 
ه َيعتبرها حقا معرفّيًا ذا دور في عملية 

ّ
ألن

التغيير، وفي صياغة التحّوالت الفكرية التي 
 في أعقاب التحّوالت املادية.

ً
تأتي عادة

ــة »ثــقــافــة الــحــريــة«، املــقــّدمــة فــي »املــؤتــمــر  ورقـ
ــيــــة  ــانــ ــلــــوم اإلنــــســ ــعــ ــلــ ــــس لــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــــوي الـ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
حـــول   )2016( الــــدوحــــة  فــــي  ــيـــة«  ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
مـــوضـــوع ســـــؤال الـــحـــريـــة فـــي الــفــكــر الــعــربــي 
املعاصر، تكاد تكون مفتاح األوراق واألبحاث 
األخرى، سواًء كانت سياسية أو فكرّية بحتة 
يــكــاد  الـــحـــريـــة  مـــوضـــوع   

ّ
اجــتــمــاعــيــة، ألن أو 

َيختصر إشكالّيات الحقول األخرى.
 األغــلــبــيــة 

ّ
ــة بـــمـــاحـــظـــِة أن ــ ــــورقـ تـــبـــدأ هـــــذه الـ

الساحقة من الكتابات التي تناولت موضوع 
الحرية في املجتمع العربي تتناوله من زاوية 
ســيــاســيــة وفــلــســفــيــة وحـــقـــوقـــيـــة، ومـــــن هـــذه 
الـــزوايـــا تـــحـــاول تــشــخــيــص املــشــكــلــة وتــقــديــم 
ــم مـــن أهـــّمـــيـــة هــذا  ــرغـ  عــلــى الـ

ْ
ــن ــكـ الـــحـــلـــول. ولـ

ــه، كــمــا يـــرى الــبــاحــث، لــم ُيــِصــْب  ــ
ّ
الــنــهــج، إال أن

جــوهــر املــشــكــلــة الــتــي نــعــيــشــهــا فــيــمــا يخص 
الحرية، والتي »تكمن أّواًل في مسألة الثقافة، 
الـــدارجـــة فــي املجتمع الــعــربــي«.  الــثــقــافــات  أو 
 الــقــيــم، ومــنــهــا قــيــمــة الــحــريــة، 

ّ
ــك أن وبـــيـــان ذلـ

إلى  السياسية والنظرة  املمارسة  إلى  إضافة 
 نتاج ثقافة ما.

ّ
الحقوق وغيرها، ليست إال

ــذا، ال يــحــقــق تــــنــــاول الـــحـــريـــة،  ــ ــــوء هــ ــــي ضـ وفـ
الــحــال  ـــ كــمــا هــو  ـ بصفتها مصطلحًا مــجــردًا 
ـــ األهـــــــداف  ــ ــــرب ــ ــعـ ــ ــن الـ ــريـ ــكـ ــفـ لــــــدى غـــالـــبـــيـــة املـ
ــبــــب فـــــي هـــــــذا إلــــى  املــــطــــلــــوبــــة. ويـــــرجـــــع الــــســ
عــنــصــريــن؛ األول هـــو الــطــابــع الــنــظــري لــهــذا 
التناول الذي قاده إلى أن يكون ميتافيزيقيًا. 
عدم  في  ل 

ّ
يتمث أهمية،  األكثر  وهــو  والثاني، 

ب 
ّ
 تناواًل كهذا يتجن

ّ
فعالّيته في واقعنا، ألن

بالحرية،  قة 
ّ
املتعل املــشــكــات  ورصـــد  تــقــّصــي 

وعاج وإصاح الجانب الواقعي من املشكلة.
ويــاحــظ الــبــاحــث، انــطــاقــًا مــن هـــذه املــقــّدمــة 
ال  املــجــّرد  الحرية  »نقاش مشكلة  أن  النقدية، 
ُيساهم في تغيير الواقع العربي بشكل كبير، 
لدينا  ولــيــس  عربية،  فلسفة  نمتلك  ال  فنحن 
بوساطتها  نستطيع  راســخــة  عربية  تقاليد 
تحليل املــصــطــلــحــات أو نــقــد األفـــكـــار والــقــَيــم 
وغيرها، أو طرح بدائل لها، أو إعادة صياغتها 
نظريًا، ومن ثم البحث في تطبيقاتها العملية«. 
 
ُ
ومما يزيد ِمن ال جدوى معالجة كهذه، نظرّية

مارس فيه 
ُ
»غياب نموذٍج ما ملجتمع عربي ت

حترم فيه 
ُ
، وت

ً
الحرية بمختلف أنماطها فعا

 وجود النموذج يسّهل، 
ّ
حقوق اإلنسان«. ذلك أن

كما يقول، »التأسيس عليه، بل ويجعل صياغة 
قَيمه وممارساته النظرية من أجل تطويرها 
من جهة، ومن ثم البحث في تطبيقاتها على 

 ممكنة«.
ً
املجتمع من جهة أخرى، عملّية

 عارمة 
ً
 هناك رغبة

ّ
 أن

ُ
وال تفوت الباحث ماحظة

لدى الكثير من املفكرين واملثقفني العرب، بل 
ى عموم الناس، في نشر الحرية، ولكنهم 

ّ
وحت

»يصطدمون دائمًا بعائق كبير هو قَيم الثقافة، 
 أمام نشر 

ً
أو الثقافات الدارجة، التي تقف حائا

 هناك 
ّ
أنماط الحرية املختلفة. ُيضاف إلى هذا أن

ـــدرك عقبة الجانب 
ُ
ت نسبة ضئيلة مــن هــؤالء 

الثقافي. ولهذا تنصرف الورقة إلى إلقاء الضوء 
على العناصر املكّونة لثقافة الحرية، وتبيان 
عاُرض قيم الثقافات السائدة في الوطن 

َ
كيفية ت

صبح عائقًا 
ُ
العربي مع هذه العناصر، وكيف ت

حقيقيًا أمام انتشار الحرية بأنماطها املختلفة.
الثقافة  مشكلة  تسميتها  يمكن  مــا  وتمتّد 
إلى مجاالت البحث األخــرى التي يتناولها 
»تصّوٌر  أهمية بحث  وأكثرها  الكتاب،  هــذا 
 
ُ
فرضّية ومدخله  الــهــويــة«،  تحديث  لكيفّية 

 
ّ
ــًا، بــمــعــنــى أن ــط الـــهـــويـــة بــالــثــقــافــة أيـــضـ ربــ
»الــثــقــافــة الــعــامــة الــســائــدة فـــي مــجــتــمــٍع ما 
ــل هــويــة هــذا 

ّ
أو فـــي إطــــار جــمــاعــة مــــا، تــمــث

املجتمع أو هذه الجماعة«. فالثقافة الدارجة 
القيم  مــن   

ً
مــجــمــوعــة ــل 

ّ
تــمــث أّي مجتمع  فــي 

في  وتنعكس  األفــــراد،  تربط  التي  املتنّوعة 

ســلــوكــهــم ومــمــارســاتــهــم ورؤيــتــهــم للعالم 
وفنونهم أيضًا. ما الذي حدث على صعيد 
تعيشها  التي  والحالّية  السابقة  التطّورات 
العربية  الخليج  ومنطقة  العربية،  املنطقة 
ــه الـــخـــصـــوص، الـــتـــي هـــي مــوضــع  عــلــى وجــ

عناية الباحث؟ 
ــصــف 

ّ
ــافـــي يــت ــقـ ــــو بـــــــروز واقـــــــع ثـ ــا حــــــدث هـ ــ مـ

بـــالـــجـــمـــود؛ واقـــــــع أوقـــــــف إعــــمــــال الـــعـــقـــل فــي 
القضايا  مــن  عـــدد  بــشــأن  والــتــحــلــيــل  التفكير 
املهّمة، والتي تمثل الهوية إحداها. ونَجَم هذا 
متضادين.  اتجاهني  في  للتطّور  مسيرة  عن 
فعلى صعيد البنية التحتية، »شهدت معظم 
ل 

ّ
تمث الــعــربــي نهوضًا سريعًا  الــوطــن  أنــحــاء 

 
ْ
لكن ومستلزماتها...  الحديثة  املــدن  بناء  في 

ــف الــتــقــّدم الثقافي 
ّ
ــام الــتــقــّدم املــــــاّدي، تــوق أمــ

والــفــكــري«. ويضيف الــبــاحــث: »بــل وأكــثــر من 
ذلــــك، تـــراجـــع إلـــى مــســتــويــات لـــم تــكــن ســائــدة 
خـــال الــقــرنــني األخــيــريــن«، إلـــى جــمــود فكري 
وثــقــافــي ومــظــاهــر انـــغـــاق وتــعــّصــب ورفـــض 
 هـــذا »مــّهــد 

ّ
ــل ــى الــــذرائــــع. وكــ

ّ
ــر تــحــت شــت اآلخــ

لــظــهــور أفـــكـــار ومـــمـــارســـات وصـــلـــت إلــــى حد 
اإلقصاء والتطّرف والعنف واإلرهاب«.

ويــحــّدد الــبــاحــث ثــاثــة اتــجــاهــات ثقافية في 
النظر إلــى الــهــويــة: »فهناك مــن يــرى ضــرورة 
بحذافيرها،  التقليدية  الهوية  على  املحافظة 
 الـــتـــحـــّوالت الــتــي تــّمــت فـــي املــجــتــمــع ال 

ّ
ـــأن وكــ

أهــمــيــة لــهــا ولــــن تــؤثــر عــلــى الـــهـــويـــة. وهــنــاك 
 اآلخــر املتطّور هــو الــذي يجب أن 

ّ
مــن يــرى أن

ُيــحــتــذى، ويــــرى نــفــســه ضــمــن إطــــاره الــفــكــري 
والثقافي، خاصة العالم الغربي. وهناك فريق 
األساسية  الجوانب  على  الحفاظ  يــرى  ثالث 
واملــهــمــة لــلــهــويــة الــتــقــلــيــديــة مـــع فــتــح املــجــال 
لأخذ بما يراه مناسبًا من الثقافات األخرى، 
ومع ما يتطلبه الواقع الجديد من متغيرات«.

ــص هــذا الــتــعــّدد، بــل والــتــنــاقــض، كلمة 
ّ

وتــلــخ
ل«، بتعبير الباحث. ويترّكز 

َ
»األزمة« أو »الخل

فة وواعية تتصّدى 
ّ
ذلك في »غياب طليعة مثق

ملــســألــة الــتــحــديــث الــثــقــافــي، وتـــجـــّدد ثقافتها 
التقليدية بما يتاءم مع التطّورات املادية التي 
القيم  على  وتحافظ  مجتمعاتها،  في  حدثت 
الحديث عن  إلــى  ينتقل  ثــم  فيها«.  اإليجابية 
اللغة  ثقافيًا، وهــي  ــراد تحديثها 

ُ
امل العناصر 

والفنون  الــديــنــي،  والــخــطــاب  التفكير،  وطـــرق 
وإعادة االعتبار لإلنسان الفرد، ثم املعرفة التي 
حني تسود تكون بمثابة ِعماٍد لبناء املفاهيم 
 
ً
والقَيم ورؤية اإلنسان للحياة والعالم، ووسيلة

لتفسيرهما. وهنا يمّيز بني املعرفة التقليدية، 
معرفة الكفاف، كما يمكن أن نصفها، النابعة 
واملرتبطة بظروف بيئة وحياة مقّيدة عقائدية 
وذاتّية، واملعرفة الحديثة املوضوعية، »نتاج 
تجارب اإلنسان ومغامراته الفكرية وفضوله 

وبحثه في املشكات وحلها«.
وتكاد ورقة »األُسس الفكرية للمشروع الثقافي« 
أن تــكــون تــتــويــجــًا ألطــــروحــــات هــــذا الــكــتــاب، 
لثقافٍة  يــؤّســس  جـــوهـــرّي  ملــقــتــرٍح  بتقديمها 
ى الجوانب، 

ّ
قادرة على التجاوز والبناء في شت

 واجتماعية واقتصادية. أبرز أسس 
ً
سياسية

هذا االقتراح هي، أّواًل، رؤية جديدة لإلنسان 
الذي هو محور الثقافة ومنِتُجها وممارسها 
واملــعــّبــر عــن روحــهــا؛ رؤيـــة تــعــاكــس »الــنــظــرة 
السائدة عن اإلنسان في مجتمعاتنا« املوبوءة 
»بمفاهيم وقَيم ال عاقة لها باملفهوم املعاصر 
ــة«. 

ّ
الــحــق اإلنــســانــيــة  بالطبيعة  وال  لــإلنــســان 

وثانيًا، إحياء دور العقل في وجه »ظاهرٍة ِمن 
ل 

ّ
أسوأ ظواهر العصر، هي األصولية التي تمث

صــولــي ال 
ً
األ التطرف. فالتفكير  أنــواع  أقصى 

مجال فيه إلعمال العقل، فهو يصادره ويلغيه 
ويلغي اآلخر«. وثالثًا، العلم والتفكير العلمي 
بــوصــفــه ركــــيــــزة، أي مـــشـــروعـــًا ثــقــافــيــًا هــدفــه 
قبل  الواقعية  ورابعًا،  بأي مجتمع.  النهوض 
 شيء، أي عدم االنفصال عن الواقع. وهنا 

ّ
كل

 معظم »الشعوب 
ّ
أن الباحث، بأملعية،  ياحظ 

واقعها«.  عن  منفصلة  تكون  تكاد  الخليجية 
ويعلل األمر بالقول: »هي تعيش وسط أكوام 
من البناء الحديث من اإلسمنت ولكن تنتشر 
 معظم 

ّ
فيها ثقافة ال تعبر عن الواقع الحالي، ألن

مظاهرها يعّبر عن واقع املجتمعات السابقة، 
إضافة إلى كونها ثقافة تفتقر إلى الواقعية، 
كالخرافة  واقــعــي  غير  فيها  الــســائــد  التفكير 

والغائّية واإلفراط في الغيبيات«.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

الثقافة بوصفها 
مشكلًة وحًاّل

يرى أن مشكلة 
الحرية تكمن، عربيًا، في 

البُعد الثقافي

يضيء على مفارقة 
التقّدم عمرانيًا والتوّقف 

فكريًّا

عــن »مــنــشــورات أوريـــــون«، تــصــدر هـــذه األّيــــام النسخة 
ــابــــة عـــن ســــــؤال: ما  الــفــرنــســيــة مـــن كـــتـــاب فـــي اإلجــ
ر العربي عزمي بشارة. الترجمة، التي 

ّ
لفية؟، للمفك السَّ

السلفية؟«،  »مــا  عــنــوان  بــابــو، حملت  مــاريــان  وضعتها 
وقـــّدم لها هــنــري لــورنــس، أســتــاذ تــاريــخ الــعــالــم العربي 
ج دو فرانس«، وستيفان الكروا، وهو 

ّ
املعاصر في »كول

ل 
ّ
السياسية« في باريس. يحل العلوم  باحث في »معهد 

ي مجمل تاريخ 
ّ
لفية عبر مراحل تغط بشارة تطّور السَّ

اإلســــام. مــن أبـــرز مــقــتــرحــات الــكــتــاب قــراءتــه الــجــديــدة 
ابن  األثـــر وسلفية  أهــل  بــني سلفية  اإلشــكــالــيــة  للعاقة 

تيمية، التي انبثقت منها الوهابية.

الخفي: رحلة  الربيع  كتابه  في  مــارك سوملز  ينطلق 
إلى مصدر الوعي، الذي صدر حديثًا عن »منشورات 
دبليو دبليو. نورتون آند كومباني«، من تفسير فرويد 
للحلم بــأنــه تعبير عــن رغــبــة غير واعــيــة، وتــوّصــل من 
الذين  إلــى أن املرضى  خــال بحثه كعالم في األعصاب 
يــعــانــون مــن تــلــٍف فــي جـــزء الــدمــاغ املــســؤول عــن الــنــوم 
يحلمون رغـــم ذلـــك، حــيــث يلعب جـــزء آخـــر فــي الــدمــاغ 
لو أن هذا   مــوجــودًا، كما 

ّ
الــذي يظل الرغبات  دور توليد 

االكتشاف الجديد يعني أن علم األعصاب مدين لفرويد 
باعتذار، ما يعيد االعتبار إلى أهمية الدافع والرغبة في 

حياتنا وأنشطتنا العقلية.

الساسانية وسقوطها:  اإلمبراطورية  اضمحال 
ـــ الــفــرثــي والــفــتــح الــعــربــي  الــتــحــالــف الــســاســانــي ـ
ــران عـــنـــواُن الــنــســخــة الــعــربــيــة مـــن كـــتـــاب الــبــاحــثــة  ــ إليــ
األمــيــركــيــة مــن أصـــل إيــرانــي بــروانــة ُبــرشــريــعــتــي، وقــد 
»املركز  »تــرجــمــان« عــن  صــدرت حديثًا ضمن سلسلة 
أنيس  بترجمة  الــســيــاســات«  ودراســـة  لألبحاث  العربي 
عبد الخالق محمود. يضيء الكتاب على أسباب االنهيار 
السريع و»الكارثي« لإلمبراطورية الساسانية، التي بدت 
قــوّيــة وآمــنــة خــال الــقــرن السابع املــيــادي أمــام جيوش 
الفاتحني العرب. أهم هذه األسباب االنقسامات الداخلية 

ك والفوضى عشية الفتح.
ّ
في اإلمبراطورية، والتفك

بالتحقيق  وأحــام مسعد  الزعبي  زيــاد  الباحثان  يعود 
ــة فـــي كــتــابــهــمــا الـــشـــرق والــــغــــرب والــلــقــاء  ــ ــــدراسـ والـ
املــســتــحــيــل: »الــصــحــائــف« ألبـــي الــفــضــل الــولــيــد 
الــذي صــدر حديثًا عــن »اآلن نــاشــرون ومــوزعــون« إلى 
امللقب   )1947  -  1903( طعمة  إلياس  اللبناني  الشاعر 
بــأبــي الــفــضــل الــولــيــد، الـــذي عـــاد إلـــى بـــاده بــعــد سفره 
التي أصــدر فيها موقفه  البرازيل، وكتب صحائفه  إلــى 
 ببريطانيا وفــرنــســا، 

ً
الــغــرب، مــمــثــا بــاعــتــبــار  الــصــارخ 

أســــاس الــشــر فــي الــعــالــم، بــســبــب اســتــعــمــارهــمــا للعالم 
العربي، وما مارساه من مجازر وعنف بحق العرب، رغم 

ادعائهما تحقيق العدالة ونشر الديمقراطية.

مــا قــبــل االســـتـــشـــراق: اإلســــام فــي الــفــكــر الــديــنــي 
ــبــاحــث املــغــربــي عــبــد اإللـــه  املــســيــحــي، عـــنـــوان كــتــاب ال
بــلــقــزيــز، الــصــادر حــديــثــًا عــن »مــركــز دراســــات الــوحــدة 
انطاقًا من تساؤل حول جذور االستشراق،  العربية«. 
وإْن كان ذا خلفية حداثية عقانية، أم مرتبطًا بعناصر 
يقّدم  الوسطى،  القرون  في  املسيحي  الديني  الفكر  من 
بــلــقــزيــز إجــابــة تــمــيــل إلـــى االحــتــمــال الــثــانــي. فــي أربــعــة 
فصول، يحاول الباحث تأثير نصوص أوروبية الهوتية 
وتاريخية، حول اإلسام، ُوضعت في العصور الوسطى، 
ح لإلسام الحقًا، والتي سيعيد 

َ
من

ُ
على الّصَور التي ست

االستشراق الحديث إنتاجها.

الــحــمــيــد، صــــدر عـــن »دار ذات  بــتــرجــمــة إيـــهـــاب عــبــد 
الساسل« كتاب اإلنفلونزا العظمى للكاتب واملؤّرخ 
األمـــيـــركـــي جــــون إم. بـــــاري. يــعــود الــعــمــل، الــــذي صــدر 
التي  اإلسبانية  اإلنفلونزا  إلــى   ،2004 عــام  باإلنكليزية 
م 

َ
العال حــول  شخص  مليون  خمسمائة  قــرابــة  أصــابــت 

عــام 1918، وتسّببت في مــوت نحو مائة مليون؛ حيث 
الــوبــاء، ويستعرض جهود تطوير  ذلــك  تفاصيل  ــق 

ّ
يــوث

فات 
ّ
حدة ملواجهته. ِمن مؤل

ّ
العلوم الطّبية في الواليات املت

باري األخرى: »قّصة حقيقية عن واشنطن«، و»فيضان 
ــام 1927 وكــيــف غــّيــر أمــيــركــا«،  املــســيــســبــي الــعــظــيــم عـ

و»روجر وليامز وخلق الروح األميركية«.

ــدر حــديــثــًا كـــتـــاب الــبــدايــات  عـــن »دار الــــشــــروق«، صــ
والـــنـــهـــايـــات: أعــــــوام نــجــيــب مــحــفــوظ لــلــصــحــافــي 
املصري محمد شعير، والذي يضع فيه ما يشبه سيرة 
مــوازيــة لطفولة الـــروائـــي املــصــري الـــراحـــل، انــطــاقــًا من 
نــّص كــان مفقودًا بعنوان »األعـــوام« كتبه حني كــان في 
إلــى كتابه »أصــداء   

ً
الثامنة عشرة مــن عــمــره، ووصـــوال

ل العمل، الذي 
ّ
السيرة الذاتية« الذي صدر عام 1994. ُيحل

ها ُينشر ألّول مّرة، أعمال محفوظ 
ُ

يتضّمن وثائق بعض
 إلى عاقته 

ُ
خال فترات مختلفة من حياته، كما يتطّرق

م إضاءة تاريخية  باآلخرين وتفاُعله مع األحــداث، وُيقدِّ
 فترة.

ّ
على أحوال مصر في كل

مملكة الضحك عنوان كتاب للباحث العراقي خضير 
انطاقًا  الــزيــدي صــدر حديثًا عــن »دار ســطــور«.  فليح 
في  اليومي  الحديث  النكتة  تحمل  هــل  مــثــل:  أسئلة  مــن 
خطابها؟ وهل في صياغتها ما هو عقاني أو واقعي 
أو سيادة ملا هو رمزي بداللته؟ يحاول العمل فهم جانب 
التي  النكتة،  في  ل 

ّ
متمث العراق  في  الشعبية  الثقافة  من 

سم بالُعري وبخطاب غير عقاني 
ّ
ها تت

ّ
ف أن

ّ
ياحظ املؤل

هو نتاج ثقافة شعبية تحمل في طّيات لغتها ما يلّمح 
 تنظيريًا، 

ً
إلى نسق الخطاب وأخاقه. ليس الكتاب عما

بل سرد لجوالت يقوم بها الزيدي في عدد من األحياء 
الشعبية في بغداد.

يالحظ الجسمي في كتابه أّن معظم »الشعوب الخليجية تكاد تكون 
وسط  تعيش  »هي  بالقول:  األمــر  ويعلل  واقعها«.  عن  منفصلة 
أكوام من البناء الحديث من اإلسمنت ولكن تنتشر فيها ثقافة ال تعبر 
عن الواقع الحالي، ألّن معظم مظاهرها يعبّر عن واقع المجتمعات 
السابقة، إضافة إلى كونها ثقافة تفتقر إلى الواقعية. التفكير السائد 

فيها غير واقعي كالخرافة والغائيّة واإلفراط في الغيبيات«.

تفسير االنفصال عن الواقع

نظرة أولى

عبد اهلل الجسمي  تفكيرٌ انطالقًا من الخليج

في »أبحاث وأوراق في الفلسفة والفكر والثقافة«، يقّدم األكاديمي 
والثقافة،  واآلخر  الهويّة  مثل  أسئلة  في  متعّددة  قراءات  الكويتي 
مرّكزًا بشكل أساسي على الفضاء الخليجي، الذي يشّخص انفصاًال 
فيه عن الواقع. عمٌل تجمع ما بين نصوصه المختلفة مسألُة الحرية

عبد اهلل محمد الجسمي
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