رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

www.almadasupplements.com

t

a

r

a

n

a

m

العدد ( )5268السنة العشرون  -االربعاء ( )21ايلول 2022
ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

زيغمونت باومان

2

العدد ( )5268السنة العشرون  -االربعاء ( )21ايلول 2022

زيغمونت باومان :من «الحداثة الصلبة»
إلى الحداثة «السائلة»
العلوي رشيد

زيغمونت باومان� ،سو�س ��يولوجي وفيل�س ��وف بولندي.
ول ��د يف بوزن ��ان �سن ��ة  ،1925لأبوين يهودي�ي�ن ا�ضطرا
ملغ ��ادرة بولندا بع ��د الغزو النازي �سن ��ة  1939يف اجتاه
االحت ��اد ال�سوفيات ��ي .واخت ��ارا �سن ��ة  1953التوجه �إىل
�إ�سرائي ��ل .غ�ي�ر �أن ذل ��ك مل َي� � ُرق لل�سو�سيولوجي املعادي
لل�صهيونية .ففي مقابلة له عام  2011مع جملة «بوليتكا»
البولندي ��ة ،انتق ��د باوم ��ان �إ�سرائي ��ل بقول ��ه �إنه ��ا مل تكن
مهتم ��ة �إطالقا بال�سالم ،بل كان ��ت ت�ستخدم الهولوكو�ست
كعذر ل�ش ��رعنة �أفعالها املتوح�شة ،م�ش ��بها اجلدار الفا�صل
الذي �أقامته يف ال�ض ��فة الغربية ،باجلدران التي و�ضعتها
النازية يف وار�س ��و (الغيت ��و) ،عندما قتل �آالف اليهود يف
الهولوكو�ست.
�س ��بق لزيغمون ��ت �أن ا�ش ��تغل يف املخاب ��رات الع�س ��كرية
البولندي ��ة كمدر� ��س يف العل ��وم ال�سيا�س ��ية .وخ�ل�ال تلك
الف�ت�رة ( ،)1953 – 1939در� ��س ال�سو�س ��يولوجيا
يف �أكادميي ��ة وار�س ��و ،عل ��ى يد كب ��ار ال�سو�س ��يولوجيني
البولندي�ي�ن� ،أمث ��ال �ستين�س ��لو �أو�سو�س ��كي وجولي ��ان
هوت�ش ��فيلد .غري �أنه �سيغادر ق�س ��م ال�سو�سيولوجيا نحو
ق�س ��م الفل�س ��فة ،ب�س ��بب حظر عل ��م االجتم ��اع يف بولندا،
لأن ��ه «علم اجتماع بورجوازي» .ويف عام � ،1954أ�ص ��بح
حما�ض ��را يف جامعة وار�س ��و ،حيث ا�س ��تقر به ��ا �إىل عام
 ،1968خ�ل�ال وج ��وده يف ق�س ��م االقت�ص ��اد يف جامع ��ة
لندن .و�ش ��غل منذ  1971كر�س ��ي الأ�س ��تاذية يف ق�سم علم
االجتماع يف جامعة ليدز ،حيث �أ�ص ��بح ،فيما بعد ،رئي�سا
للق�س ��م .ومنذ ذلك الوقت ،كانت كتب باومان تن�شر باللغة
الإجنليزي ��ة عل ��ى وج ��ه احل�ص ��ر� ،إىل �أن ع ��د من ��ذ العقد
التا�سع من القرن املا�ضي� ،أحد �أبرز �أوجه حركة مناه�ضة
العوملة النيوليربالية.
ن�شر بومان ما يقارب ال�سبعة واخلم�سني كتابا ،ونحو مائة
مق ��ال .ونالت �أعماله كثريًا من اجلوائز العاملية ،من بينها
جائزة �أمرية ا�س ��توريا�س يف �إ�س ��بانيا عام  .2010وهي
�أعمال ت�ش ��مل جم ��االت خمتلفة مثل :العومل ��ة ،واحلداثة،
وم ��ا بع ��د احلداث ��ة ،واال�س ��تهالك ،والنظ ��ام الأخالق ��ي،
والبريوقراطي ��ة ،والعقالني ��ة ،والإق�ص ��اء االجتماع ��ي،
ومن �أهمها :درا�س ��ة عن «احلركة اال�شرتاكية الربيطانية»
(كتاب ��ه الأول ال ��ذي ن�ش ��ر بالبولندي ��ة �س ��نة  1959ومت
تنقيح ��ه وترجمت ��ه �إىل الإجنليزية �س ��نة « ،)1972حياة
ب�ل�ا رواب ��ط» (« ،)2005ث ��راء الأقلي ��ة» ( .)2014وم ��ن
كتب ��ه املرتجم ��ة �إىل العربية ،جند« :احلداثة ال�س ��ائلة»la
( modernité liquideال�ش ��بكة العربي ��ة للأبحاث
والن�ش ��ر « ،)2016احلداث ��ة والهولوكو�س ��ت» (م ��دارات،
« ،)2014احل ��ب ال�س ��ائل :ح ��ول ه�شا�ش ��ة العالق ��ات بني
النا� ��س» (ال�ش ��بكة العربي ��ة « ،)2016احلري ��ة» (مدبويل
« ،)2012الأخالق يف ع�ص ��ر احلداثة ال�س ��ائلة» (م�شروع
كلمة  .)2016وميكن تف�سري هذا االهتمام العربي املت�أخر
بفك ��ر ون�ص ��و�ص ريغمون ��ت ،باحلاجة �إىل تفك�ي�ر نقدي
يواك ��ب م�س ��تجدات الع�ص ��ر والإ�ش ��كاالت الت ��ي يطرحها
جمتمع اال�ستهالك اليوم ،بالنظر �إىل حدة �أطروحته التي
ميزج فيها بني جماالت عدة :ال�سو�س ��يولوجيا ،الفل�س ��فة،
الأدب ،االقت�صاد ،ال�سيا�سة.
مر تفكري زيغمونت يف م�س ��اره الفكري والفل�سفي ،ب�أربع
مراح ��ل ال تنقط ��ع فيه ��ا الواحدة ع ��ن الأخ ��رى ،بل ميكن
النظ ��ر �إليها كوح ��دة ناظمة ملجم ��وع �أطروحت ��ه النقدية،
جنملها فيما يلي:
املرحل ��ة الأوىل «مرحل ��ة بولن ��دا» ،وه ��ي التي كت ��ب فيها
كث�ي ً�را م ��ن الن�ص ��و�ص باللغ ��ة البولندية :امت ��دت �إىل ما
يق ��ارب العقد م ��ن الزم ��ن ( ،)1968 - 1957حيث ت�أثرت
�أعماله باملارك�س ��ية الأرثوذوك�س ��ية ،التي �س ��يتمرد عليها
بع ��د نفي ��ه من بل ��ده الأ�ص ��لي �إىل بريطانيا ،ب�س ��بب نقده
للمجتمع ال�شيوعي البولوين ولالحتاد ال�سوفياتي.

املرحل ��ة الثاني ��ة ،)1982 – 1971( :ح�ي�ن در� ��س عل ��م
االجتم ��اع النق ��دي مت�أث� � ًرا بج ��ورج �س ��يمل و�أنطوني ��و
غرام�ش ��ي .وفيه ��ا اكت�ش ��ف ع ��وامل الف ��رد واملجتم ��ع
والتنظيم ��ات االجتماعي ��ة ،وبلور ر�ؤية املجتمع ال�ص ��لب
الذي ينطبق على طور الر�أ�سمالية الإنتاجية ،القائمة على
ال�ص ��ناعة والتجارة والتبادل وا�ستغالل املوارد الطبيعية
واملواد الأولية.
املرحل ��ة الثالث ��ة ،)1991 - 1987( :الت ��ي متي ��زت بنقده
اجل ��ذري للحداث ��ة ،مبا هي ال�س ��بب يف كثري من امل�آ�س ��ي
التي عا�شتها الب�شرية طوال القرن الع�شرين ،حيث تنامى
العن ��ف يف �أ�ش ��كاله الفظيعة .ف�أب�ش ��ع «اجلرائم يف تاريخ
الإن�سان مل ين�ش�أ من خرق النظام ،بل عن اتباعه ب�شدة وبال
�أخطاء .فلم تكن الهولوك�س ��ت جرمي ��ة ارتكبتها جمموعة
من الغوغاء ،بل نفذتها جمموعة حمرتمة ومنظمة ترتدي
زيا ر�سميا ،وتتبع القانون ،وتتحرى الدقة يف تعليماتها»
(«احلداثة والهولوكو�ست» �ص .)245وهو يف هذا ،يتفق
مع حنة �آرنت يف و�صفها لل�شر ال�سيا�سي التافه الذي طبع
تاريخ الفا�ش ��ية الأملانية ،حيث تن�سب امل�س� ��ؤولية للنظام
القمعي الذي ارتكب اجلرائم ،ولي�س لإيخمان الذي حوكم
�سنة  1963بتهمة امل�س�ؤول عن جرائم احلرب .كما متيزت
ه ��ذه املرحل ��ة ب�أفول دور املثق ��ف .ففي ح ��واره (فرباير/
�شباط  )2008مع كاترين بورتفني (ترجمه �إىل الفرن�سية
ج�ي�رمي دافي�س ولورين ��ا جالي ��وت)« :مثل ��ت الثمانينات
نهاية مرحلة تاريخية مهمة كان فيها دور املثقفني حا�سما،
�إذ انته ��ى حلم كبري �أ�س ���س له فال�س ��فة الأن ��وار كحلم يعد
مبجتمع مثايل وي�ض ��من ال�س ��عادة للب�شر ،جمتمع يحكمه
العقل الب�ش ��ري بف�ض ��ل الإبداع والعمل الب�ش ��ريني� .أفلت
فك ��رة املجتمع املثايل تل ��ك مع نهاية الألفي ��ة الثانية ،حني
و�ض ��ع حد لها عنوة .وهذا ما ي�س ��ميه بنهاية اليوتوبيات
�أو الآيديولوجي ��ات املرتبط ��ة بنهاي ��ة الدول ��ة  -الأم ��ة.
ويتج�سد ذلك ،يف نظره ،يف التناق�ض احلا�صل بني جمال
ال�سيا�سة وجمال ال�سلطة .ففي العامل املعا�صر ،بعد انهيار
الدولة  -الأمة ،تتجه ال�س ��لطة نح ��و الأعلى ،نحو عامل ما
بع ��د الدولة  -الأم ��ة (املعومل) ،يف حني تنحدر ال�سيا�س ��ة
نح ��و الأ�س ��فل (املج ��ال الوطن ��ي) وتظ ��ل حبي�س ��ة الدول
املحلية  -الوطنية .وبهذا مل يعد املثقف قادرا على الت�أثري
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يف ال�سيا�س ��يني املحلي�ي�ن لأنه ي ��درك �أن ال�س ��لطة والقوة
لي�ستا بيده بل تتجاوزانه.
املرحل ��ة الرابع ��ة� 1992( :إىل اليوم) ،حيث ا�ش ��تهر على
نطاق وا�س ��ع بنق ��ده ملا بعد احلداث ��ة ،كمرحلة عممت فيها
ثقاف ��ة اال�س ��تهالك واحلرية الفردي ��ة ،وفيها �أطلق (�س ��نة
 )1998مفه ��وم املجتم ��ع ال�س ��ائل (جمتم ��ع اال�س ��تهالك
واحلري ��ة الفردي ��ة) لتعوي� ��ض املجتمع ما بع ��د احلداثي.
فف ��ي املجتمع ال�س ��ائل ،كمجتمع ا�س ��تهالكي ميثل منوذج
االقت�ص ��اد النيوليربايل ،الذي ي�س ��م احلقب ��ة الراهنة من
تطور الر�أ�س ��مالية العاملية ،يندمج الفرد بف�ضل ا�ستهالكه
وقدرت ��ه عل ��ى �إ�ش ��باع رغباته يف ال�س ��وق .وق ��د ترجمت
�أعماله يف هذه املرحلة �إىل لغات عاملية عدة.
ي�ص ��عب اخت�ص ��ار كل �أف ��كار ه ��ذا الفيل�س ��وف النقدي يف
ه ��ذا املقال ،بالنظ ��ر �إىل كثافتها و�ص ��عوبة التوليف بينها
من دون تخ�صي�ص ��ها مدخ ًال تف�ص ��يليًا جلميع ر�ؤاه ،حول
العنف والهوي ��ة والدميقراطية وال�سيا�س ��ة والعوملة .يف
حتدي ��ده للفرق بني احلداثة ال�ص ��لبة واحلداثة ال�س ��ائلة،
يق ��ول« :مل �أنظ ��ر الآن ،وال �أنظ ��ر الآن� ،إىل ال�ص�ل�ابة
وال�س ��يولة باعتبارهما ثنائية متعار�ض ��ة ،بل �أنظر �إليهما
عل ��ى �أنهما حالت ��ان متالزمت ��ان حتكمهما رابط ��ة جدلية.
�إن البحث عن �ص�ل�ابة الأ�ش ��ياء واحلاالت ه ��و ما دفع �إىل
�إذابتها ،و�أبقى على ا�س ��تمرارية الإذابة ،ووجه م�سارها.
فلم تكن ال�س ��يولة خ�ص ��ما معاديا ،بل �أثر م ��ن �آثار البحث
عن ال�صالبة ،ومل يكن لها � ٌأب �سواه ،حتى عندما �أنكر ذلك
الأب �أنه ��ا ابنت ��ه ال�ش ��رعية» (احلداثة ال�س ��ائلة� ،ص .)27
فاجل ��دل يق�ض ��ي بكون ح ��االت مل تع ��رف من قب ��ل حداثة
�ص ��لبة ،لكنها الآن يف �ص ��لب احلداثة ال�س ��يالة ،ويتوجب
عليه ��ا �أن تتقن امل�ش ��ي على رمال متحرك ��ة .لأن ما يجري
يف ع ��امل الي ��وم ،ال حتكم ��ه ال اتفاقية وار�س ��و (حول حق
الأقليات يف تقرير امل�ص�ي�ر) وال اتفاقية وي�س ��تفاليا حول
الدول ��ة  -الأمة (الوطنية) ،جلهة �أن احلدود ال�س ��يادية مل
تعد كما كانت� ،أي �أن العلبة ال�س ��وداء لل�س ��يادة الوطنية،
بتعب�ي�ر �س ��يال بنحبي ��ب ،يتوج ��ب فتحه ��ا .فاملهاج ��رون
يتدفقون من كل حدب و�صوب ،كما تتدفق الأموال وال�سلع
واملعلومات .لقد �ص ��ار كل �ش ��يء معوملا حتى ما نعتقد �أنه
حبي�س حميميتنا اخلا�ص ��ة .لهذا «ن�س ��تطيع �أن ن�س ��مى ما

نذهب �إليه ،يف اللحظة احلالي ��ة ،ب�أنه �أزمة الدميقراطية،
انكما�ش الثقة .نعتقد �أن قياداتنا لي�س فقط غبية وفا�سدة،
لكنها �أي�ضا حمقاء .الفعل ي�ستلزم القوة لتتمكن من اتخاذ
القرارات .وبالطبع ،نحتاج ال�سيا�سة ،التي تعطيك القدرة
لتقرر ما حتتاجه» .ومن كان عليهم �أن ميار�س ��وا ال�سيا�سة
توجهوا �إىل و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماعي ،الذي يعتربه
باوم ��ان «جمرد فخ» ،بحي ��ث نعتقد �أننا ننتم ��ي �إليه ،لأنه
مينحنا ال�سلطة يف حذف هذا �أو ذاك من قائمة الأ�صدقاء،
�أو ال�س ��لطة يف �إ�ض ��افة هذا �أو ذاك .يف حني �أن ال�ص ��داقة
�أبع ��د ما تك ��ون ،و�أن تختزل يف «وخز الف�أرة» .ال�ص ��داقة
لق ��اء والتقاء� ،ش ��عور وتعبري ،تب ��ادل وتفاع ��ل وانفعال،
لأن هن ��اك «قيمت�ي�ن لطامل ��ا كان �ص ��عبًا التوفي ��ق بينهم ��ا؛
الأم ��ن واحلرية .ف� ��إذا كنت تريد الأمن ،فعلي ��ك �أن تتنازل
بقدر معني م ��ن احلرية .و�إذا كنت تريد احلرية ،فعليك �أن
تتنازل بقدر معني من الأمن .هذه املع�ض ��لة �ست�س ��تمر �إىل
الأبد» .فال�ص ��راع الدائر الآن ،يتمح ��ور حول عالقة الفرد
باملجتم ��ع ،ومل يعد يتعلق الأم ��ر بنق�ص الأمن ،بل بنق�ص
احلري ��ة .فالأمن توف ��ره كل العد�س ��ات املحيطة بك من كل
اجله ��ات ،و�أحيا ًنا من حيث ال تعلم .وهذا ما ي�ض ��في على
�س�ؤال الهوية بعدا جديدا�« :س�ؤال الهوية تبدل ،من �شيء
تول ��د به �إىل مهم ��ة ،واملهم ��ة تكمن يف �أن ��ه يتوجب عليك
�ص ��نع جمتمعك اخلا�ص» ،جمتمع تنتمي �إليه ال �أن ينتمي
�إليك ،كما هو حال مواقع التوا�صل االجتماعي .ف�أية عالقة
تربط بني املجتمع والفرد ومواقع التوا�ص ��ل االجتماعي؟
الف ��رد ج ��زء م ��ن املجتم ��ع ،وال ي�س ��تطيع الف ��كاك منه وال
تعوي�ضه ب�ش ��بكات التوا�ص ��ل االجتماعي �أو عامل التقنية
(العبودية الرقمية) ،يف حني �أن ال�شبكات االجتماعية هي
جز ٌء من الفرد وتنتمي �إليه.
تكم ��ن �إذن راهني ��ة فك ��ر وفل�س ��فة ريغمون ��ت باومان يف
تلم�س ��ه ملو�ض ��وعات الع�صر بعني فاح�ص ��ة وناقدة ،ت�شهد
عليها جتربته ال�سيا�س ��ية والفل�س ��فية ،بحيث مل ي�س ��تطع
االحت ��اد ال�س ��وفياتي وال ال�ش ��يوعية البولوني ��ة ،وال كرب
�س ��نه من موا�ص ��لة نقده للحا�ض ��ر ال�ست�ش ��راف امل�ستقبل
امل�شرق.
* كتب املقال قبل رحيل الفيل�سوف باومان
عن ال�شرق االو�سط
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سيولة «باومان» التي أبتلعت كل شيء
محمد السيد أبو ريان

بدأت أفهم أنني لم أكن أفهم ً
حقا ما يحدث في
ُ

ُ
يحدث هو على
العالم «الذي ليس بعالمي» .إن ما

نفسره بتلك الطريقة
درجة من التعقيد أكبر من أن ّ
البسيطة المريحة ،التي نتخيل من فرط سذاجتنا أنها
طريقة كافية.

رمب ��ا ميكنن ��ا فه ��م ه ��ذا التعب�ي�ر املن ّق ��ح لع ��امل االجتم ��اع
البولن ��دي «زيجمون ��ت باوم ��ان» ،باعتب ��اره مدخ�ًل�اً لفهم
رحلت ��ه الإنتاجية فكريًا ونقديًا .ي�ص� � ّر باومان �أن ي�ش ��تبك
يف �أطروحات ��ه دائ ًم ��ا مع كل ما يدور حولنا يف ال�سيا�س ��ة
واالجتم ��اع والعلوم والفكر والدين ،و�س ��ائر املمار�س ��ات
الإن�س ��انية ،ب ��ل والإن�س ��ان ذات ��ه ،بتنويع ��ات �أ�س ��ئلته
الوجودي ��ة واملعرفية والقيمية الكربى ،وتفا�ص ��يلها ،وما
ي�ؤ ّثر فيه وما يت�أ ّثر به.
ول ��د باوم ��ان يف بولن ��دا �س ��نة 1925م ،لأ�س ��رة يهودي ��ة
فق�ي�رة ،وت�ش� � ّكل وعي ��ه ال�سيا�س ��ي والفكري بع ��د احلرب
العاملية الثانية ،وا�ش ��تبك مع ال�ش ��يوعية يف بولندا ،ثم مع
القومية وال�ص ��هيونية يف �إ�س ��رائيل يف الفرتة الق�ص�ي�رة
التي ق�ض ��اها فيه ��ا ،قبل �أن ي�س ��تقر يف بريطانيا وي�ش� � ّكل
معامل م�ش ��روعه النقدي للحداثة الغربية ونزعتها القومية
العن�صرية.
املرتجمة للعربية،
فيما يلي ن�ستعر�ض �أه ّم م�ؤلفات باومان
َ
والت ��ي يتج ّل ��ى فيه ��ا مكابدته لفه ��م احلداثة ،وممار�س ��ته
لنقدها وتفكيك قوالبها ال�سائدة يف الوقت ذاته.
مل تك ��ن الهولوكو�س ��ت انقطاعً ��ا يف التدف ��ق الطبيع ��ي
للتاري ��خ� ،أو ور ًم ��ا �س ��رطانيًا ينه� ��ش يف ج�س ��د املجتم ��ع
املتح�ض ��ر� ،أو جنو ًنا حلظيًا بني �س�ل�امة العقل و�ص ��حته،
مل تك ��ن جمرد م�أ�س ��اة حدثت لليهود ،واليه ��ود وحدهم ،مل
تكن الهولوكو�ست جمرد م�شكلة يهودية ،و�إمنا هي م�شكلة
املجتمع الغربي واحل�ض ��ارة الغربية والثقافة الغربية ،بل
ونتاجها ال�شرعي العقالين الطبيعي املخيف.
يجادل «زيجومنت باومان» عن هذه الت�أكيدات الت�أ�سي�سية
يف كتاب ��ه «احلداث ��ة والهولوكو�س ��ت»� ،ش ��ارحً ا وحمل�ًل�ااً
حلقيق ��ة �أن الهولوكو�س ��ت جاءت حم�ص ��لة لق ��اء فريد غري
متوقع بني تناق�ض ��ات قدمية جتاهلتها احلداثة وا�ستخفت
بها �أو ف�ش ��لت يف حلها ،وب�ي�ن �أدوات قوية للفعل العقالين
الر�شيد �صنعها التطور احلديث.
يف �إطار امل�ش ��روع احلداثي ،يتحول املجتمع �إىل ب�س ��تان،
والدول ��ة القومي ��ة احلديث ��ة �إىل ب�س ��تاين ي�س ��خر �أدواته
لأعم ��ال الب�س ��تنة ،وتهذي ��ب النبات ��ات ،ومواجه ��ة كل من
يخال ��ف النظ ��ام ،وم ��ن ث� � ّم �ش� � ّنت احلداث ��ة حربًا �ض ��ارية
على كاف ��ة مظاهر االختالف واخل�صو�ص ��ية الثقافية .كان
يحدث هذا للملونني – بكل �أريحية وبال غ�ضا�ض ��ة – على
يد امل�س ��تعمر الأبي�ض يف �أي مكان خارج �إطار احل�ض ��ارة
الغربية ،املختل ��ف هذه املرة فقط �أن الهولوكو�س ��ت حدث
لرج ��ال �أوروبيني بي� ��ض على �أيدي رج ��ال �أوربيني بي�ض
يف عق ��ر دار احل�ض ��ارة الأوروبي ��ة الغربي ��ة ،وه ��و م ��ا ال
ي�س ��وّ غ عملية الف�صل والأيقنة التي جتري للهولوكو�ست،
واعتبارها ن�شو ًزا عن ال�سياق الطبيعي للحداثة.
يعت�ب�ر ه ��ذا الكت ��اب هو الث ��اين من ب�ي�ن ثالثية �أ�ص ��درها
باومان كمناذج مط ��وّ رة لنقد احلداثة الغربية ،وهي (�أهل
الت�ش ��ريع و�أهل الت�أويل 1987م ،احلداثة والهولوكو�ست
1989م ،احلداث ��ة والإبه ��ام 1991م) ،و�أ�ص ��دره باوم ��ان
بعدما ق ��ر�أ مذكرات زوجته جانينا ع ��ن جتربتها يف جيتو
وار�س ��و ،وم ��ا تاله ��ا ،وه ��دف من ��ه �إىل ح�ش ��د الدرو� ��س
ال�سيا�س ��ية والنف�س ��ية وال�سو�س ��يولوجية اخلا�ص ��ة
بالهولوكو�س ��ت من �أجل ت�أ�سي�س عالقة بينها وبني الوعي

الذات ��ي والتجرب ��ة الفعلي ��ة مل�ؤ�س�س ��ات املجتمع املعا�ص ��ر
و�أبنائ ��ه .ون ��ال علي ��ه جائ ��زة �أمالف ��ي الأوربي ��ة يف عل ��م
االجتم ��اع والعلوم االجتماعية ،وجائ ��زة تيودور �أدورنو
ع ��ام 1998م ،وترجمه للعربية حج ��اج �أبو جرب ،عرب دار
مدارات ،يف 2014م.
�إن م ��ا نعتربه وا�ض ��حً ا جليًا هو �أبعد �ش ��يء ع ��ن �أن يكون
كذلك ،و�إمنا توهّ منا و�ض ��وحه من طول تكرار ا�س ��تخدامه
افرتا�ضي
ب�ص ��ورة �س ��يئة وغام�ض ��ة« .احلرية» هكذا� ،أم ٌر
ّ
ٌ
غام�ض مبهم حميرّ  ،نادر التح ّقق ب�صورة وا�ضحة ن�سبيًا.
حتظى مفردات كال�ضوابط والقيود وال�ضغوط وامل�ؤثرات
والقوة والق�س ��ر والإكراه ،بالو�ض ��وح والعم ��ق والتح ّقق
واالهتمام.
يتناول زيجمونت باومان يف هذا الكتاب مفهوم «احلرية»،
م ��ن مدخ ��ل اجتماعي ،باعتب ��ار علم االجتم ��اع يف بداياته
الأوىل هو علم «عدم احلرية» ،والذي يتجه الح ًقا �إىل طرح
ودرا�سة مفاهيم مثل :الطبقة والقوة والهيمنة وال�سيطرة
وال�سلطة والتن�ش ��ئة االجتماعية والأيديولوجيا والثقافة
والرتبية… يف �سياق ت�شكيل اخلريطة ال�سو�سيولوجية
للوجود الإن�ساين.
حري ��ة الإن�س ��ان ال ميكن �أن تك ��ون جمرد افرتا�ض م�س� � ّلم
ب ��ه ،وال يج ��ب ،فق ��د توج ��د �أو تختف ��ي مع ن ��وع معني من
خا�ص ��ية �أو �ص ��فة ممي ��زة
املجتمع ��ات .واحلري ��ة لي�س ��ت ّ
ميتلكه ��ا الفرد نف�س ��ه بقدر ما ه ��ي عالق ��ة اجتماعية تتخذ
�ص ��فة وثيقة ال�ص ��لة باالختالف امل�ؤ ّكد بني الأفراد ،ك�شرط
�ضروري ومتجدّد للتكامل املجتمعي.
ينتظ� � ُم كت ��اب «احلرية» – ال ��ذي ترجمته د .فريال ح�س ��ن
خليفة – ترجمة نرى �أنها متو�س ��طة امل�س ��توى – ون�شرته
مكتبة مدبويل – يف مقدمة وخم�س ��ة ف�صول )1( :احلرية
كعالقة اجتماعية )2( ،عن الأ�صل االجتماعي للحرية)3( ،
مكا�س ��ب احلرية وكلفتها )4( ،احلري ��ة واملجتمع والنظام
االجتماعي )5( ،م�ستقبل احلرية.
كت ��اب «احلداث ��ة ال�س ��ائلة» م ��ن ت�ألي ��ف ع ��امل االجتم ��اع
والفيل�س ��وف البولن ��دي «زيجمون ��ت باومان» ،ال�ص ��ادرة
ترجمته بالعربية يف 2016م ،عن ال�شبكة العربية للأبحاث
والن�ش ��ر ،برتجم ��ة حجّ اج �أبو جرب ،يحت ��ل الكتاب املرتبة
الثالث ��ة يف �سل�س ��لة الفق ��ه الإ�س�ت�راتيجي ،وه ��ي �سل�س ��لة
ُتعنى بالأطروحات الفكرية الهادفة �إىل ربط اجل�س ��ور بني

العلوم ال�ش ��رعية والعلوم الإن�س ��انية واالجتماعية ،وفهم
الواقع املعا�ص ��ر ب�أبعاده املركبة ،وتقدم حماولة يف �إعادة
تر�س ��يم خرائط العلوم ،و�س ��بقه من نف�س ال�سل�سلة كتابان
هما «نحو عمران جديد» للدكتورة هبة رءوف عزت ،و«فقه
الواق ��ع يف الرتاث ال�سيا�س ��ي الإ�س�ل�امي» للباحث مدحت
ماهر الليثي.
يف ه ��ذا الكت ��اب ،ي�س ��عي باوم ��ان �إىل «فه ��م زم ��ن متغيرّ »
انتقل ��ت في ��ه املجتمعات املعا�ص ��رة من احلداثة «ال�ص ��لبة»
�إىل احلداث ��ة «ال�س ��ائلة» ،داع ًي ��ا �إىل �إع ��ادة النظ ��ر يف
املفاهيم والأطر املعرفية امل�س ��تخدمة لرواية جتربة فردية
الإن�س ��ان والتاري ��خ امل�ش�ت�رك ،وذل ��ك عرب خم�س ��ة مفاهيم
�أ�سا�س ��ية انتخبه ��ا باومان ،وو ّزعها على خم�س ��ة ف�ص ��ول
داخ ��ل الكتاب ،باعتبارها ت�ص ��وغ معنى احلياة امل�ش�ت�ركة
للإن�س ��ان :التح� � ّرر ،الفرد ّي ��ة ،الزمان/امل ��كان ،العم ��ل،
واملجتمع.
يُعد الكتاب مرجعًا حمو ًرا يف توثيق وقائع تلك ال�سنوات
الت ��ي جت َّل ��ت فيها فك ��رة اجلمهوري ��ة ،وعالقتها املبا�ش ��رة
بالث ��ورة امل�ص ��رية ،وه ��و يجم ُع ب�ي�ن العر� ��ض التاريخي
والتحلي ��ل االقت�ص ��ادي وال�سيا�س ��ي والثقايف ،بالإ�ض ��افة
للم�صادر املتنوعة من خمتلف التيارات.
كتاب «احلياة ال�س ��ائلة» ي�أتي من جملة م�ؤلفات باومان يف
الإطار ال�س�س ��يولوجي واحلداثيُ ،ترج ��م �إىل العربية يف
2016م ،عن ال�ش ��بكة العربية للأبحاث والن�ش ��ر ،بريوت،
وترجمه حجّ ��اج �أبو جرب ،ويقع ترتيب الكتاب يف املرتبة
الرابعة �ضمن �سل�سلة الفقه الإ�سرتاتيجي.
ي�س ��تعر�ض باوم ��ان يف هذا الكتاب ،جتلي ��ات احلداثة يف
�أحوالن ��ا اليومي ��ة ،يف خياراتنا احلياتية ،يف م�ش ��اعرنا،
ويف ر�ؤيتن ��ا ملا مي ّر بنا من �أزمات .وكما يف نبذة النا�ش ��ر
«ه ��ذا الكتاب ه ��و كتاب عن العي�ش يف عامل حديث �س ��ائل،
�إنه كتاب عن ح�ص ��ار الفرد من ِقبَل كل الأحوال التي مت ّنيه
باحلرية… حيث تهبط املعاين يف ظل احلياة ال�سائلة من
�سموّ ها لت�سكن دائرة ال�سوق وتغدو �سلعًا».
ينتظ� � ُم الكت ��اب يف مقدم ��ة ع ��ن العي� ��ش يف ع ��امل حدي ��ث
�س ��ائل ،ثم �س ��بعة ف�ص ��ول )1( :الفرد حتت احل�ص ��ار)2( ،
من ال�ش ��هداء �إىل الأبطال ،ومن الأبطال �إىل امل�شاهري)3( ،
الثقاف ��ة خ ��ارج ال�س ��يطرة والإرادة )4( ،البحث عن م�أوى
يف �ص ��ندوق باندورا )5( ،امل�س ��تهلِكون يف جمتمع حديث

�سائل )6( ،تع ّلم ال�سري على رمال متح ّركة )7( ،التفكري يف
�أزمنة مظلمة� :أرندت و�أدورنو من جديد.
كتابُ «احلب ال�س ��ائل :عن ه�شا�ش ��ة الروابط الإن�س ��انية»،
ال�ص ��ادر عن ال�ش ��بكة العربية يف هذا الع ��ام  .2016يح ّلل
باومان يف هذا الكتاب خيارات الفرد ال�شخ�صية (العاطفية
واجلن�س ��ية) يف زم ��ن احلداثة ال�س ��ائلة ،الت ��ي تخ ّلت فيه
احلي ��اة ع ��ن جذوره ��ا ،متتب ًع ��ا �ص ��يغ البحث ع ��ن الفائدة
واخلي ��ارات الر�ش ��يدة ،وكيف ُدمّر ما تت�س ��م ب ��ه العالقات
الوجدانية من دميومة وعفوي ��ة وتلقائية وعاطفية ،وذلك
ع�ب�ر رحلة تب ��د�أُ من الفل�س ��فة لتدخل يف �ص ��لب االجتماع،
وتنتهي بال�سيا�سة.
ينتظ ��م الكتاب يف �أربع ��ة ف�ص ��ول )1( :الوقوع يف احلب
واخلروج منه )2( ،دخول العالقات االجتماعية واخلروج
منها�“ )3( ،أحبب جارك كما حتب نف�س ��ك” و�صية �صعبة،
( )4تفكيك االجتماع الب�شري.
كت ��اب «الأخالق يف ع�ص ��ر احلداثة ال�س ��ائلة» ،لزيجمونت
باوم ��ان� ،ص ��درت ترجمت ��ه العربي ��ة عن م�ش ��روع «كلمة»،
هيئة �أبو ظبي لل�س ��ياحة والثقافة2016 ،م ،برتجمة �سعد
البازع ��ي وبثينة الإبراهيم ،وكان باومان ن�ش ��ره �أول مرة
يف 2008م.
ي�س ��تقرئ باوم ��ان يف الكتاب ع ��ددًا م ��ن الظواهر الكربى
للع ��امل احلداثي املعا�ص ��ر ،حمورها هو ال�ش� ��أن الأخالقي
املت�أ ّث ��ر ب�س ��يطرة اال�س ��تهالك يف ع ��امل �س ��ريع التغيرّ على
كاف ��ة امل�س ��تويات ،تتغ�ّي�رّ فيه القي ��م والهوي ��ات واحلدود
ال�سيا�س ��ية ،وتفقد احلواجز الأ�ص ��يلة ت�أثريها و�أهميتها،
�س ��وا ًء من خالل تدف ��ق ر�أ�س املال �أو حت� � ّرك املهاجرين �أو
البحث عن الربح ال�سريع يف �شبكات االت�صال.
ينتظ ��م الكتاب يف مقدّمة ،و�س ��ت ف�ص ��ول� )1( :أي فر�ص ��ة
للأخ�ل�اق يف عامل ا�س ��تهالكي معولمَ ؟ ( )2القت ��ل الباتر �أو
�إرث القرن الع�ش ��رين وكيف نتذكره )3( ،احلرية يف حقبة
احلداث ��ة ال�س ��ائلة )4( ،حي ��اة عجول ��ة :حتدي ��ات احلداثة
ال�س ��ائلة للتعليم )5( ،بني الرم�ض ��اء والنار �أو الفنون بني
الإدارة والأ�سواق )6( ،جعل الكوكب م�ضيا ًفا لأوروبا.
كتاب «الأزمنة ال�سائلة :العي�ش يف ع�صر الاليقني» ال�صادر
ترجمته عن العربي ��ة يف 2016م ،م�ؤ ّرخة بالعام 2017م،
ع ��ن ال�ش ��بكة العربية للأبحاث والن�ش ��ر ،بريوت ،وترجمه
حجّ اج �أبو جرب ،وتقدمي هبة ر�ؤوف عزت.
ن�ص ��ا ميلك من
وبح�س ��ب نب ��ذة النا�ش ��ر ،فهذا الكت ��اب يع ّد ً
القدرة التف�س�ي�رية ما يجعله منا�س� �بًا لفهم حتوالت كثرية
مي ّر به ��ا عاملنا الراهن ،الذي مل تعد تق�س ��يماته اجلغرافية
دا ّلة ،مبثلما باتت التق�س ��يمات الثقافية واالقت�صادية ،على
حم� � ّكات الغن ��ى والفقر واال�س ��تكبار واال�ست�ض ��عاف ،هي
الأكرث مركزية.
ينتظ ُم الكتاب يف مدخل عن «م�س ��تنبت الاليقني» ،وخم�س
ف�ص ��ول )1( :احلي ��اة احلديث ��ة ال�س ��ائلة وخماوفه ��ا)2( ،
حركة الإن�س ��ان الدائبة )3( ،الدولة والدميقراطية و�إدارة
اخل ��وف )4( ،معًا ولك ��ن ف ��رادى )5( ،اليوتوبيا يف ع�ص
الاليقني.
الف ��رد احل� � ّر حري ��ة طبيعية ما ه ��و �إال نوع ن ��ادر وظاهرة
حملية… وهو �أبعد من �أن يكون حالة عاملية �أو حالة كلية
للنوع الإن�ساين.
كت ��اب «اخل ��وف ال�س ��ائل» ي�أت ��ي �ساد�سً ��ا �ض ��من جمموعة
باومان عن ال�س ��يولة يف عامل احلداثة ،ال�ص ��ادرة ترجمته
العربية يف 2016م ،وامل�ؤ ّرخة بالعام 2017م ،عن ال�شبكة
العربي ��ة للأبحاث والن�ش ��ر ،بريوت ،وترجم ��ه حجّ اج �أبو
ج�ب�ر ،ليك ��وّ ن �سل�س ��لة متمي ��زة قدمته ��ا ال�ش ��بكة العربي ��ة
لق ّرائها هذا العام.
ينتظ ��م الكت ��اب يف مقدمة عن �أ�ص ��ل اخل ��وف ودينامياته
وا�ستخداماته ،و�ستة ف�صول )1( :اخلوف من املوت)2( ،
اخلوف وال�ش� � ّر )3( ،الهلع مما ال ميكن �إدارته� )4( ،أهوال
العومل ��ة� )5( ،إطالق عنان اخل ��وف )6( ،التفكري يف مقابل
اخلوف :خال�صة غري نهائية للحيارى.
�أخ�ي ً�را ،تداول النا�ش ��رون م�ؤخ ًرا خرب ن�ش ��ر ترجمة كتاب
باوم ��ان «املراقبة ال�س ��ائلة» ،بحلول �أوائ ��ل 2017م .وهو
ما�ض يف رحلته النقدية للحداثة التي
م ��ا يعني �أن باومان ٍ
ابتد�أها بتناول �س ��يولة احلداثة ذاتها ،واحلياة مبجملها،
ث ��م انتقل الح ًق ��ا �إىل جتليات هذه ال�س ��يولة التي تبتلع كل
�ش ��يء مبا يف ذل ��ك الأخالق واحل ��ب واخل ��وف ،و�أخريًا:
املراقبة.
عن موقع �إ�ضاءات
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العالم كما يراه فيلسوف الحداثة السائلة

حوار مع السوسيولوجي الفيلسوف زيغمونت باومان
ترجمة :لطفية الدليمي

زيغمونت باومان  ) Zygmunt Baumanالذي ّ
توفى
قبل بضعة أسابيع ) هو من غير ّ
شك واحد من أكثر

ً
تأثيرا على مستوى القارة األوروبية
علماء االجتماع

وعلى مستوى العالم كذلك  ،وتشتمل قائمة كتبه
ً
ً
كتابا
نحوا من ستين
قرأ في كل القارات -
 التي ُت َواظب على نشرها بمثابرة واضحة منذ أن تقاعد

ً
أستاذا لعلم االجتماع في جامعة
عام  1990من عمله
ليدز البريطانية  -ذلك الموقع الذي شغله على نحو
مستمر لما يقارب الثالثة عقود .

ُيع ��رف ع ��ن باوم ��ان نح ُت� � ُه ملف ��ردة احلداث ��ة ال�س ��ائلة
 Liquid Modernityالت ��ي ت�ش�ي�ر �إىل احلال ��ة
املعا�ص ��رة ملجتمعن ��ا الإن�س ��اين م ��ع كل التح ��والت الت ��ي
طال ��ت �أوج ��ه احلياة في ��ه بطريقة غري م�س ��بوقة  :احلب ،
العمل  ،املجتمع  ،ال�سيا�س ��ة  ،ال�سلطة  ،املراقبة املجتمعية
 ،الهجرة  ، ،،،،وتناول باومان يف درا�س ��اته طيف ًا وا�س ��ع ًا
من املو�ض ��وعات متت ّد من العالق ��ات احلميمة �إىل العوملة
 ،وم ��ن تلفزي ��ون الواقع �إىل حقيقة الهولوكو�س ��ت  ،ومن
النزعة اال�س ��تهالكية الطاغية �إىل اجلماعة الب�ش ��رية .وقد
تو�س ��ع باومان يف كل درا�س ��اته تلك وجعله ��ا متتد خارج
ّ
تخ�ص�ص ��ه يف الدرا�س ��ات املجتمعية باجتاه حقول
نطاق ّ
معرفية �أخرى وبخا�صة الفل�سفة وال�سايكولوجيا .
ُول ��د باومان عام  1925لعائلة يهودي ��ة فقرية يف مدينة (
بوزنان ) البولندية  ،وح�ص ��ل �أن كانت عائلته هي العائلة
الأخ�ي�رة الت ��ي ا�س ��تطاعت اللح ��اق بالقط ��ار املغ ��ادر �إىل
رو�سيا ال�سوفييتية عقب الغزو الهتلري لبولندا يف �أيلول
 1939؛ وبذلك �أفلتت عائلته من م�صري مرعب كان �سيحل
به ��ا بالت�أكي ��د على ي ��د ال�س ��لطات النازي ��ة � .ص ��ار بومان
مارك�س ��ي ًا بع ��د و�ص ��ول عائلت ��ه �إىل االحتاد ال�س ��وفييتي
وقات ��ل يف �ص ��فوف اجلي� ��ش الأحم ��ر  ،وبعد �أن ع ��اد �إىل
بلده بولندا خدم ك�ض ��ابط �سيا�س ��ي يف قوات الأمن التي
ع ُِه ��دت لها مطاردة معار�ض ��ي النظام  ،ث ��م خدم بعدها يف
�صفوف اال�ستخبارات الع�سكرية ال�سرية حتى عام 1953
 .ترك باومان �صفوف احلزب ال�شيوعي البولندي ؛ الأمر
الذي ت�سبب بخ�س ��ارته ملن�صبه ك�أ�ستاذ يف جامعة وار�شو
ع ��ام  ، 1968ث ��م انتهى املط ��اف به مهاج ��ر ًا �إىل بريطانيا
حيث �أ�ص ��بح �أ�س ��تاذ ًا يف جامعة ليدز حت ��ى تقاعده �أوائل
ت�سعينات القرن املا�ضي .
) الثعل ��ب يع ��رف الكثري من الأم ��ور ؛ �أم ��ا القنفذ فيعرف
�أم ��ر ًا واح ��د ًا كبري ًا )  :ه ��ذا ماقاله مرة ال�ش ��اعر الإغريقي
�آركيلوكو�س ؛ لذا  ،ويف هذا ال�س ��ياق  ،ف�إن باومان ميكن
�أن ُيع� � ّد قنف ��ذ ًا وثعلب� � ًا يف الوق ��ت ذات ��ه طبق ًا للت�ص ��نيف
ال�ش ��هري لل ُك ّت ��اب واملفكري ��ن الذي ّ
ب�ش ��ر به ( �إ�ش ��يا برلني
) ودعم ��ه ط ��وال حياته  :باوم ��ان لي�س رجل تفا�ص ��يل �أو
�إح�صائيات �أو م�سوحات �أو حقائق �صلبة �أو ا�ستطرادات
ر�س ��ام ير�س ��م بفر�ش ��اة عري�ضة
معرفية ؛ بل هو �أقرب �إىل ّ
على لوحة كانفا�س مثري ًا النقا�شات واملناظرات املحتدمة
مع اقرتاحه الفرتا�ض ��ات جديدة غري م�س ��بوقة  .ومع هذا
الطي ��ف املنظ ��وري الوا�س ��ع لأعمال ��ه فلي� ��س ثم ��ة حقل -
تقريب� � ًا  -يف ميدان الإن�س ��انيات �أو العلوم الإجتماعية مل

يق ��ل فيها باومان كلمته �أو يكتب �ش ��يئ ًا ب�ش� ��أنها  ،وقد قال
هو ذاته يوم ًا وهو ي�ص ��ف حياته  “ :ق�ض ��يت حياتي كلها
يف تدوير املعلومات ودرا�ستها « .
يف منت�صف و�أواخر الت�سعينات من القرن املا�ضي ا ّتخذت
كت ��ب بومان منح � ً�ى �آخ ��ر وب ��د�أ يتحدث عن مو�ض ��وعني
منف�ص ��لني لك ��ن ثمة عالق ��ة بينهما  :اال�س ��تهالك وما بعد
احلداث ��ة  .يتحدث بوم ��ان عن حتول املجتم ��ع يف �أواخر
الق ��رن الع�ش ��رين من جمتمع منت ��ج �إىل جمتمع م�س ��تهلك
 ه ��ذا التح ��ول ( كما ي ��رى بومان وعلى عك� ��س ما قال بهفروي ��د ) ناج ٌم عن مقاي�ض ��ة التط ��ور  :ع ُّطلت احلماية من
�أجل اال�ستمتاع ب�أق�صى درجات احلرية  -حرية اال�ستهالك
 ،حرية الإ�س ��تمتاع باحلياة  .كتب بومان يف كتبه ( �أوائل
ت�سعينات القرن املا�ضي ) عن هذا التحول من احلداثة �إىل
م ��ا بعد احلداثة  ،ومع دخ ��ول الألفية اجلديدة لوحظ �أن
بومان يحاول جت ّنب الفو�ضى املحيطة مب�صطلح ( ما بعد
احلداثة ) ب�أن ي�س ��تخدم جماز ًا احلداثة ال�صلبة واحلداثة
ال�سائلة .
توف ��ى باومان يف منزله مبدينة ليدز يوم  9كانون الثاين
( يناير )  ، 2017وقد ن�شر الع�شرات من الكتب والبحوث
 ،وميك ��ن �أن ن�ش�ي�ر �إىل الكت ��ب التالي ��ة التي لقيت �ش ��هرة
رجم بع�ضها �إىل العربية):
عاملية وا�سعة ( وقد ُت ِ
ــ احلداثة واالزدواجية . 1991 ،
 1991 , Modernity and Ambivalence النتائج الإن�سانية للعوملة 1998 ،Globalization: The
 Human1998 , Consequences
ـ  -احلداثة ال�سائلة 2000 ،
 2000 , Liquid Modernityـ  -احل ��ب ال�س ��ائل  :يف ه�شا�ش ��ة العالق ��ات الإن�س ��انية ،
2003
 Liquid Love: On the Frailty of2003 , Human Bonds
 ـ احلياة ال�سائلة 2005 ، 2005 , Liquid Life ـ �أزمان �سائلة  :العي�ش يف ع�صر الاليقني 2006 ، Liquid Times: Living in an Age of2006 , Uncertainty
 ـ فنّ احلياة 2008 ، 2008 , The Art of Lifeـ  -الثقافة يف عامل �سائل حديث 2011 ،
 Culture in a Liquid Modern World2011 ,
 -غرباء على بابنا 2016 ،
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 2016 , Strangers at Our Doorاحل ��وار التايل من�ش ��ور �أ�ص�ل ً�ا بالأملاني ��ة يف جملة Das
 Magazinوكذلك بالإنكليزية يف مطبوعة ( 032c
الع ��دد  29املن�ش ��ور يف مطل ��ع  ، ) 2016ويُالحظ يف هذا
احلوار تو ّزعه على معظم املحاور التي عمل عليها باومان
يف كتابات ��ه الكثرية ؛ الأمر الذي يجعل من هذا احلوار ذا
�أهمية ا�ستثنائية يف معرفة اخلطوط العامة لفكر باومان
ملن مل يقر�أ �أعماله الأ�صلية .
م ّه ��د املح ��اور ( بيرت هاف�ن�ر ) حلواره املع ّم ��ق مع باومان
به ��ذه العبارات التقدميية التي ت�ص ��ف �ش ��يئ ًا من �ص ��فات
باومان ال�شخ�صية :
( ...مل يفق ��د باوم ��ان وهو بعم ��ر التا�س ��عة والثمانني �أي
قدر من �ش ��غفه املعهود بالق�ض ��ايا العاملية املهمة  ،واليزال
ق ��ادر ًا على �إدها� ��ش زائريه ّ
وبث الفكاه ��ة بينهم من خالل
العدي ��د من النكات ( الفاح�ش ��ة ! ) الت ��ي تتقاطع متام ًا مع
الأج ��واء الكئيب ��ة الت ��ي توحي به ��ا ر�ؤيته للم�س ��تقبل يف
�رقي
ثناي ��ا كتبه العدي ��دة ُّ .
يلح باومان  -ك�أي �أوروبي �ش � ّ
حتى النخاع  -على �ضيوفه ب�أن يتناولوا فطائر الفراولة ،
واحللويات  ،وثمار العنب املو�ضوعة على طاولة القهوة
�أمام ��ه واملحاطة ب�أعم ��دة من الكتب  .جل� ��س باومان على
مقع ��ده ( الذي َبلِي جلده ) والغليون يف يده  ،وراح ي�أخذ
كفايته من الوقت يف الإجابة على �أ�سئلتنا  -تلك الإجابات
التي نحتاج �إليها كثري ًا لأننا نريد �أن نعرف ماالذي تعنيه
احلياة ؟).املرتجمة
احلب
املحور الأول ّ :
* بروف�سور باومان  ،دعنا نبد�أ مع الأمر الأكرث �أهمية يف
نحب .
حياتن ��ا  :احلب  .تقول دوم ًا �أننا بتنا نن�س ��ى كيف ّ
ما الذي دفعك لهذا اال�ستنتاج ؟
 �إن منط �إيجاد �ش ��ريك على ال�ش ��بكة العاملية ( الإنرتنت) ب ��ات �ش ��يئ ًا مماث�ل ً�ا لنم ��ط الت�س ��وّ ق االلك�ت�روين � .أن ��ا
�شخ�ص ��ي ًا ال�أحبذ الذهاب �إىل املحال بنف�س ��ي بل �أ�ش�ت�ري
معظم الأ�ش ��ياء عرب الت�سوق االلكرتوين  :الكتب  ،الأفالم
 ،املالب�س � .إذا ما �أراد �أح ٌد ما �ش ��ريك ًا ف�إن مواقع املواعدة
الإلكرتونية �سترُ يه قائمة ( كاتالوغ ًا  - ) catalogوهنا
يخ�ص �س� ��ؤالك  :منط العالقات
يكم ��ن ما �أريد قوله فيم ��ا ّ
ب�ي�ن امل�س ��تهلكني والب�ض ��ائع �ص ��ار مماث�ل ً�ا متام� � ًا لنم ��ط
العالقات بني ال�شركاء الإن�سانيني ! .
* كي ��ف يختلف ه ��ذا الأمر مع الأزمان ال�س ��ابقة حيث كان
ال�ش ��ركاء امل�س ��تقبليون يلتق ��ون ببع�ض ��هم يف الأ�س ��واق
اخلريية القروية �أو االحتفاالت املدينية ؟
 -املواع ��دة الإلكرتوني ��ة تنط ��وي على حماول ��ة لتعريف

اخلوا�ص اال�ستثنائية املميزة التي تعك�س ب�أف�ضل ماميكن
توق ال�ش ��ريك املنتظر ورغبات ��ه ؛ �إذ يف العادة يتم �إختيار
املر�شحني تبع ًا لإعتبارات ّ
ال�ش ��ركاء ّ
ال�شعر � ،أو لون اجللد
� ،أو الطول � ،أو ال�ش ��كل العام � ،أو حجم ال�صدر � ،أو العمر
� ،أو الرغبات والهوايات � ،أو الأمور املحبوبة واملمقوتة .
�إن الفكرة الكامنة وراء هذه االعتبارات هي �أنّ ال�ش ��خ�ص
باحلب ( �أي ال�ش ��ريك املفرت�ض) ميكن جتميعه من
املعني
ّ
ّ
جمل ��ة موا�ص ��فات ج�س ��دية �أو اجتماعية قابل ��ة للقيا�س ،
ويف خ�ض ّم تلك العملية يت ّم ن�سيان البعد الأكرث �أهمية بني
كل هذه االعتبارات  -ال�شخ�صية الإن�سانية ذاتها .
* ولكن حتى لو ّ
مت احل�صول على تعريف كامل لل�صورة
املثالية ملن نريده �شريك ًا ف�إن كل �شيء يبقى عر�ضة للتغيري
متى ماتقابلنا مع ذلك ال�شريك وعرفناه عن قرب  ،وحينئذ
ميك ��ن القول �أن ذلك ال�ش ��ريك هو �أك�ب�ر بكثري من جمموع
�صفاته اخلارجية ( التي تقي�سها تلك االعتبارات؟).
 اخلط ��ورة العظمى يف ذلك النمط من العالقات هي �أنهابات ��ت تتماثل مع الطريقة التي نتعامل بها مع املوجودات
الدنيوية التي ننتظر م ��ن ورائها منفعة م�ؤكدة  :نحن يف
الع ��ادة  -مث ًال  -النتعهّد بتكري�س �ش ��غفنا الكامل بكر�س � ّ�ي
م ��ا ؛ �إذ لي� ��س ثمة من م�س ��وّ غ يجعلن ��ي �أتع ّه ��د ب�إبقاء ذلك
الكر�س ��ي يف عهدت ��ي حتى ي ��وم مماتي  ،ومايح�ص ��ل يف
الع ��ادة هو �أنن ��ي متى مامل يعد الكر�س ��ي مالئم ًا يل ف�إنني
�أبت ��اعُ واح ��د ًا غ�ي�ره  .تل ��ك لي�س ��ت بالعملي ��ة الواعية بل
�ص ��ارت الطريق ��ة الت ��ي تع ّلمن ��ا �أن نتعامل بها م ��ع العامل
والكائنات الإن�سانية الأخرى .
* �أراك تريد القول �أن ال�شركاء ينف�صلون عن بع�ضهم قبل
�أن تن�ضج عالقة احلب بينهم ؟
 نح ��ن ننغم ��ر يف �أج ��واء العالقات لأنها َتعِ دُنا بالر�ض ��اوال�س ��عادة  ،وعندم ��ا ن�ش ��عر �أن �ش ��ريك ًا جدي ��د ًا ميكن �أن
يكون م�ص ��در �س ��عادة ور�ض ��ا �أعظم من �ش ��ريك قبله ف�إننا
نبط ��ل عالقتنا القدمية لنخو� ��ض واحدة جديدة  .لنالحظ
�أن البدء بعالقة جديدة يتط ّلب موافقة �ش ��ريكني ؛ يف حني
�أن ّ
ف�ض �ش ��راكة قائمة يتط ّلب رغبة �شريك واحد فح�سب ،
وبالنتيجة �سيعي�ش ال�شريكان يف خوف دائم من �إمكانية
�إقدام ال�ش ��ريك املقابل على ف�ض ال�شراكة من جانبه ورميه
جانب ًا مثل �سرتة عتيقة باتت التتالءم مع املو�ضة ال�سائدة
.
* وه ��ذا خط� � ٌل يف النظ ��رة املفاهيمي ��ة ال�س ��ائدة كم ��ا
املخت�ص
احلب ال�سائل )  :كتابك
ّ
�أو�ضحتَ ذلك يف كتابك ( ّ
بال�صداقة والعالقات؟
 تل ��ك هي مع�ض ��لة احلب ال�س ��ائل  :نحت ��اج يف العادة -خالل الأوقات الع�ص ��يبة  -الأ�ص ��دقاء ّ
وال�شركاء الذين لن
يخذلونا ولن يجعلونا ن�سقط �أر�ض ًا منكفئني على وجوهنا
 ،والذين �سيقفون بجانبنا وقت احلاجة دوم ًا � .إن الرغبة
يف اال�س ��تقرارية والتما�س ��ك واحدة من �أه ��م الرغبات يف
احلياة  ،و�إن قيمة ال�س ��تة ع�ش ��ر بليون� � ًا ( من الدوالرات )
التي يُقدّر بها موقع الفي�سبوك  Facebookمنبثقة من
حاجتن ��ا لئلاّ نبق ��ى وحيدين  ،ولكن من جان ��ب �آخر نحن
نف ��زع م ��ن ال�ش ��عور بااللت ��زام جت ��اه �أي فرد مب ��ا يجعلنا
مقيّدي ��ن به واخلوف يتلبّ�س ��نا م ��ن �إمكانية ف� �ّ�ض عالقته
بن ��ا ( يف �أي وق ��ت يخت ��اره هو النحن )  .نت ��وق �إىل مالذ
�آم ��ن لنا يف الوقت ال ��ذي نريد �أن نبقى �أح ��رار ًا متام ًا من
كل اعتبارات مقيّدة .
* نع ��رف �أن ��ك بقي ��ت متزوج� � ًا بام ��ر�أة واح ��دة ( جانينا
ليوين�س ��ن ) ل�س ّتني عام ًا حتى توفيت عام  . 2009ما الذي
ي�صنع احلب احلقيقي ح�سب ر�أيك ؟
 �أرى احل ��ب احلقيق ��ي يف احلقائ ��ق التالي ��ة  :املتع ��ةراوغ ��ة ( والطاغي ��ة �أي�ض� � ًا ) ِل� �ـ ( �أن ��تَ و �أن ��ا ) عندم ��ا
املُ ِ
ي�ص ��بحان واحد ًا  ،ال�س ��عادة العظمى التي تغمر بها حياة
�ش ��ريكك وت�ص ��نع عالم ��ة فارق ��ة يف حيات ��ه حتى ل ��و كان
�ص ��نيعك اليعني ال�شيء الكثري لك �أنت � ،أن ي�شعر �شريكك
دوم ًا ب�أنك مو�ض ��ع حاجته الدائم ��ة و�أن مامِ ن بديل لك يف
حيات ��ه  -هذه كله ��ا �أمور تبعث البهجة املنع�ش ��ة يف نف�س
املُ ِح ّب�ي�ن  ،وهي �أمور ع�ص ��ية عل ��ى التحق ��ق عندما نكون
غارق�ي�ن يف حدود �أنوياتنا الذاتي ��ة املعزولة التي تتح ّرك
طبق ًا لدوافع م�صاحلنا ال�شخ�صية وح�سب.
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كيف أوقعت بنا وسائل التواصل االجتماعي؟
ترجمة:حورية عمر موسى

بولندي حظي ب�ش ��هرة وا�سعة
بـاومان عامل اجتماع
ّ
ال�س ��ائلة ،ين ��دد فيه
بع ��د �ص ��دور كتاب ��ه :احلداث ��ة ّ
باحلقيقة القائلة �أنّ فل�س ��فة ما بع ��د احلداثة قد �أ ّدت
�إىل انهي ��ار “ال�ص�ل�ابة” .فالي ��وم ال م ��كان للمفاهيم
ال�ص ��لبة والثابت ��ة� ،إنّ كل م ��ا حولن ��ا م�ؤق ��ت وعابر
ومتغيرّ  .من �أه ّم درا�ساته :ظاهرة و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي ،يحلل فيه ما ط ��ال عالقاتنا االجتماعية
وعواطفنا الإن�سان ّية.
ق� � ّدم باومان حتليلاً دقي ًقا للعامل املعا�ص ��ر ،ومنها ما
قدمه حول الإنرتنت و و�سائل التوا�صل االجتماعي
التي يع ّرفها ب�أنها ّ
فخ �إن�س ��ان الع�ص ��ر احلديث الذي
مل يزَل ي�س ��قط به را�ض� � ًيا �س ��عيدًا ،وهو م ��ا تتناوله
هذه املقالة.
يرى باومان �أن “م�ؤ�س ���س �ش ��ركة في�س ��بوك يتغ ّذى
على خوف الب�ش ��ر ّية من الوحدة!” هذا ما ت�ش�ي�ر له
�أرب ��اح �ش ��ركته التي تق� � ّدر ب� �ـ ،50,000,000,00$
فعبقر ّي ��ة م ��ارك تكم ��ن يف �إدراكه ملخاوف الإن�س ��ان
احلديث ،ففي العامل االفرتا�ض � ّ�ي ال وجود للوحدة،
هناك دو ًما من ُيبدي ا�س ��تعداده ليقر�أ لنا ولي�شاركنا
” الاليك” معر ًبا عن �إعجابه ودعمه.
الفي�س ��بوك كم ��ا يراه باوم ��ان هو بي ��ت املرايا الذي
تنعك�س به �ص ��فحات الوجوه وترتدد به �أ�ص ��داء ما
تود النف�س �س ��ماعه ،مما يغيب احتمالية قيام حوار
وم�شاركة �إن�سان ّية ف ّعالة.
بالإ�ض ��افة �إىل ذل ��ك ي�أخ ��ذ تكوي ��ن وقط ��ع العالقات
ال�ش ��بك ّية �ض ��غطة زر ،لت�س ��ود �أمناط عالقات خفيفة
الع ��بء والكلف ��ة ،وح ��وارات ت�أخ ��ذ �ش ��كل تفاع ��لٍ
مكت ��وب ،بخ�ل�اف العالق ��ات احلقيق ّية الت ��ي تتطلب
مم ��ا يخل � ُ�ق وه ��م
ق ��د ًرا م ��ن املواجه ��ة والتفاع ��لّ ،
التوا�ص ��ل الإن�س � ّ
�اين� ،إذ لي� ��س �إال �أ�ص ��داء �ص ��وت
و�صورة خيال.
تعمل و�سائل التوا�ص ��ل على احل ّد من اخل�صو�ص ّية
فه ��ي تدعونا لإظهار �أنف�س ��نا ،لنح ��اول تقدمي �أليق
�ص ��ورة لرياها الآخرون� ،إ ّنه التجلي الأكرب لنزعات
الإن�س ��ان احلديث ،حيث مملكة �أهوائه التي يديرها
حاكم ُم�ستبد يق ّرر من ُيق�صي ومن يبقي.
ال م ��كان لتغييب الأنا ،ما يحكم الأ�ش ��ياء ههنا منطق
احل�ض ��ور والظه ��ور والإف�ص ��اح ال منط ��ق اخلف ��اء
والتخل � ّ�ي ،لتُحك ��م �س ��يطرة املخي ��ال الفي�س ��بوكي
مم ��ا ق ��د ي�س ��بب حال ��ة م ��ن
املرغ ��وب عل ��ى وعين ��اّ ،
الإحباط يف حال مل نبلغه.
ريا حا�س ًما
يرى باومان �أن لـ و�س ��ائل التوا�ص ��ل ت�أث ً
يف ثقافة الع�صر احلديث :والتي ي�س ّميها” بالثقافة
ّ
“كالفخ” ي�صطاد عواطفنا وبقايانا
ال�سائلة”  :فهي
ّ
اله�ش ��ة حيث ت�س ��ود �أمناط عالقات غري م�ستق ّرة بال
�أعب ��اء �أو م�س� ��ؤول ّيات ،و�أطي ��اف �أحا�س ��ي�س ت�أت ��ي
اليوم لتنق�ضي غدًا.
حتم ��ل ه ��ذه املواقع مناف ��ع �ش� �تّى �إال �أنه ��ا تزيد من
�إح ��كام قب�ض ��تها يو ًم ��ا بع ��د ي ��وم ل�ص ��الح الأنظم ��ة
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي ت�سيء توظيف قواعد
البيانات لتحقيق م�آرب وغايات حم ّددة.
عواق ��ب ه ��ذا التو�س ��ع كم ��ا تل ��وح يف الأفق لي�س ��ت
مب�ش ��رة ،فتوا�ص ��لنا االجتماع � ّ�ي ي�أخ ��ذ �ص ��ورة
املونول ��وج عل ��ى �أن يك ��ون ح ��وا ًرا ف ّع � اً
�ال مثم� � ًرا،
يغول م ��ن نزعاتنا
بالإ�ض ��افة �إىل مت� � ّدد العوملة مما ّ
الفرد ّية ل�صالح من يتحكمون ب�أمناط حياتنا.
عن موقع جملة حكمة
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net
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مأزق التاريخ في مرحلة السيولة الزمنية
د .نادية هناوي

أراد سيجمونت باومان في نظريته للحداثة أن يجعلها
ذات طابع فيزياوي ومضمون مائي ،مفترضا أن
الميوعة من سمات مرحلتنا الحالية

التي يراها مكانية حتتل حيزها يف الوجود قابعة فيه من
دون �أن تعيقها زمانية ت�سري على هديها.
و�إهم ��ال باوم ��ان لفاعلية الزمن تعني �إنه ��اء فعل التاريخ
ك ��ون عملي ��ة الإذاب ��ة ال تتطلب �س ��وى وج ��ود بناء حتتي
وفوق ��ي ليت ��م تفكيك ��ه وحتطي ��م قوالب ��ه وم ��ن ث ��م �إعادة
توزيعه مكاني� � ًا من جديد .وبهذا تكون ال�س ��يولة واخلفة
والإذاب ��ة وال�ص ��هر والت�ش ��ابك والتالح ��م ه ��ي الأ�س ���س
الزمني ��ة التي بها يتف ��كك الثابت الذي ه ��و املكان وعندها
ف�إن كل الثنائيات �ستتال�شى.
لك ��ن ما �س ��بل تطبيق نظرية باومان عن �س ��يولة الزمن �أو
الزم ��ن ال�س ��ائل؟ واىل �أي املدي ��ات ميكنن ��ا النمذج ��ة على
ممكناتها الإجرائية ؟
والإجاب ��ة مهم ��ا تع ��ددت ف�إنه ��ا �س ��تظل مرهون ��ة بر�ؤي ��ة
دوغماطية مفادها �أن ال وجود لبديهيات وال ثوابت يف ظل
احلداثة ال�س ��ائلة ،فالزمن هو جمموع �أزمنة واالجتماعي
هو الأخالقي والنمذجة ه ��ي الالاتباع والقالب يعني الال
قالب.
وال�س ��بب عدم ارتهان املادة بال�ش ��كل ومن ثم لن يكون لها
مرك ��ز وهام�ش وال �أ�ص ��ل وتابع وال دوني ��ة وفوقية .وقد
يف�ض ��ي هذا �إىل م�س� ��ألة �أخالقية خالفية لها �صلة بعائمية
التدفق يف الزمن وحتمية جريانه وال حمدودية الروابط
االجتماعي ��ة واملوانع واحلدود الفكري ��ة ..مبا يثري القلق
ورمب ��ا الذع ��ر لأن الإن�س ��ان بالفه ��م ال�س ��ائل �أو ب�س ��يولة
الفه ��م لن يع ��ود مرتبطا بالأر�ض لكنه يف االن نف�س ��ه غري
قادر على اال�س ��تغناء عنها وم ��ع �أن االر�ض زائلة كما يرى
باومان فهي قابلة الن تباع وتعر�ض يف املزاد.
وه ��ذا م ��ا �أو�ص ��له �إىل الق ��ول بالاليقني وذل ��ك يف كتابه (
الأزمنة ال�س ��ائلة) ال�ص ��ادر عن ال�ش ��بكة العربية للأبحاث
والن�ش ��ر  ، 2017والاليقني عنده يعني اخلوف وي�ش ��بهه
باليوتوبي ��ا اال�س ��تحالية حي ��ث ال وج ��ود لع ��امل موث ��وق
و�آم ��ن ،م�ش�ي�را �إىل �أن اليوتوبيا التي �أطلقه ��ا بوجه عام
توما� ��س م ��ور قا�ص ��دا بها �أح�ل�ام القرن ال�س ��اد�س ع�ش ��ر
املي�ل�ادي ما عادت موجودة بعد �أن تداعت �أركانها بانهيار
النظم الرتيبة القدمية ال�سرمدية يف ظاهرها.
وهك ��ذا ف� ��أن اليوتوبيا ما� ��ض انتهى وما ع ��اد هناك نعيم
و�إذا كان م ��ن جحي ��م فه ��و جحيم احلا�ض ��ر الذي يعي�ش ��ه
الإن�سان كل يوم وي�سهم يف �إدامة ت�شكله م�ستقبال.
وب�س ��بب ذلك توجهت احلي ��اة الراهنة نحو االنفتاح الذي
هو عند باومان ح�س ��ن وغري ح�س ��ن فم ��ن جانب هو نتاج
ثم�ي�ن وج ��رئ ومن جان ��ب �آخر ه ��و ه�ش وملف ��ق ،و” �إذا
كان ��ت فك ��رة املجتمع املفت ��وح ترمز يف �أ�ص ��لها �إىل تقرير
امل�ص�ي�ر ملجتمع ح ��ر يرعى انفتاح ��ه ف�إنها يف ه ��ذا الزمن
تعني جتربة مفزع ��ة لأنا�س يعانون م ��ن التبعية والعجز
والب�ؤ�س” (الكتاب� ،ص.)31
ويرى باومان العوملة يف �ص ��ورتها احلالية عملية طفيلية
ومفرت�س ��ة تتغذى على �س ��لطة متت�ص ��ها من دم ��اء الأمم /
ال ��دول ورعاياه ��ا وه ��ي �س ��لبية باحتوائه ��ا عل ��ى دوائر
اخل ��وف والذع ��ر الأمني وتع ��دد الأ�س ��واق واحلرب على
الإرهاب.
وجتره هذه الأفكار �إىل و�ضع ر�ؤية ناقمة على الر�أ�سمالية،
مدلال مبا كانت روزا لوك�س ��مبورغ قد ا�ست�شرفته قبل قرن
تقريبا وهي ت�ش ��بيه الر�أ�سمالية بالأفعى التي تتغذى على
ذيلها..

وت�س ��تهوي باوم ��ان فكرة الأكل /املع ��دة وامل�أكول /الذيل
لينبي على هذا اال�ست�ش ��راف ا�س ��تقراء ما�ض ��ويا وراهنيا
مع ��ا فم ��ا ن�ش ��هده اليوم م ��ن تقل�ص امل�س ��افة ب�ي�ن العوملة
والر�أ�س ��مالية وم ��ا �ش ��اع فيهم ��ا م ��ن ال�ش ��ركات متع ��ددة
اجلن�س ��يات واالندماج املع ��ادي وبروز ظاه ��رة النفايات
الب�ش ��رية ،ه ��و تعب�ي�ر ع ��ن �س ��يولة الزم ��ن وع ��دم ثباته،
وع ��ن ذلك يق ��ول باوم ��ان� ”:إن �إحدى التبع ��ات الوخيمة
..لالنت�ص ��ار العوملي للحداثة هي الأزمة احلادة ل�ص ��ناعة
التخل� ��ص م ��ن النفاي ��ات الب�ش ��رية ف ��كل قاع ��دة تغزوه ��ا
الأ�س ��واق الر�أ�سمالية �ست�ضيف �آالفا جديدة ورمبا ماليني
�إىل �أعداد املحرومني من �أرا�ض ��يهم وم�ص ��انعهم و�شبكات
الأمان اجلماعي” (الكتاب� ،ص.) 50
ويتمث ��ل ه ��ذا الفائ� ��ض الب�ش ��ري �أو م ��ا ي�س ��ميه النفايات
الب�شرية يف فئات املهاجرين والالجئني ،مقررا بت�شا�ؤمية
�أن من �أ�صبح الجئا فانه ي�صري الجئا �إىل الأبد قاطعا طرق
العودة �إىل جنة الوطن املفقود �أو الذي مل يعد موجودا.
وعل ��ى الرغ ��م من ه ��ذه ال�ص ��ورة القامت ��ة التي ير�س ��مها
باومان لهذه الفئة الب�ش ��رية؛ ف�إن ��ه ي�ؤوب عائدا اىل ت�أكيد
حالة اال�س ��تمرار من خالل تقبل بلدان الهجرة ال�س ��تيعاب
املهاجرين بغية دجمهم يف اجل�سد االجتماعي اجلديد.
وهذا ما �سي�ش ��رحه باومان ب�ش ��كل �أكرث جالء وبتف�صيلية
ال تخلو من بع�ض التناق�ض يف الف�ص ��ل الذي حمل عنوان
( معا ولكن فرادى) فمع تعددية الهويات والتنوع الثقايف
يف ع�ص ��ر العوملة ومع احتمال زيادة االندماج ال نق�ص ��انه
�س ��تكون �س ��يولة الزمن �س ��ببا يف توترات ناجمة عن عدم
�ألف ��ة املكان املح�ي�رة واملربكة والتي �ست�س ��تمر يف ت�أجيج
رغبات االنعزال والتمييز العن�صري.
ويقارن باومان بني تاريخ �س ��اد العامل عرب خم�س ��ة قرون
م ��ن التهذيب احل�ض ��اري وبني ما �ص ��رنا نتح ��دث فيه عن
ت�أخ ��ر �أخالق ��ي وانهي ��ار قيم ��ي ومن ث ��م مل تت�أ�ص ��ل لدينا
مفاهيم الدولة واملجتمع والإن�سان.
وهذا ما يعاجله زيجمونت باومان ب�ش ��كل م�س ��تفي�ض يف
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كتابه( اخلوف ال�سائل ) ،حيث االفتقار �إىل الأمن واليقني
مل يع ��د جمتمعيا بل هو �شخ�ص ��ي �أي اخل ��وف من حتول
ال�ش ��خ�ص �إىل ه ��دف وقع االختي ��ار علي ��ه �أو اخلوف من
التخل ��ف ع ��ن رك ��ب ال�س ��ائرين �أو اخلوف من اال�س ��تبعاد
والإق�صاء واخلوف من العامل املليء باملخاوف ..الخ.
ويق ��ارن باوم ��ان ب�ي�ن حا�ض ��ر ميثل ��ه تلفزي ��ون الواق ��ع،
وما�ض ي�ص ��ل اىل م�سرحيات الأخالق القدمية التي كانت
حتق ��ق اخلال� ��ص م ��ن املخاوف فيج ��د �أن ال احلا�ض ��ر وال
املا�ضي ينفعان يف تخلي�صنا من اخلوف.
�أم ��ا الظ ��ن ب� ��أن امل�س ��تقبل ممث�ل�ا بالتكنولوجي ��ا والت ��ي
و�ض ��عنا �آمالنا فيها �س ��يكون ب�إمكانها �أن حتب ��ط �أو تدمر
تل ��ك املخاوف ومتنحن ��ا الأمان ،ف� ��إن ذلك الإم ��كان يفنده
باوم ��ان تفنيدا تاما لأن التكنولوجيا نف�س ��ها هي م�ص ��در
م�ضاف ورهيب للخوف.
�إن باومان ــ وب�سبب �سيولة الزمن وعدم ثباته وما يرتبط
بذلك من م�ش ��اعر خميف ��ة ــ ال يعيد فه ��م التاريخ و�إمنا هو
ينف ��ي وجوده ويدح�ض �أهميته ليب ��دو التاريخ وك�أنه يف
م� ��أزق او باالحرى م� ��أزق الفهم الالتاريخ ��ي حيث العامل
يت�ألف م ��ن جمتمعات مفتوحة بالإكراه ال �س ��بيل فيها �إىل
حتقيق الأمن �إال بعدم انف�صالها عن بقية العامل.
ويطب ��ق ذل ��ك عل ��ى الإره ��اب واحل ��رب علي ��ه والإدان ��ة
الأخالقية الت ��ي تعتمدها الإدارة الأمريكية يف �سيا�س ��تها
م ��ع دول اخل�ي�ر ودول ال�ش ��ر ،وا�ص ��فا العوملة بال�س ��رعة
كنزعة تتجاوز زمنية التاريخ ما�ضيا وحا�ضرا وم�ستقبال
�إىل ال زمني ��ة اخل�ض ��وع الدين ��ي وال حمدودي ��ة االنتم ��اء
الهوياتي ،مفرت�ضا �أن كل �شيء �سهل الفهم ب�شكل جماعي
�س ��يجعل املجم ��وع مي ��اال للإن�ص ��ات لأ�ص ��وات متار� ��س
الغواي ��ة والقي ��ادة .وف ��ات باوم ��ان �أن التق ��دم الرقم ��ي
والت�س ��ارع يف االنفوميديا هي اي�ض ��ا رهانات ال يخفى ما
تولده من خماوف ت�ض ��اد االندماج والتح ��اور واالنفتاح
التي هي من �سمات مرحلتنا الثقافية الراهنة.
ويعطينا باومان �ص ��ورة �أكرث و�ض ��وحا ح�ي�ن ينقلنا �إىل

ت ��ودوروف وحديثه عن الإغراءات يف ذكريات مارجريت
نوميان �ش ��اهدة العيان عل ��ى الرعب ال�ش ��مويل يف القرن
الع�ش ��رين .و�أن حقيقة اخلوف ال�سائلة قائمة على �أ�سا�س
ال زمن ��ي فبمجرد �أطالق العنان لفئة قليلة من االنتحاريني
�س ��يكون كافي ��ا متام ��ا لإع ��ادة تدوي ��ر �آالف م ��ن الأبرياء
وحتويلهم �إىل م�ش ��تبه بهم عاديني وهذه ال�سيولة �ستغدو
راهنية �أي�ض ��ا يف �س ��لبية العوملة حني جتمع بني ال�س ��لطة
وال�سيا�س ��ة حتت �س ��قف الأم ��ة /الدولة وعندها �س ��تغدو
الدولة خادمة لالقت�صاد العوملي.
ولأجل حتقيق الأمن الوج ��ودي يقرتح باومان �أن نبحث
عن م�س ��تقبل بديل تفرغ فيه فائ�ض اخلوف الذي ال بد �أن
جند ل ��ه منافذ طبيعي ��ة �أو بدائ ��ل م�ؤقتة تنف� ��س عنه .من
ذل ��ك ما يتعل ��ق مبظاهر حياتي ��ة يومية من قبي ��ل اجتناب
التدخ�ي�ن ال�س ��لبي والأغذي ��ة الدهني ��ة و�إال ف ��ان اخل ��وف
�س ��يظل موج ��ودا و�س ��تبدو وفرت ��ه وك�أنه ��ا ال تنتهي وما
احلر� ��ص عل ��ى زيادتها �إال م ��ن باب �إعادة بن ��اء ر�أ�س املال
ال�سيا�س ��ي امل�س ��تنزف ،وهكذا يك ��ون �أ�س ��ا�س الكارثة هو
الالتاريخ .
وي�ض ��رب مث�ل�ا �آخر على اخل ��وف ال�س ��ائل متمثال يف ثقة
املثقف�ي�ن بالتاري ��خ و�أنهم ق ��ادرون على جت�س ��يد الكلمات
وحتويله ��ا �إىل واقع من خ�ل�ال وجود الطاغية امل�س ��تنري
الأم�ي�ر احلكي ��م والداهية امل�س ��تبد �أو ما ي�س ��ميه( الفاعل
التاريخ ��ي ) ليقوم باملهمة عنه ��م وهو ما �أداه لينني عندما
توىل احلزب وقاد اجلماهري املعذبة املقهورة.
والنتيج ��ة التي يخ ��رج بها باومان ه ��ي �أن النخبة املثقفة
املتجاوزة للتاريخ هي من ينبغي �أن تت�ص ��دى للعوملة يف
القرن احلايل الذي ي�ص ��فه ب�أنه زمن الكارثة الكربى زمن
�إحي ��اء عهد جدي ��د بني املثقفني وال�ش ��عب من خ�ل�ال فكرة
التهج�ي�ن راجي ��ا �أن يكون االختيار بني هذين امل�س ��تقبلني
م ��ا زال ب�أيدين ��ا ،معربا عن ذلك الرجاء بال�ص�ي�رورة التي
تعني �أن ما من �ش ��يء �إىل حد ما له انتهاء ،و�أن كل �ش ��يء
�سيحدث يف امل�ستقبل.
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« زيجمونت باومان»  ..ناقد إثراء
األقلية وإفقار األكثرية
محمد طيفوري

عالم اجتماع من أصول بولندية ،يحمل الجنسية
البريطانية .يعتنق الديانة اليهودية ،ويلتزم

الماركسية كآيديولوجيا .بدأ حياته البحثية بالتأصيل
لالشتراكية البريطانية ،والدفاع عن الطبقات

االجتماعية ومساندة احتجاجات العمال ،قبل أن

ً
بدءا من تسعينات القرن الماضي ،عندما
يلمع اسمه

تخصص في تفكيك العالقة بين الحداثة والشمولية
والعولمة.

كانت �أطروحة نهاية “الهياكل امل�ستقرة” يف املجتمعات
املعا�ص ��رة �س ��ببا يف لفت الأنظار �إلي ��ه ،وبالأخ�ص حني
نعل ��م �أن ��ه ا�س ��تند يف الت�أ�س ��ي�س لها على “حم ��اورات”
نقدي ��ة ،تطرق فيها لأعمال مارك�س وغرام�ش ��ي و�أنتوين
جيدن ��ز وروب ��رت كا�س ��تل وب�ي�ر بوردي ��و ...وغريه ��م،
م ��ا ق ��اده �إىل تولي ��د �أو بالأح ��رى نح ��ت مفهوم ��ه ع ��ن
“ال�س ��يولة” ،ال ��ذي ا�س ��تعاره من حق ��ل الفيزياء ،فمن
املعلوم �أن املواد ال�س ��ائلة تتميز عن املواد ال�ص ��لبة بعدم
قدرتها على االحتفاظ بقوة التما�س ��ك ب�ي�ن مكوناتها يف
حال ��ة ال�س ��كون ،ويف �أنه ��ا ال ميك ��ن �أن حتتفظ ب�ش ��كلها
ب�سهولة.
�أطل ��ق الراحل ع ��ام  1998مفه ��وم “املجتمع ال�س ��ائل”،
وهو مفهوم جمازي �ص ��ار متداوال كثريا يف درا�سات ما
بعد احلداثة� ،أردف ��ه بجملة من العناوين املهمة واملثرية
واملع�ب�رة يف الوقت ذاته؛ ترجمت �إىل ع�ش ��رات اللغات،
م ��ن �ض ��منها« :الأخ�ل�اق يف ع�ص ��ر احلداث ��ة ال�س ��ائلة»،
«احلب ال�س ��ائل»« ،اخلوف ال�سائل»،
«احلياة ال�س ��ائلة»،
ّ
«الرقابة ال�س ��ائلة»« ،ثراء الأقلية»« ،احلرية» ...،تتقاطع
�أعماله يف املو�ض ��وعات التي يتناولها ،فنجد يف زمرتها
على �س ��بيل املثال :العومل ��ة ،احلداثة وما بع ��د احلداثة،
املادية اال�ستهالكية ،النظام الأخالقى واحلرية� ..إلخ.
كان النقد حا�ض ��را بق ��وة يف كتابات باوم ��ان ،فقد انتقد
وب�ش ��دة �ش ��مولية احلداث ��ة ونواجته ��ا الب�ش ��رية الت ��ي
قاي�ض ��ت مطل ��ب الأم ��ن مبطل ��ب احلرية .لدرجة و�ص ��فه
البع� ��ض بالناق ��د الأك�ث�ر �شرا�س ��ة للحداث ��ة وجمتم ��ع
اال�س ��تهالك ،ب�ش ��كل خا� ��ص بعدم ��ا �أبدى يف ال�س ��نوات
الأخرية م ��ن عمره الطوي ��ل خيبة �أمله عن امل� ��آالت التي
�صرنا �إليها ،حينما تبني له �أن ما نعي�ش فيه من �سيا�سات
ليربالية جديدة ،وفي�ض تكنولوجي عارم جعال من وعد
الليربالي ��ة اجلديدة بالرثاء والوفرة للجميع جمرد وهم
�أو كذبة كبرية.
يرى باومان يف كتابه “ثراء الأقلية” (� )2014أن مفهوم
“الإفقار”؛ يف املجتمع غري امل�س ��تقر �أو ال�سائل ،يحتل
مكانا مركزي ��ا ،وتعاين فيه �أغلبية م�ض ��طهدة ومطرودة
خارج جنة الليربالية على ح�س ��اب �س ��عادة ورفاه الأقلية
املحظوظة .يج ��ادل يف الكتاب ذاته ب�أن العامل يدفع الآن
�أثمانا باهظة نتيجة الثورة النيوليربالية التى بد�أت عام
 ،1980وهذه الرثوة ترك ��زت فى �أيدى الأقلية ومل ينعم
بها بقية املجتمع ،وهو ما اخت�ص ��ره يف كوجيتو خا�ص
به� ،شعاره�“ :أنا �أقرت�ض �أنا موجود».

ع ��ودا �إىل “ال�س ��يولة” عم ��اد �أطروح ��ة باوم ��ان ،الت ��ي
يربطها بال�سرعة التي تعرفها كل مناحي احلياة ،فالهوية
يف املجتمعات ال�س ��ائلة تفتقد ،من وجه ��ة نظره ،لهياكل
على درجة ما من اال�س ��تقرار ،ول ��و امل�ؤقت ال ميكنها �أبدا
�أن تك ��ون �أم ��را ناجزا �أو نهائيا .مبعن ��ى �أن البديل الذي
يحل حمل “الهوية” بداللتها الكال�س ��يكية ،هو جماعات
�أو �أ�س ��راب ذات ترابط ميكانيكي �ص ��رف ،توفر �ش ��عورا
واهما بالأمان.
ويعطي املثال الأبرز هنا بو�س ��ائل التوا�صل االجتماعي
احلديث ��ة حي ��ث حت ��ل الأع ��داد الهائل ��ة م ��ن الأ�ص ��دقاء
االفرتا�ض ��يني حمل ال�ص ��داقة احلقيقية ،وم�شاركة القيم
والتع ��اون االجتماع ��ي .ويح ��ذر يف كتاب ��ه «الأخ�ل�اق
العمياء» ( ،)2013الذي �أ�صدره برفقة الكاتب ليونايد�س
دون�سيك�س ،من �أننا نفقد روحنا اجلماعية نتيجة الغرق
يف عواملنا الذاتية.
امت ��د التف ��كك بح�س ��ب باوم ��ان �إىل كل مناح ��ي احلي ��اة
ال�س ��ائلة ،ففي املج ��ال الثقايف مثال ي ��رى �أن الزمن الذي
كان في ��ه ال ��ذوق الرفي ��ع �أو امل�ألوف عالمة دال ��ة على فئة
اجتماعية معينة انتهى .مبعنى �أن اال�س ��تناد لهذا املعيار
بغي ��ة متييز نخب ��ة مثقفة؛ له ��ا مرياث ذوق ��ي وفن رفيع
يجعله ��ا تنظ ��ر ب ��ازدراء �إىل امل�ش�ت�رك العاب ��ر ال�س ��ريع،
انتهى �إىل الأبد.
ال يعن ��ي ه ��ذا �أن ال وجود الي ��وم لنخبة مثقف ��ة ،بل على

العك�س يرى باومان �أنها اليوم �أكرث حيوية ون�ش ��اطا من
�أي وقت م�ض ��ى ،لكنها م�ش ��غولة جدا مبتابعة النجاحات
الفني ��ة والفعالي ��ات الثقافي ��ة ال�ش ��هرية واجل ��ري وراء
امليدي ��ا ،بحي ��ث مل يب ��ق لديه ��ا الوق ��ت ل�ص ��ياغة من ��اذج
(مثالي ��ة) لالعتقاد� ،أو �آليات جديد التف�س�ي�ر �أو مقاربات
نوعي ��ة للتغي�ي�ر .باخت�ص ��ار “مل يع ��د هن ��اك مثقف ��ون
متخ�ص�ص ��ون يف جماالت حتتاج �إىل بذل اجلهد ،بل ثمة
مثقفون يلتهمون كل �شيء».
لق ��د خل� ��ص ب ��ول فال�ي�ري ،يف وق ��ت مبك ��ر ،ج ��زءا م ��ن
�أطروح ��ة باوم ��ان عندم ��ا ق ��ال“ :االنقط ��اع والتف ��كك
واملفاج� ��أه يف ال�س ��مات العادي ��ة حلياتن ��ا ،ب ��ل �ص ��ارت
حاج ��ات واقعي ��ة لكث�ي�ر من النا� ��س الذي ��ن مل يعد يغذي
عقولهم �أي �ش ��يء �س ��وى التغريات املفاجئ ��ة واملثريات
املتج ��ددة عل ��ي ال ��دوام...مل يع ��د بو�س ��عنا �أن نطيق �أي
�شيء يدوم .مل نعد نعلم كيف ميكننا �أن نفيد من امللل».
�ص ��فوة الق ��ول �إن احلداث ��ة غ�ي�رت مقوم ��ات العي� ��ش
الإن�س ��اين ،و�أع ��ادت تعري ��ف الزمان وامل ��كان لتمنحهما
معاين �أك�ث�ر اقرتانا بالر�أ�س ��مالية يف مراحلها املتتالية،
وبالت ��ايل �أع ��ادت ط ��رح �أ�س ��ئلة ك�ب�رى حول الإن�س ��انية
م ��ن قبيل :م ��اذا نعني بالإن�س ��انية؟ وما خ�صائ�ص ��ها؟...
وتت ��واىل الئح ��ة اال�س ��تفهامات احلارق ��ة التي ت ��رك لنا
الراحل مهمة البحث عن �أجوبة لها.
عن موقع �صحيفة « االقت�صادية «
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سبيل للمرور في الجحيم ..قراءة في كتاب األخالق
في عصر الحداثة السائلة

د .عقيل عبد الحسين

ينظ ��ر زيغمون ��ت باوم ��ان ،مثله مثل عدد م ��ن مفكري ما بع ��د احلداثة،
نظرة نقدي ��ة�إىل املجتمع ،واحلياة الب�ش ��رية ،والعالقات التي حتكمها،
وتك ��ون يف جوهرها عالق ��ات حمكومة بنفوذ قوى معينة ،وب�س ��لطتها
التي حتقق لها م�ص ��الح اقت�ص ��ادية ومعنوية .وهو م ��ا يجعل املفكرين
�أولئك ،ي�ش ��ككون بالثابت وامل�س ��تقر من الأف ��كار والأنظمة ،ومبا ينتج
عن ��ه م ��ن و�ض ��ع يك ��ون �ض ��ارا باحلي ��اة وبحري ��ة الأف ��راد يف التعبري
والت�صرف واحلركة والفعل.
ففك ��رة املجتم ��ع الدامج ال ��ذي عرفته احلداثة ال�ص ��لبة ،وه ��ي احلداثة
التقليدي ��ة املعروفة،واملقاب ��ل للحداث ��ة ال�س ��ائلة ،الت ��ي يتبناه ��ا كت ��اب
باوم ��ان( :الأخ�ل�اق يف ع�ص ��ر احلداثة ال�س ��ائلة) ترجم ��ه �إىل العربية
�س ��عد البازعي وبثينة الإبراهيم ،و�ص ��در عن هيئة �أبو ظبي لل�س ��ياحة
والثقافة عام  ،2016فكرة موروثة من ع�ص ��ر �شمويل �سابق .وهو� -أي
املجتمع الدامج -ي�شري �إىل امل�سعى املنظم لتح�صني احلدود بني الداخل
واخل ��ارج ،و�إقام ��ة الف ��روق بينهما ،ومن ��ع �أية حركة م ��ن اخلارج �إىل
الداخل�،أوالعك�س.
تف�س ��ر مثل تلك الت�ص ��ورات حت ��ركات الهجرة اجلماعية التي ن�ش ��هدها
اليوم ،فهي مهما كانت �أ�س ��بابها حماولة م�ش ��روعة ،لإيجاد مكان حلياة
ممكنة بعيدا عن �أي �إكراه قد متار�س ��ه �أية �سلطة .وتف�سر ما ن�شهده من
احت�شاد على �أ�س ���س اختيارية ،وغري مفرو�ضة من جهة �سيا�سية�،أومن
الدول ��ة على الأف ��راد ،فاحل�ش ��ود هي من تخت ��ار انتماءه ��ا ،ومن حتدد
غاياتها ،ومن تنطلق لتحقيقها ،ولإثبات نف�سها ،وحقها يف الوجود.
وهي يف ذلك تتحرك حركة �ش ��به حرة ب�ي�ن �أكرث من حد فكري وعاطفي
وثقايف من دون التزام تام مبرجعية حادة التميّز�.إذ هي ت�سمح لنف�سها
بالتنق ��ل ب�ي�ن �أكرث من مرجع م�س ��تفيدة من املرونة الت ��ي ينطوي عليها
املذهب واملرجعيات الدينية املتعددة ،م�ستغلة من اجلميع ما يفيدها يف
حتقيق غاياتها املتمثلة يف التعبري عن نف�س ��ها ،و�إثبات قيمة وجودها،
وهيبذل ��ك تكون عاب ��رة للأوط ��ان باملعنى التقلي ��دي ،عاب ��رة بانتمائها
العاطف ��ي ،وحت ��ى يف فعلها�.إذ ق ��د تتنقل بني �أكرث م ��ن جبهة قتال ،على
�س ��بيل املثال ،لت� ��ؤدي الفعل ذاته ،وحتقق النتائج الت ��ي تريدها هي ،ال
التي تريدها �سلطة�،أو دولة�،أومنظومة فكرية بعينها.
ل ��ذا لن يكون غريبا تنكر احل�ش ��ود الت ��ي كانت م�ؤيدة قبل زمن ق�ص�ي�ر
ل�شخ�ص ��ية �سيا�س ��ية ،وانقالبها عليه ،ومطالبتها مبحاكمته ،واالنحياز
�إىل�آخ ��ر ،فلي� ��س ال�ش ��خ�ص هو م ��ن يعنيه ��ا ،وال ما ميثله م ��ن مرجعية
دينية �أو �سيا�س ��ية �أو فكرية،بقدر ما تعنيها حركتها الد�ؤوبة املتو�ص ��لة
املت�سارعة من �أجل االنت�صار لوجودها الراهن.
ويف و�ض ��ع كهذا يفقد املثقف �سلطته التقليدية ،مثلما فقدها ال�سيا�سي،
و�ص ��ار ينظ ��ر �إليهما نظرة احتقار وا�س ��تخفاف.لقد ف ��رغ مقعد املثقف،
و�ص ��ار مل ��ن يري ��د م ��ن الكتب ��ة االفرتا�ض ��يني عل ��ى �ش ��بكات التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،ومروجي الكتاب ��ة املالئمة لأذواق احل�ش ��ود�،أن ميلأه من
دون �أن يكون قد حاز �شهادات �أكادميية�،أو �سوّ د �صفحات كثرية منتجا
كتب ��ا مهمة جتلب له االعرتاف .مثلما فرغ مقعد ال�سيا�س ��ي و�ص ��ار لأية
�شخ�ص ��ية من �شخ�ص ��يات الأحزاب �أن متلأه من دون �أن تكون �صاحبة
كارزما�،أو تاريخ ن�ضايل .ويف احلالتني ال يتعدى الأول ،وال الثاين،يف
دورهما م�سايرة رغبات احل�شد ،واحل�صول على ر�ضاه�،إىل درجة جند
معها تطابقا كبريا بني �آراء املثقف والأكادميي وال�سيا�س ��ي و�أي عن�صر
من عنا�صر احل�شد ،وت�شابها يف اجتاه احلركة ،والغايات.
كانتتل ��ك حم� ��ض ق ��راءة لكت ��اب (الأخالق يف ع�ص ��ر احلداثة ال�س ��ائلة)
لزيغمونت باومان ،وعلينا �أال نقبل بكل ما ورد فيه من �آراء�،أو نعتنقها،
و�إال خالفنا م�س ��لمة من م�سلمات احلداثة ال�س ��ائلة كما ي�سميها باومان،
وهي احلركة امل�س ��تمرة بني احلدود والأفكار واملفاهيم ،لتحقيق غاية،
هي �آنية بال�ضرورة.
وعلينا�أن ننظر �إىلالتف�س�ي�رات ال�س ��ابقة الت ��ي وردت يف الكتاب ،على
�إنه ��ا �إح ��دى طريقتني (يحددهما ايتال ��و كالفينو يف كتاب ��ه مدن خفية)
للهرب من عذاب اجلحيم الذي نعي�ش فيه�.أوالهما :القبول به والتحوّ ل
�إىل ج ��زء من ��ه .والثانية :حماولة معرفة وتعلم :ماذا ،ومن ،يف و�س ��ط
اجلحيم لي�س جحيما ،التخاذه �س ��بيال للمرور عرب اجلحيم من دون �أن
ي�ستهلكنا عذابه.
ولع ��ل الطريق ��ة الثاني ��ة ه ��ي التي يب�ش ��ر بها كت ��اب احلداثة ال�س ��ائلة،
ويدعون ��ا �إىل اتباعها ،م�ؤقتا،واىل حني العثور على تف�س�ي�رات جديدة
�أكرث �إقناعا ملا �شهده،وي�ش ��هده ،و�س ��يظل ي�شهده العامل-ما دام الوجود
بتف�سري مارتن هيدغر هو ا�ستعادة م�ستمرة للما�ضي -من خراب ومتاد
يف القبح والت�شويه.

