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ع��ن ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��وا �إىل ال��ع��دل
وامل�ساواة ونيل احلقوق.
لقد ح َّ��ط��ت الر�أ�سمالية م��ن القيم الإن�سانية،
ومل تعري لها باال ،ف�سالت -من ال�سيولة -تلك
القيم جراء ال�سلوك العقالين احل�سابي الذي
ال يعرتف �إال بوجود �سلطة متحكمة يف احلياة
تدفع النا�س نحو اال�ستهالك ،وكان الثمن عجز
النا�س ع��ن ال��وف��اء مبتطلبات احل��ي��اة اجلديدة
فحل القلق و�ساد الاليقني الدائم.
ويف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث ت��ن��اول ال��ك��ات��ب (ال��زم��ان/
امل����ك����ان) وه���م���ا ع��ن�����ص��ران ا���س��ت��ق��ر يف وج��دان��ن��ا
الإن�������س���اين �أن���ه���م���ا م���ن ال�����ص�لاب��ة ال���ت���ي ت��ع��ج��ز
الأنظمة الإن�سانية من التحكم فيهما ،غري �أن
احلداثة ا�ستطاعت تغيري هذه النظرة ،و�أعادت
تعريف الزمان واملكان لتمنحهما معاين �أكرث
اق�تران��ا بالر�أ�سمالية ،التي تتكئ على املنفعة،
ه���ذا يعني ت��وج��ه الإن�����س��ان ن��ح��و ا���ش��ب��اع رغ��ب��ات
الذات ،وجتاهل احلياة االجتماعية العامة ،وقد
ناق�ش بومان ه��ذه النقاط برباعة م�ستح�ضرا
عدته النقدية يف الن�صو�ص الأدبية التي تنب�أت
مبثل هذه الإرها�صات ،ومن �أهم املفاهيم التي
ناق�شها يف هذا املجال ا�ستلزامات بيئة احل�ضر
ال��ت��ي ف��ر���ض��ت ع��ل��ى ال��ن��ا���س من��ط��ا م���ن ال��غ��رب��ة
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اه��ت��م��ام ال��ف��رد ب�����ش��ئ��ون��ه ،فيظهر
الإن�سان ذا البعد الواحد الذي مت تر�شيده نحو
اال�ستهالك فقط.
لقد حتكم الإن�سان بالزمن من خالل اخرتاعاته
فائقة ال�سرعة ،فلم يعد الزمن م�شكلة و�سائل
ع�ضوية تفتقر �إىل املرونة� ،إذ �أ�صبح الزمن هو
طرف التحول؛ �أي ال�شريك الفاعل يف العالقة
الزوجية بني الزمن واملكان ح�سب حتليل بومان.
بينما ت��ن��اول يف ال��ف�����ص��ل ال��راب��ع م��ف��ه��وم العمل
وط��ب��ي��ع��ت��ه؛ ذل���ك امل��ف��ه��وم ال����ذي اع��ت��ل��ى �أف�����ض��ل
م��رات��ب القيم الإن�����س��ان��ي��ة؛ لأن��ه ي��ح��وي ف�ضائل
�إن�سانية ف��اع��ل��ة ،فالعمل الإن�����س��اين ل��دي��ه ق��درة
على ت�شكيل ما ال �شكل له ،وا�ستدامة ما ال يدوم،
وفيه ال�ضمان حلياة �إن�سانية رغيدة خ�صو�صا
�إذا �أُ�ضيفت له ف�ضائل ت�سهيل احلياة على النا�س
كزيادة الرثوة ،واحلد من ب�ؤ�س ال�ضعفاء.
لكنَّ احلداثة انتهكت تلك القيم ،و�أ�صبح نظام
ال���ر�أ����س���م���ايل ي�����ش��ج��ع ع��ل��ى ال���ث��راء ،ول��ك��ن ث���راء
ال��ف��رد ال ث��راء اجل��م��اع��ة ،ه��ذا االن��ك��ف��اء الفردي
�أخل بالن�سق القيمي للعمل ،وحتول العمل من
عامل بناء النظام والتحكم يف امل�ستقبل �إىل عامل
الرت�شيد من �أجل الفئة.
ويف الف�صل اخل��ام�����س ت��ن��اول ال��ك��ات��ب العنا�صر

امل��ك��ون��ة ل��ل��م��ف��ه��وم ال��ك��ل��ي ل��ل��ج��م��اع��ة حت���ت ع��دة
عناوين؛ من بينها� :إ�شكالية القومية ،والوحدة،
والأمن ،وثنائية الأمة والدولة...وغريها ،يرى
�أن مفهوم اجل��م��اع��ة تنازعته فل�سفتان؛ هما:
الفل�سفة الليربالية و�أن�صار النزعة اجلماعية،
وق���د غ��ل��ب ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��زاع ال��ط��اب��ع ال�سيا�سي
ال االع��ت��ب��ارات ال��ب�����ش��ري��ة ،وب�ي�ن ال��ن��زع��ت�ين ب��ون
���ش��ا���س��ع ،ف���االع���ت���ب���ارات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ت���ق���وم على
امل�صالح ،وال��ن��زع��ة االجتماعية الب�شرية تقوم
على الروابط الإن�سانية الأخالقية ،ولكن هذا
الأمر الأخري ال ي�ستقيم يف زمن ما بعد احلروب
العاملية؛ �إذ �أ�صبحت ال��رواب��ط الإن�سانية �أك�ثر
ه�����ش��ا���ش��ة م���ن ذي ق��ب��ل ،و�أ���ص��ب��ح ال���ف���رد م��ن��اط��ا
ب�أعباء تدفعه �إىل التفكري بالذات الفردية �أكرث
من التوا�صل االجتماعي؛ فالروابط امل�شرتكة
التي تربط اجلماعات كالتاريخ امل�شرتك ،واللغة
امل�شرتكة ،والرتاث امل�شرتك ،واملدرا�س الفكرية
امل�شرتكة مل تعد بذلك الربيق الذي يرنو �إليه
�أ�صحاب النزعة اجلماعية� ،أو كما يقرر باومان
�أنها �أ�صبحت مو�ضة قدمية ،وتف�سري ذل��ك �أنَّ
هذه امل�شرتكات ما عادت ا�ستحقاقا يهم الفرد،
وه��ذا يعك�س م��دى تغري طبيعة احل��ي��اة يف ظل
احلداثة ال�سائلة.
 اخلامتة:وع���ود ع��ل��ى َب���� ْدء ،ا���س��ت�����ش��رف ال��ك��ات��ب زيجمونت
ب���اوم���ان م�ستقبل احل���داث���ة وم���ا ب��ع��د احل��داث��ة
م��ن خ�لال ا�ستنطاق ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي ير�صدها
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يف احل����ي����اة ال���ي���وم���ي���ة ،وك�������ان ي�����س��ت�����ش��رف ج��ل
ا���س��ت��ن��ت��اج��ات��ه م���ن الأدب ال���ع���امل���ي وخ�����ص��و���ص��ا
الروايات والأ�ساطري؛ فكانت معظم �إحالته من
ع��امل الأدب��� ،س��رد ل��ل��ق��ارئ �أ���س��ط��ورة «الأدي�����س��ا»،
و»ربن�سون ك��روز» ،و»موبي دي��ك» و «رج��ل بدون
�صفات...وغريها؛ مما ُي�شعرك ب�أمرين مهمني؛
�أوال� :أن وظ��ي��ف��ة الأدب اال���س��ت�����ش��راف��ي��ة حتظى
ب��ق��ي��م��ة م��ع��رف��ي��ة ل���دى ال��ك��ات��ب ،والأم�����ر ال��ث��اين
�أن ال��ك��ات��ب اع��ت��م��د يف �إح��ال��ت��ه ع��ل��ى ع��امل الأدب
ت�سهيال وت�شويقا لق�ضية فل�سفية غاية التعقيد،
ومل يكتف بومان ب��الأدب وح�سب ،بل ا�ستح�ضر
ع��دت��ه م���ن امل��ف��اه��ي��م ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
واالقت�صادية والفيزيائية ب�شكل كبري.
وتذ ُكر ُمق ِّد َمة الكتاب الدكتورة هبة ر�ؤوف عزت
معايري تبدو غاية الأهمية تدعو �إىل قراءة هذا
الكتاب ..من �أهمها:
 حت��ل��ي�لات ال��ك��ات��ب ال��ع��م��ي��ق��ة دون الإغ�����راق يفتفا�صيل احلداثة الفل�سفية املبهمة.
 م��ع��اجل��ات ال��ك��ات��ب ل��ل��ح��داث��ة يف مت��ظ��ه��رات��ه��ااحلياتية.
 ر�ؤي��ة الكاتب النقدية التي تقوم على �إعطاءالقارئ الأدوات املنهجية لفهم جمريات ع�صره
وفك �شيفرته وغمو�ضه.
ومم���ا ي��ج��ب التنبيه �إل��ي��ه يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف �أنَّ
ال�سيولة التي �أطلقها بومان و�صفا للحداثة ال
ت��رادف الفو�ضى؛ مبعنى انعدام الن�سق الناظم
ملجريات احل��ي��اة ،و�إمن���ا ي���ؤك��د �أن ه��ذه ال�سيولة
تعني ق��درة الإن�سان ل�ل�آن على ك�سر ما مل يكن
م�سموحا بك�سره ،وحت��رر من القيود الإن�سانية
العامة ،وخلق �صيغ من الأفعال غري املنتظمة،
لكنها يف ال��وق��ت ذات���ه تتم َّكن م��ن خ��ل��ق �أر���ض��ي��ة
�سائلة ت�سمح باملراوغة والتخل�ص من االلتزامات
املبنية على ما هو �سائد و�شائع بني اجلماعات.
وعليه ،ف�إنَّ املرونة هي الثبات الوحيد ،والزوال
ه��و ال�����دوام ال��وح��ي��د ،وال�����س��ي��ول��ة ه��ي ال�����ص�لاب��ة
الوحيدة ،وهذا يعني يف جممله �أن الاليقني هو
اليقني الوحيد.
---------------- الكتاب« :احلداثة ال�سائلة». امل�ؤلف :زيجمونت باومان. املرتجم :حجاج �أبو جرب. النا�شر :ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر،الطبعة الأوىل ،عام 2016م.
 ال�صفحات� 300 :صفحة.باحث ُعماين

13

مقــــال

جمادى اآلخرة  1437هـ  -مارس 2016م

«احلداثة ال�سائلة» ..لزيجمونت باومان
ماجد العلوي *
�سيجد القارئ ُمبتغاه عن مفهوم احلداثة يف هذا ال�سفر ،رمبا حجمه الذي ال يتعدى � 300صفحة ي�شكل كتابا ال �سفرا ،ولكن زيجمونت باومان �أعقبه مبجموعة
كتب ت�شكل يف جمموعها �سفرا كبريا ،والذي بني �أيدينا جزء منه ،تتحدث يف جمملها عن كلمة مفتاحية وهي «ال�سيولة» .ويف هذا الكتاب ،ي�ضعنا الكاتب �أمام
مفهوم احلداثة ،وما بعد احلداثة؛ ذلك املفهوم املعريف الذي حتول من املادية القدمية «ال�صلبة» �إىل املادية اجلديدة «ال�سائلة»؛ لفهم التغريات التي حدثت يف
التغي مرهونا بثقافة معينة ،وال ببقعة جغرافية حمددة ،والعامل بات قرية �صغرية
املجتمعات الغربية على وجه اخل�صو�ص ،ويف معظم �أنحاء العامل ،فلم يعد
ُّ
كما تقول �أبجديات العوملة.
لقد جاء هذا الكتاب مبحاولة ت�سعى لفهم التغريات التي تطر�أ على املجتمعات يف زمن احلداثة ،و�أن احلداثة مل تتما�سك هي ذاتها ،بل طر�أ عليها التغري؛ مما
�أغرى الكاتب ت�سمية هذا التغري بال�سيولة بعدما كانت �صلبة ،بل يرى �أن احلداثة عملية �إذابة من البداية ..ويت�ساءل�« :أمل تكن احلداثة -يف الأ�صل� -إذابة
كل ما هو �صلب؟ �أمل تكن هذه هي هويتها الأ�سا�سية ومهمتها الرئي�سية من البداية وعلى مر الزمان؟ �أمل تكن احلداثة مائعة منذ ن�ش�أتها؟».

ربر باومان يف ثنايا درا�سته م�شروعية هذه
�سي ِّ
الأ�سئلة ،وم��ن ث�� َّم �سري�صد متظهرات احلداثة
التي كانت �صلبة و�أ�صبحت �سائلة ،كانت ترمي
�إىل الو�صول �إىل احلقيقة املطلقة ،وانتهى بها
امل��ط��اف �إىل الالحقيقة ،ب��د�أت بتوليد مفاهيم
�إن�سانية حترر الإن�سان من كل �شيء ،حترره من
�سلطة ال��غ��ي��ب؛ وت��زي��د ثقته بالعقل الإن�����س��اين
لكونه مركز الكون؛ ف�إذا بالإن�سان الغربي يجد
نف�سه �أم���ام �سيولة ح�ضارية ك��ام��ل��ة ،وال ميكن
فهم ه��ذه الظاهرة �إال يف �إط��ار حتليل ح�ضاري
فل�سفي عام كما �سنجده يف مقاربات هذا الكتاب.
وزي��ج��م��ون��ت ب����اوم����ان ..ع���امل اج��ت��م��اع ب��ول��ن��دي
(ولد يف نوفمرب عام  .)1925ومنذ العام 1971م،
ا�ستق َّر يف �إجن��ل�ترا بعدما ُط�� ِرد م��ن بولندا من
قبل حملة معاداة ال�سام ّية ،عمل �أ�ستاذا يف علم
االجتماع يف جامعة ليدز (منذ عام 1990م �أ�ستاذ
متقاعد) ُعرف باومان ب�سبب حتليالته للعالقة
ب�ين احل��داث��ة والهولوكو�ست ،و�أي�����ض��اً م��ا يتعلق
باملذهبية املادية (اال�ستهالكية) ملا بعد احلداثة،
�صدر له م�ؤخرا جمموعة من اال�صدارات ت�شكل
نظرته حول مفهوم ال�سيولة :احلداثة ال�سائلة،
احل���ي���اة ال�����س��ائ��ل��ة ،الأزم���ن���ة ال�����س��ائ��ل��ة ،ال��ث��ق��اف��ة
ال�سائلة ،املراقبة ال�سائلة.
وي���ت���ن���اول ال���ك���ت���اب جت��ل��ي��ات م��ف��ه��وم احل���داث���ة،
وانتقال معاملها من احلالة ال�صلبة التي كانت
ت�����ش��ك��ل ه��ي��اك��ل ،و�أب���ن���ي���ة ،وت�������ص���ورات ،وم��ف��اه��ي��م
م�ستقرة �إىل حالة ال�سيولة يف ظل العوملة وثورة
االت�����ص��االت وت��ن��ام��ي ت��دف��ق��ات الب�شر والأم����وال
وال�����س��ل��ع ع�بر ال���ق���ارات؛ ل��ذا ر���ص��د ال��ك��ات��ب ه��ذه
ال��ت��ج��ل��ي��ات م���ن خ�ل�ال امل���ح���اور الآت���ي���ة :مفهوم
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احل��ري��ة (ال��ذات��ي��ة واملو�ضوعية) ومن��و الفردية
و���س��ط ن��ظ��ام الر�أ�سمالية ،وتعامل الر�أ�سمالية
م��ع ال��زم��ن واحل��رك��ة ال��دائ��م��ة ،وم��ن ث�� َّم ت���أث�ير
ه���ذه ال��ت��ف��اع�لات ع��ل��ى ال��ت��ج��م��ع��ات الإن�����س��ان��ي��ة.
وا���س��ت��ع��م��ل ب���اوم���ان م�����ص��ط��ل��ح ال�����س��ي��ول��ة ل��ك��ون��ه
�أمن���وذج���ا ت��ف�����س�يري��ا ل��ن��ق��د م��ن��ج��زات احل���داث���ة،
وق��د وج��د ال��ق��ارئ العربي ه��ذا امل�صطلح �شائعا
يف كتابات املفكر ال��راح��ل عبدالوهاب امل�سريي،
وي���ب���دو �أن امل�����س�يري ه���و �أول م���ن ال��ت��ق��ط ه��ذا
املفهوم و�أخ��ذ ينقد ه��و الآخ��ر منجزات م��ا بعد
احل��داث��ة ،وق��د اتفقا �إىل ح��د بعيد يف املعاجلة،
وو�صال �إىل تو�صيف �صنيع احلداثة ب�أنها تقوم
على ف��ك��رة �أن العقل الإن�����س��اين ل��ه ال��ق��درة على
تف�سري ذات��ه وبيئته وال��ك��ون املحيط ب��ه ،وعليه
ف���إن امليتافيزيقيا لي�س لها �إال الرتاجع ،وف�سح
املجال لهذا العقل �أن ي�سود ،ولكن هذه الفكرة
التي ظن كالهما �أنها ثابتة �سرعان ما �أثبتت
الدرا�سات االجتماعية �أنها تزعزعت ،و�أ�صبحت
متغية بل ومفككة ،كذلك اتفقا على �أن �أُوىل
ِّ
امل����واد ال�����ص��ل��ب��ة ال��ت��ي ق����ررت احل���داث���ة �إذاب��ت��ه��ا،
و�أُوىل امل��ق��د���س��ات ال��ت��ي ق���ررت تدني�سها تتمثل
يف ال�����والءات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال��واج��ب��ات واحل��ق��وق
املعهودة التي جتعل احلركة االجتماعية �أكرث
متا�سكا ،لكن ق��وى الفعل اجلمعي ت�سري بهذه
املواد ال�صلبة �إىل ال�سيولة.
يف الف�صل الأول :تناول مفهوم احلرية ،الذي
ب��ات يزدهر �إب��ان ف�ترة ما بعد احل��روب العاملية
ازده��ارا م�شهودا يف جميع مناحي احلياة ،وهو
يعني حرفيا �إط�لاق ال�سراح للأ�شياء جميعها
م��ن ال��ق��ي��ود والأغ��ل��ال ال��ت��ي ت��ع��وق احل��رك��ة �أو

تعرت�ضها ،وم��ن ث�� ّم ال�شعور بحرية احلركة �أو
الفعل.
ب��د�أ بومان يعالج املوقف احلقيقي للنا�س جتاه
احلرية من خالل حتديد موقف اجلماهري من
احلرية ،فما كان م�ستقرا يف ال�ضمري الإن�ساين
ب�����أن احل���ري���ة م��ط��ل��ب ج��م��اه�يري ال ن����زاع ف��ي��ه،
و�أن��ه��ا نعمة ح�ضارية� ،أث��ب��ت ال��ك��ات��ب بالتحليل
ال�سي�سولوجي �أن الكثري من النا�س يعتربونها
نقمة ،وب���ات ع�صر م��ا بعد احل��داث��ة يك�شف لنا
ت�����ص��ورا �آخ���ر ب����أن امل���زاج اجل��م��اه�يري يف جممله
بب�ساطة -ال يريد �أن يكون حرا خ�شية امل�صاعبوالآالم التي رمب��ا جتلبها ا�ستحقاقات احلرية
وممار�ساتها ،ويف هذه املعاجلة ي�ستح�ضر بومان
كعادته ثقافته املو�سوعية التي حتكي لنا ملحمة
الأودي�����س��ا (�أودي�����س��ي��و���س واخل��ن��ازي��ر :احل�����ض��ارة
و�أوج����اع����ه����ا) ب������أن ال���ب���ح���ارة ال���ذي���ن ���س��ح��رت��ه��م
�سري�سي �إىل خنازير ا�ستحبوا و�ضعهم اجلديد،
وتكيفوا م��ع �سحر ال�����س��اح��رة ال��ت��ي �سلبتهم كل
معاين احل��ري��ة وه��م يف ر�ضا ت��ام ،فهذه الق�صة
يع ّدها باومان دراما م�صغرة عن ق�صة ال�سيولة
احلداثية وموقفها من احلرية.
�أم���ا ال��ف�����ص��ل ال���ث���اين ،ف��ت��ن��اول ال��ف��ردي��ة وم��دى
ت�أثري فل�سفة الر�أ�سمالية عليها ،و�أدرك بومان
�أن ت����أث�ي�ر ر�أ���س��م��ال��ي��ة ك����ان خ��ف��ي��ف��ا ع��ل��ى ح��ي��اة
الب�شر ،و�أ�صبح ثقيال يف ظل ت�سارع الب�شرية
على اال�ستهالك لتحقيق الرفاهية املزعومة،
ويرى �أن الر�أ�سمالية الثقيلة ترتكز على ات�ساع
ال��ف��ج��وة ب�ي�ن ال��ف��ئ��ة امل��ن��ت��ج��ة امل�����س��ي��ط��رة وب�ين
امل�ستهلكني؛ ذل��ك االت�ساع ال��ذي ير�سم متايزا
ح��ادا ي�ستغل فيه القوي �شغف ال�ضعيف بعيدا

