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 عن الكاتب والكتاب :مدخل

 العربية إلى ترجمتهبلغته األم، و  liquid fearفصلت بين نشر كتاب "الحوف السائل"  اعام   عشر   أحد  

 إلى أننا نعيش في "عصر السرعة". فأهمية الكتاب تأتي من نقطتين اثنتين:  اقياس   طويلة أعوام   وهذه. ونشره

 عاشته الذي الخوفبالخوف الذي يعيشه البشر هذه األيام، ومقارنته  مناقشة موضوعتنبع من  األولى،

 تدوير إعادة في نجاحها نقد ثم الخوف، على القضاء في الحداثة فشل ونقد. الحداثة قبل ما مرحلة في البشر

  الخوف بات حتى خائفين ملستهلكين وبيعه الخوف
 

 . سائل

 والبيرقراطيةالثانية، فتنبع من البراهين التي يقدمها الكاتب إلثبات أن ممارسة العقلنية والعلم  أما

  اوالفردية والعوملة، أنتجت آثار  
 

  اودائم   جانبية وراجعة وسلبية، جعلت من الخوف سائل
 
 تفاصيلفي  اومبثوث

 .   كافة حياتنا

 عناوينها هي:  ،ستة فصول   الكتاب  

من املوت، الخوف والشّر، الهلع مما ال يمكن إدارته، أهوال العوملة، إطلق عنان الخوف،  الخوف

 خلصة غير نهائية للحيارى. 

 الكتاب مقدمات ثلث:  وفي

عن أطروحة الكتاب األساسية، أي عدم تحقيق  اعموم   فيها ويتكلم"؛ جبر أبو"حّجاج  للمترجم األولى

عن نقد الحداثة عند مدرسة فرانكفورت وتأثر الكاتب  يتحدثو الخوف،  الحداثة لوعودها في القضاء على

 بهذه املدرسة. 

رءوف عزت"؛ وهي بمثابة تلخيص عام للكتاب، وتتكلم فيها بتفصيل أكثر عن عدم  هبة"لـ والثانية

تدوير الخوف لصالحها بتحويل الخوف  إعادةتحقيق الحداثة لوعودها، وكيف استطاعت هذه الحداثة 

مشكلة شخصية، حيث انتقلت البشر من حالة "تعميم وتأميمه" الخوف في أيام الحداثة الصلبة، إلى إلى 

 "خصخصته" في هذه األيام السائلة. 

 ويشرح عمله، وآليات السائل الخوف وأصل السائلة األخلق مشكلة فيها ويطرح نفسه، للكاتب والثالثة

  انفعي   السائل الخوف هذا استخدام كيفية
 

 من خلل إعادة تدويره لزيادة الربح عند الدول والعوملة، بدال

 من نقدهم على تقصيرهم في مسؤولياتهم الهادفة إلى تحقيق األمن والقضاء على الخوف.  

 تقاطعت مناقشتهللخوف ومصادره، فإن  ةوعميق ةكوني مناقشةالرغم من احتواء الكتاب على  وعلى

 هذه إلى بالسوريين وصلت التي واألسباب الراهنة وحالتها سورية قبلمست حول  السورّية تنااشمناقمع 

أو ما يعادلها كالدولة - اعموم   الحداثة فشل يناقش فهو سورية؛ في السائل الخوف يناقش وكأنه األيام،

لمانية والعقلنية  والنزعة  راطيةقالبير الوطنية )سيادتها وأولوية مصالحها( والعقد االجتماعي والنظام والع 

 وبيعه الخوف تدوير إعادة في الحداثة نجاح يناقشو في القضاء على الخوف من جهة أولى،  -الفردية والعوملة

فإن دواعي مراجعتي  ،اجد   ايحمل املحلي السوري جد   اجد   اأّن الكونّي جد  من جهة ثانية. وبما  امجدد   للبشر

 لهذا الكتاب تنبع من هنا. 
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وهو عالم اجتماع من مواليد بولندا عام  ؛Zygmunt Bauman" باومن زيغمونت" الكاتب   كتبه وقد

بتهمة معاداة السامّية. ويجمع  1971لطرده من بولندا عام  2017واستقّر في لندن ومات فيها عام  ،1925

 الكاتب بين علم االجتماع والفلسفة ويحذو حذو "مدرسة فرانكفورت" في نقدها للحداثة. 

 طلحاملص هذا ويظهر"السائلة".  والحداثة"الصلبة"  للحداثة االصطلحي االشتقاق صاحب هو والكاتب

تبه عناوين من
 
"، "الثقافة السائلة"الحياة  السائل،"، "الحب السائلة"، "الحداثة الصلبة"الحداثة : ك

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ونقوم بمراجعته )"الخوف السائل"(. وقد اشتق  ،"السائلة"، "املراقبة السائلة

أنها  اسابق   ظني كان التي الحداثة عمر من الراهنة اللحظة لوصف" السائلة"الحداثة  مصطلح الكاتب

 "حداثة صلبة"، ثم تبين له أن الحداثة من األساس تذيب ما هو صلب لتحوله إلى سائل. 

 وبالتالي الستئصالها عنها والكشف الخوف جذور  في البحث هو الكتاب هذا في الكاتب عطش إن ،اعموم  

والخروج من الدائرة املعيبة؛ أي حالة الخوف التي  اذاتي   نفسه تدمير عدم على اإلنساني النوع مساعدة

 
 
 املتزايد الخوف من العلج نحو الواعدة الوحيدة": "فالخطوة باومنوهكذا دواليك. يقول " اجديد   اتنتج خوف

 على القدرة تتطلب االستمرار نحو الواعدة الوحيدة الطريقة ألن جذوره، عن الكشف هي التعجيزي 

 . 1"الجذور  تلك استئصال

 يحاول أن يدافع عن أطروحة مفادها:  فالكاتب

"الحداثة الصلبة" لم تحقق أهداف استراتيجيتها باألمن والسلم االجتماعي والعاملي؛ ألن ممارسة  إّن 

لمانّية، أنتجت  والبيرقراطية العقلنيةبمثل مقوالت الحداثة،  راجعة  تغذياتوالدولة والفردية والعلم والع 

 سلبية وآث
 

ت الخوف إلى خوف سائل وألقت مسؤولية األمن على األفراد أوال
ّ
 األفراد باعت ثم ،اٍر جانبّية حول

 . اثاني   الذاتية الحماية وسائل

والدولة والفردية والعلم في حياة البشر. وكانت  والبيرقراطيةهي سيادة العقلنية  اأساس   فالحداثة

استراتيجية الحداثة تقوم على مواجهة الخوف الصادر عن الجماعات البشرية بالفردّية، ومواجهة املخاوف 

انّية الدنيوية والزمنية، ومواجهة الخوف من هشاشة  الدينّية، في الحياة اآلخرة والحياة الدينا، بالعلم 

اضه وكوارث الطبيعة بالعلم. ولكن على الرغم من ممارسة العقلنية والعلم الجسد البشري وأمر 

 فإننا لم نقِض على الخوف بل عّمقناه.  ،ةفّعالصورة والفردية ب والبيرقراطية

 أكثر باتوا البشرّية، ال األفراد، أن يعني الذي( الكتاب" )عنوان السائل"الخوف  مصطلح ظهر هنا ومن

ويتملكهم الشعور الدائم بالخوف؛  اأمن   أقل باتوا ولكنهم"، الصلبة"الحداثة  مرحلة في عليه كانوا مما حماية

وذلك للتأخر األخلقي الناتج عن تخلي الدولة عن مسؤولياتها في األمن والسلم وإلقاء املسؤولية على األفراد 

 في تحقيق أمنهم. 

  الخوف وبات سائلة إلى صلبة من تحولت قد الحداثة أّن  يرى  فالكاتب
 

 بسبب:   سائل

                                                           
، )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 1، حّجاج أبو جبر )مترجًما(، هبة رؤوف عزت )تقديم(، طالخوف السائلزيغمونت باومن، 1

 . 230(، ص2017
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 باتت حتى التنفيذية السلطة عن السياسية املؤسسة انفصال أي"؛ السياسة عن السلطة"انفصال . 1

"، أو بصيغة أخلقية انفصال ما يمكننا القيام كلوزيفتسللحرب على عكس ما أراد لها " اامتداد   السياسة

. وهكذا يكون مفهوم السيولة هو انفصال القدرة )ما به )قدرتنا( عما يتوجب علينا القيام به )واجبنا(

نا مرحلة عددنستطيع فعله( عن السياسة )ما يتوجب علينا القيام به(، أو بكلمات أبسط، فإننا إذا 

الحداثة الصلبة هي مرحلة اإلنتاج والتطور الذي تتحكم به الدولة وتكبح جماح األفراد لصالح املجموع، 

حلة تخلي الدولة عن هذا الدور وفتح السوق أمام الرأسمال الحر واالستهلك فإن مرحلة السيولة هي مر 

اإلمتاع واإلشباع الفوري واملؤقت و والتحديث املستمر الذي ال غاية وال هدف له إال املزيد من الربح 

 للرغبات.

املال لهذه  األمة بعبور األفكار واألجساد والسلع ورأس-القوى الخارجية لحدود سيادة الدولة تقويض. 2

 الحدود. 

"، السلبّية"العوملة  سّيما وال ،اواالقتصاد االستهلكي خصوص   اتحكم توازنات االقتصاد عموم  . 3

 املجتمعات. ب

ولكن مع وهم  ،الخوف الذي لم يبارحنا قط، وأن نحيا بل أمن وبل سعادة ناوالنتيجة هي أن يسكن

 تكرار في جديد من" السلبية"العوملة و" املتوحشةالدولة والشركات لتربح "الدولة  منحماية فردّية نشتريها 

  ممٍل، دوراني
 

بتقدمها املادي، وعلى تخليها عن مسؤوليتها  اقياس  " األخلقي"تأخرها  علىمن لوم الدولة  بدال

 في األمن وإزالة الخوف. 

 

 
ا

 سائل بأي معنى؟ الخوف ال ؛أوًل

فماذا يعني  ؛بالخوف السائل صفة إلحاق عن الناتجة للغرابة وذلكعدة،  تساؤالتعنوان الكتاب  يثير

الخوف السائل؟ وهل الخوف السائل يختلف عن الخوف بحّدِ ذاته؟ وما أوجه االختلف إن وجدت؟ وملاذا 

  ايستخدم الكاتب صفة السائل تحديد  
 

 واستعماال
 
  ؟وال يستخدم صفة غيرها تكون مألوفة لغة

 الزمن مع الخوف أشكال تغّير يعني مجازّي  اصطلح هو بل الكتاب، في السائل للخوف محدد تعريف ال

 استخدمه في وصف الخوف:  وملاذا السائل معنى يشرح هو وها. الحداثوية ممارساتنا بفضل

 إيقافه يسهل فل... ويتسرب وينساب ويسيل وينسكب يجري  أنه الصلب مع مقارنة السائل ميزات من

 التغيير في الزمان ويعاند املكان في محدد شكل له الذي الصلب عكس فالسائل الصلب؛ مع الحال هو كما

 يعاند فهو إلجهاد، تعرضه عند وحركته شكله فيتغير فيه، املوجود اإلناء شكل يأخذ السائل بينما والحركة،

 العوائق، بعض حول  يدور  وهو السكون، حالة في مكوناته تتماسك ال فالسائل. الزمان مع ويتماهى املكان

ذيب  . 2يفتتها حتى أخرى  في ويحفر أخرى، وي 

                                                           
-41(، ص2016، )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 1حّجاج أبو جبر )مترجًما(، ط ،السائلة الحداثة ،بتصرف عن: زيغمونت باومن2

42 . 
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  يكون "عندما  فنراها السائل الخوف ديناميات أما
 
 ،اومتقلب   ،اومشتت   ،اوغامض   ،اومنتشر   ،امتفرق

 معقول، سبب دون  من علينا يستحوذمن دون عنوان واضح، ومن دون سبب واضح؛ وعندما  ،اوعائم  

 حالة هو السائل فالخوف". مكان أي في نراه أن يمكننا وال مكان، كّلِ  في نخافه الذي بالخطر نشعر وعندما

 دفاعات تجاه الجهل وحالة الخوف، هذا ملثل التصدي في وطرقها وسائلها تجاه البشر تعيشها التي الليقين

 بالخطر، جهلنا به نسمي الذي االسم وهو نعيشها، التي الليقين حالة به نسمي الذي"االسم  إنه. املستقبل

 يكن لم إذا لصده فعله يمكن بما أو فعله، يمكن ال وبما ملنعه فعله يمكن وبما الخطر، ملنع فعله يجب وبما

 . 3"بمنعه طاقة لنا

 الخوف وهو(؛ الثانية الدرجة من" )الخوف املشتق"الخوف  الكاتب يسميه ما السائل الخوف عن وينتج

ويدوم بعد زوال الخطر املباشر،  ،اوثقافي   ااجتماعي   تدويره ويعاد الحيوان، على اإلنسان به يمتاز الذي

ويصدر عن خبرة ماضية، ويؤثر في السلوك البشرّي. إنه شعور  بفقدان األمان إزاء الخطر املحدق بنا، 

شعور  بالعجز عن الهرب من الخطر أو الدفاع الناجح ضده؛ ولذلك يصدر افتراض العجز عن عدم الثقة 

عة الحقيقة للخطر نفسه أو حجمه. وإذا ما استوطن الشعور بفقدان بدفاعاتنا أكثر مما يصدر عن الطبي

األمان وبالعجز عند أحد ما، فإنه يلجأ عادة إلى استجابات ملئمة من أجل مواجهة مباشرة مع الخطر، 

كِسب "الخوف املشتق" قوة دفٍع ذاتّي.   حتى في غياب خطر حقيقي، وهذا ي 

 الخوف السائل  مصدر  .1

 عن ثلثة أشياء:  الخوف البشري  يصدر

 والزالزل.  األعاصير، بمثل الطبيعة جموح عن .أ

 . الحرببمثل العدوان البشري  عن .ب

 واملوت.  املرضبمثل هشاشة الجسد البشري  عن .ج

 : 4ثلث فئات إلى" املشتق"الخوف و الخوف عنها يصدر التي األخطار الكاتب ويصّنِف

د الجسد البشري واملمتلكات البشرّية.  فئة .أ هّدِ
 ت 

د دوام النظام االجتماعي والثقة به؛ وهو النظام الذي يقوم عليه تأمين لقمة العيش  فئة .ب هّدِ
أعم ت 

 )الدخل والوظيفة(، أو تهدد البقاء في حالة العجز أو الشيخوخة. 

د فئة .ج هّدِ
والهوية  ةنزل)امل االجتماعي واإلقصاء تهاناالم من حصانتهما أو العالم مناملرأة /املرء موقع ت 

 والجنس والعرق والنوع والدين(.  الطبقةبمثل االجتماعية 

 تفض ي التي األخطار عن أصحابه وعي في( الثانية الدرجة من)الخوف  املشتق الخوف ينفصل وهكذا

 أو األخطار مواجهة عن وبالعجز جهة، من األمان بفقدان واإلحساس املشتق الخوف ينتابهم فمن إليه؛

 انفصال في الفئات، هذه من فئة أية إلى باإلشارة املشتق الخوف يفسرون قد أخرى، جهة من منها الهرب

                                                           
 .  24ص ،سائلال الخوفزيغمونت باومن،3
 . 26ص ،نفسه المصدر4
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 أجل من العدوانية أو الدفاعية األفعال ردود أن معناه وهذا. الخوف هذا عن النسبّية مسؤوليتها دليل عن

 عن الشعور بعدم األمن وبالعجز.  احق   املسؤولة األخطار إلى تتوجه ال قد الخوف، تخفيف

 وتدوير الخوف السائل   الدولة .2

الدولة علة وجودها وحقها في امتثال املواطنين لها على الوعد بحماية رعاياها من األخطار التي  أقامت

دود الدولة وسيادتها، تهدد وجودهم، ولكنها لم تعد قادرة على الوفاء بعلة وجودها في ظل اختراق العوملة لح

 للسلمةوهكذا تضطر الدولة إلى تحويل اهتمامها من األخطار املهددة لألمن االجتماعي إلى األخطار املهددة 

الشخصية، "ثم تختزل الدولة املعركة ضد املخاوف إلى عالم "سياسة الحياة" التي يديرها الفرد بنفسه، 

د بإمداد أسلحة املعركة إلى األسواق ْعه 
 
 االستهلكية".  وت

 من. وعاملنا وكوكبنا بيوتنا من واملكان، الزمان في فجوة كل من ويتسرب السائل الخوف يسيل وهكذا

 املتجددة املخاطر قائمة فيها تنتهي وال السواء، على والحذرين الغافلين تسحق التي املفتوحة احتماالتنا

. األضرار تسبب وال بسلسة تسيل التي العاملية بالتحذيرات واستمتاعنا ندركها، ال التي املخاطر عن ناهيك

  يعترف وال للنسيان، قابل مؤقتة حالة السائل فالخوف
ّ

 ما هو الغد بأن اليقين وهو أال واحد؛ بيقين إال

 ال على التدريب أي والرحيل، واالنسحاب، والذوبان، االختفاء، على املستمر التدريب علينا ولذلك يكون؛

  املوت نهائية
 

  بدال
 

من التشبث بسيرورة مواجهة  من نهائيته، والتدريب على البعث واإلحياء الدائمين بدال

 الخوف. 

 
 
  السائل الحديث املجتمع يصبح ،اإذ

 
 هذه وتستهدف املخيفة، الحياة تحّمل علىاملرأة /املرء تعين أداة

ال ينبغي منعها بنجاح من  التي أو بنجاح، منعها يمكن ال التي املخاوف وإسكات الخطر، رهبة قمع األداة

" )اإلسكات ماثيزن  توماس"بـ" اقتداء  باومنعلى النظام االجتماعي! وهذا ما يسميه " حافظةأجل امل

فثمة خوف  في النظام واملطلوب إسكاتها. ااضطراب   تحدث التي املؤملة املشاعر حالة يشبه وهو(، الصامت

. وبهذا تؤدي الطبيعة املتعددة لـ يصدر عن خطر ما وال ينبغي منعه للمحافظة على النظام االجتماعي

 إلى الخوف السائل ألن:   Silently Silenced"اإلسكات الصامت" 

 البنائية تعفي رجال الدولة من املسؤولية )تضّيع املسؤولية(.  طبيعته .أ

 من منظور الخاضعين لإلسكات )قضاء وقدر(.   اضي  مق اأمر   تجعله اليومية طبيعته .ب

 للغاية في الفرد تجعل من التطبيع على الخوف حالة مألوفة.   امؤثر   تجعله املحدودة غير طبيعته .ج

ل  طبيعته .د سّهِ
 
 . شرعنتهغير الصاخبة ت

 لإلسكات.   اجد   موثوقة آلية إلى تحوله الحركّية طبيعته .ه

على  حافظةوالدة دولة الحق والقانون الحديثة حماية البشر واملكانت الحكمة التاريخية من  فلقد

بحق الحرية، وانتهاء  بحق الحياة،  احياتهم في وجه العنف واالعتداء على الحق ابتداء  من حق التملك، مرور  

يختارون سلطتهم التنفيذية والتشريعية والتي يتداولونها عن طريق االختيار  اهم مواطنين أحرار  وصفب

هذه الدولة لم تتحقق بعد،  مثلأّن الصورة املثلى املوجودة في عقل اإلنسان عن في ال شك و . واالنتخاب

قق ما االقتراب من املأمول وتح ولن تتحقق أية صورة مثلى يرسمها اإلنسان لعالم ما يجب أن يكون، في



 
 8 

  حياتنا اتتب ولذلكجزء من الصورة هو املمكن القابل للتحقق. 
 
للسبل واألدوات التي  اواختبار   امستمر   ابحث

 مبدأ تحت النسيان غياهب في يذهب حتى القلق تخفيف على تعيننا أو قتةو م ةدتعيننا على منع الخطر مل

 . 5"اإلشباع ترجئ وال! اإلحباط واستأخر! لعبته في واهزمه! الزمن على"تحايل 

االقتصاد االستهلكي الذي  أن كما! الديون  على نعيش إننا. بعد فيما وادفع اآلن استمتع معناه وهذا

يستثمر في خوف البشر يعيد إنتاج املستهلك الخائف الذي يشتري األمن والحماية واألسوار وأجهزة اإلنذار 

حماية نفسه من أخطار االعتداء والسرقة والقتل، وكاميرات املراقبة وتعدد األقفال والحارس الشخص ي، ل

ويشتري الشباب الدائم وتجديد الخليا والقضاء على الصلع والشيب والتجميل، لتأخير املوت والشيخوخة 

املبكرة والوجه الشاحب والبشرة املجعدة والتخلص من الشحم الزائد. إن تخلي الدولة عن مسؤوليتها في 

واسطة أدوات التجميل واإلنذار والحراسة، ممارسة أساسّية في االقتصاد األمن جعلت تحدي الخوف ب

تتحدى الخوف كما ننتج  اأدوات   ننتج الخوف بتغذيةعلى تغذية الخوف! ف اأساس   القائم االستهلكي

 مستهلكين خائفين ودائمين لهذه األدوات. 

 كخطٍر أخلقّي  البيرقراطية .3

إلى محل الغوغاء. وحل االمتثال للسلطة محل الغضب املشترك. فالعمل يحتاج  البيرقراطية حلت

 ابغض النظر عمن توالها إن كان ديمقراطي   البيرقراطيةاألوامر ال للعواطف. ومن هنا تتأتى فعالية  طاعةإ

 . اأو إرهابي  

 شيئان:  ،البيرقراطية األخلقمن الفرد في  ،املطلوبف

وثانيهما إتقان العمل املوكل إليه مهما كانت نوعية ، عليها للتمرد النية تبييت ال ،أولهما إطاعة األوامر

يبعد املسؤولية الفردية عن و العمل. وهذا يبعد الضمير األخلقي الذي يميز بين الخير والشر في األوامر، 

ذ ثم اعترض".  وهذاتحمل نتائج األعمال واألفعال املوكلة للفرد.   ما يلخصه املبدأ العسكري البيروقراطي "نّفِ

قتل بعض الناس؛ ألن بعض  ،البيرقراطيةفي  قاموا بواجبهم  بيرقراطيينال منيعاني بعض الناس وي 

جانبية إلطاعة  اآثار  بوصفه وأتقنوا عملهم وأطاعوا األوامر ولم يكن عندهم نية أذى اآلخرين. إنه القتل 

أخلقي  الرغم من أنه سؤال   األوامر وإتقان العمل! وهنا يأخذ سؤال من القاتل؟ أجوبة مختلفة ومتباينة على

 أشخاص وأوإجابته أخلقية. فهل يكون القاتل هو من نفذ األمر وقام بالعمل الذي نتج عنه قتل شخص ما 

دون نية مسبقة؟ أم يكون هو من أعطى األمر ولكنه لم يقم بفعل القتل؟ أم هو النظام الذي يضم  منعدة 

ي في الواجب واملسؤولية؟ وهل من ميزة ملنظومة أخلقية ما اآلمر واملأمور ويحدد لهما تموضعهم األخلق

فما الخطأ في القيام بالواجب على أكمل وجه؟ وما الخطأ  البيرقراطية؟قبل حداثية على املنظومة األخلقية 

في التفاني في إتقان العمل وفق نية شخص آخر أعلى في الوظيفة؟ أو إطاعة أوامر شخص آخر وتنفيذها 

، األوامر هذه ةطاعإ في ففي البيرقراطية يكون الخطأ األخلقي في تبييت النّية لعصيان األوامر البحذافيرها؟ 

تقن.  كما
 
 يكون في عدم إتقان العمل ال في نوع العمل امل

                                                           
 . 31سابق، ص مصدر ،السائل الخوف5
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ما يطرح معضلة أخلقية تتمثل في ارتكاز املسؤولية على النفس الفردية ال على النظام، وارتكاز  وهذا

يت النية والقصد والعمد في القضاء ال على األضرار التابعة للفعل أو اآلثار الجانبية املحاسبة على تبي

 السلبية. 

غياب السلم واألمن وخروج الحروب عن السيطرة وضرب املدنيين بكل  الجميعهنا، يلحظ  ومن

اشتداد حالة التنافس على الثروة  الجميع"تكلفة بشرية ال يمكن تجنبها". كما يلحظ كله هذا  عدو  ،وحشية

يضرب إمكان التعاون البناء املرن واسع النطاق بين  كله ة وسيادة نهج "البقاء لألقوى" وهذانزلوالقوة وامل

 البشر. 

 
 
 تكون من بينهم"!  اللغرابة، "هناك دوم   ا، ياإذ

ّ
 تصيبك الكارثة، أما "اوضحايا فاحرص على أال

ّ
ضمن اال

من املهمشين فأنت في خطر من الحرب والكوارث  وما دمتأن تصيب غيرك فهذا مما ال يمكن تجنبه"! 

واألوبئة؛ ألن هذه األخطار تنتقيك لتكون ضحيتها! ثم يقوم بعضهم بشكر هذه األخطار لتخلصها منك؛ ألن 

 بوصفك الخلص منك 
 
 ! همإليمكلف بالنسبة  امهمش

طلب  فيحرب  على كلّية اإلنسان التي تتجاوز األفراد. وإن الفردية كما نمارسها اآلن تكمن  بيرقراطيةإن ال

الدين  ناالخارجة عن الزمن وزوال الديمومة املتراكبة مع الزمن. فلقد وعد ةاملتعة الفورية وزوال األبدي

 ،دون ديمومة منو  ،دون أبدية منفورية  الحداثة بمتعة ناوعدت بينما ،بمتعة مؤجلة؛ أي متعة في اآلخرة

 .  ثهصرف فيها املستقبل قبل حدو نحققها بالقروض و ن متعة

 

 الخوف من املوت بين الحداثة وما بعد الحداثة  ؛اثانيا 

 هتعدو  وقدريته،الحداثة املوت فحولته من حتمية إلى مصادفة، وذلك عندما جردته من رهبته  فككت

يمكننا التخلص من املوت بمعالجة األسباب املؤدية إليه. ثم أتى التطبيع  من ثمعن أسباب محددة، و  اناتج  

الفناء. ومن هنا ظهر موت خبرات قصيرة األجل قابلة للنتهاء و  إلىجميعها الحياة  خبراتمع املوت فتحولت 

املشاعر، موت األحلم، موت العلقات، موت التعاطف، موت األيديولوجيا، موت هللا، موت اإلنسان، 

موت الكاتب، موت التاريخ. وأصبح الفناء الناجم عن هشاشة الروابط اإلنسانية أشد وطأة من الفناء 

 الناجم عن هشاشة األجساد البشرية. 

 ّيات للتعايش مع الوعي باقتراب املوت: ثلث استراتيج ثمة

 جسور بين الحياة الفانية وبين الحياة األبدية في عالم ما قبل الحداثة.  بناء .1

  هوصفب نفسه املوت من االهتمام تحويل .2
 
إلى "أسباب" خاصة للموت يمكن  احتمي   اكوني   احدث

 تحييدها ومقاومتها بالعلم في عالم الحداثة. 

  يكون  أن يعدو ال فهو املوت، على والتدريب" املجازية"البروفة  .3
 
  احدث

 
  سائل

 
بين أحداث عدة  اوبسيط

 في عالم الحداثة السائلة. 
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الحداثة وعدت بالسعادة اآلن لقد نقلتنا الحداثة من الخوف من الغيب إلى الخوف من الفناء. وألن  

 عبر الفردي الوجود ديمومة وراء يلهث الذي بالعلم الفناء بمواجهة فبدأت مشكلة، الفناء تعدوهنا، فقد 

على شبابه واالحتفاظ بذكراه بعد املوت. أما الخوف من املوت املجازي )قطع  حافظةوامل عمره وإطالة الزمن

وهذا الخوف يصدر عن البشر فحسب( هو خوف من اإلقصاء والطرد  ،العلقات والروابط اإلنسانية

 الحتمي. 

بل  فكرة املوت عن االهتمام باألبدية، فلم يعد املوت يمثل النهاية القاطعة للحياة، تفصلالحداثة  مع

وربما الضروري، فما من نقطة تماس تفصل املوت عن األبدية، والزمن يتسم بالتفكك  ،صار جزأها املتمم

للخروج من  امن دار الحياة الزائلة إلى دار الحياة األبدية، وال باب   اواالنقطاع والسيلن؛ فليس املوت معبر  

 كما في ثقافة ما قبل الحداثة.  ،الفناء إلى الخلود

 من الرغم فعلى. البشر إلرادة تخضعه ولم العالم، من الخوف" الصلبة"الحداثة  تستأصل لم كذل ومع

  ؛"كانط" يد على وجوده براهين ودحض"نيتشه"  يد على هللا موت" الصلبة"الحداثة  إعلن
 
 اما زال هللا ملذ

للخائفين. وعلى الرغم من نمو ممارسة العقلنية على يد ديكارت ومن ثم هيغل وماركس، ونمو ممارسة 

على يد ماكس فيبر، ما زال السحر والشعوذة واألسطورة والخرافة تحيط حالة الخوف بهالة  البيرقراطية

 غير عقلنية. 

 مصطلحات إلى واالبتلء والبلء روالقد كالقضاء الحداثة قبل ما مصطلحات تجاوز  أّن  معناه وهذا

  أنتج بتحققه ولكنه تحقق، قد واملسائلة واملسؤولية واالستحقاق كاإلرادة الحداثة
 
كآثار  اجديد   اخوف

" خطى باومن زيغمونتجانبية لهذا التجاوز بواسطة التغذية الخلفية الراجعة السلبية. وبهذا يتابع "

مدرسة فرانكفورت في نقد الحداثة التي نقدت االستغلل والظلم والقهر واإلقصاء واإلبادة واإلرهاب 

 والخوف الدائم في كل مكان. 

 
 
 انتقلت جهة ومن الخوف، من اإلنسان بتحرير وعودها تحقق لم جهة فمن للحداثة؛ مأزقان هنالك ،اإذ

ملقاة على  األمة، - على عاتق الدولة اأساس   امللقاة املسؤوليات وباتت سائلة، حداثة إلى صلبة حداثة من

عاتق األفراد أنفسهم. فتوزع الخوف على تفاصيل الحياة اليومية. وباتت مسؤولية الفرد هي مواجهة هذه 

من هذه اإلدارة بفضل بيعها  اأرباح   وحققت. لصالحها به فشلت ما أدارت الحديثة الدولة نإاملخاوف. حتى 

ر الخوف.   أدوات تخّدِ

 تأميم من الحداثة وانتقال الخطر مواجهة ومهارات التعاون  شبكات فكفكة عن يحدثنا الكتاب هذا إن

"إن الفرق الوحيد والكبير بين نقطة البداية ونقطة النهاية لذلك الدوران  ولكن خصخصته، إلى الخوف

 . 6الطويل هو أننا اآلن نعود من أسفارنا من دون أوهام، ولكن ليس من دون مخاوف"

 بشرية تكلفة هم والحرب، اإلنسانية والروابط الجسد من كل وهشاشة وارثالك ضحايا أن معنا وهذا

 النظام ألن السائلة الحداثة من جزء فهو اإلقصاء ضحايا وكذلك واألمن، للسلم للوصول  تجنبها يمكننا ال

                                                           
 . 132سابق، ص مصدر ،السائل الخوف باومن،زيغمونت 6
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التعاون ويضع الشأن الفردي أمام الشأن  إمكانات كل يقوض وهذا" يبقى"األقوى  بطريقة يعمل األناني

 العام. 

 

  البديل؟ ما: خلصة

 النقد األساس ي للحداثة في هذا الكتاب إلى نقاط ثلث:  يستند

ود  الدوران؛ .1 بحيث نقض ي على أوهامنا وال نقض ي على مخاوفنا، وهذا ما كان يسميه نيتشه "الع 

 األبدّي". 

 . negative feedbackالخلفية الراجعة السلبية  التغذية .2

 السلبّية.    العوملة .3

يتسم الكتاب بكثرة الشكوى والتذمر من هذا العالم الذي نعيشه لكثرة اآلثار الجانبية الناتجة  ولذلك

  والبيرقراطيةعن العوملة والعقلنية 
 

ز الخوف وتجذره بدال انية والفردية والعلم؛ تلك اآلثار التي تعّزِ  والعلم 

 من أْن تقض ي عليه وتحّجمه. 

 تمحور حول أربع نقاط: الحل من وجهة نظر الكاتب فهو ي أّما

 إلحداث التوازن بين الحرية واألمن.  العمل .1

 آمال املاض ي وإدراجها في جدول أعمال اليوم.  استعادة .2

 اللحريةاألمن في شكل  ومنحهم أمنهم من األحرار تجريد بين تتأرجح التي السلبية العوملة ترويض .3

 اآلمنين من حريتهم.  تجريدأو 

 فين والشعب. العلقة بين املثق تجديد .4

في شكواه وتذمره منها. ولكننا نختلف مع أطروحة  نوافقهنوافق الكاتب في نقده للحداثة كما  أجل،

الكاتب عن البديل املمكن واملرتقب. فإذا ما تخلت الحداثة عن وعودها باألمن والسلم، ونقلت املسؤولية 

ل بذلك من حداثة صلبة إلى حداثة سائلة منها إلى الفرد، ثم باعت الفرد أوهام الحماية واألمن، لتتحو 

تستمر بالسيلن والتدفق بهذا الشكل السائل الذي يأخذ شكل اإلناء املوضوع فيه، فإن هذا الواقع يطرح 

 إلى األذهان 
 

التغذية الخلفية الراجعة املوجبة ضد السالبة، والعوملة املوجبة ضد السالبة، والدوران  ؛بديل

 ." ود األبدي   مع التقدم )وحدة الدائرة والخط املستقيم( ضد الدوران من دون تقدم، ضد "الع 

ئم  في رؤية املطلق ال املنتهي، الكلّي ال الجزئّي، قا اللمنتهيالبديل قائم  في تفعيل املطلق ال النسبّي،  إن

في النسبي، وفي دعوة املطلق للنسبي وشّده إليه ال في الفصل بينهما. وهذا يؤسس لدوران إرادّي غير طبيعي 

 ب
ّ

 يشبه دوران العجلة وتقدم السيارة.   ،ةال تكراريّ  ةجديد صورةال يعيدنا إلى نقطة البداية إال

 هنا أورد بعض امللحظات على الكتاب:  وها

طبيعية، وكأنها مؤامرة تطال البشر  ةيمز  ال حداثية ةيمز  وكأنها الراجعة التغذية في كاتبال يرى  .1

 وتعيد عليهم مخاوفهم من جديد. وواقع الحال أنها آلية طبيعية كونية.  
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وفعليته وعلقته بالجماعة؛ ولذلك يختزل  وراهنيتهعن الفردية من دون واقعية الفردّي  يتكلم .2

 شهرة والوجه واالسم والذكرى عند الجماعة.  الفردية إلى مجرد ال

 نفسر فكيف والخطر، للخوف ازدياد من"، باومن" يصفه كما الحداثة، ممارسة مع األمر كان إذا .3

انية دون  ومن العلم دون  من الجماعة وعدوان والكارثة والجائحة الحرب تحجيم  الفردية؟ دون  ومن العلم 

 والبيرقراطّيةالجانبية الناجمة عن ممارسة العلم والعلّمانية والفردّية  ثاراآل إلى" باومن" إشارة تكفي هل

للتخلي عن الحداثة الصلبة واعتماد تلك السائلة التي ال مناص فيها من ش يء؟ إن على الفلسفة مهمة أن 

 الفلسفة على ولكن. اتعرف ما السبب الذي يجعل من الفردوس األرض ي، اآلن وهنا، هو الجحيم نفسه غد  

 ترى أن األضرار التابعة ملمارسة العقلنية هي السبب الوحيد في تحول الش يء الجيد إلى ش يء س يء!  اأيض  
ّ

أال

 فهنالك إرادة بشر ودول تعمل على تحويل العقلنية إلى ال عقلنية.  

 بعض األسئلة االستنكارية حول االفتراضات األساسية التي قدمها الكاتب:  لدينا .4

  هل
 

  فعل
 

 انفصلت السياسة عن السلطة كما يزعم الكاتب؟! فهل مؤسسة الرئاسة األميركية مثل

 
 

بواٍد والسلطة والقوة والقدرة  انفصلت عن السلطة التنفيذية املتمثلة بالوزراء؟! وهل الرئيس الفرنس ي مثل

 
 

ر األجساد واألفكار تقوضت الحدود السيادية بين الدول وألغيت الجمارك وبات مرو  بواٍد آخر؟! وهل فعل

والسلع ورأس املال من دون قيود؟! هل انفصلت قدرتنا على الفعل عما ينبغي فعله؟! ما هذا الذي ينبغي 

ال علقة لها بالواقع. الذي يتنامى فيه دور املؤسسات  رغبويةفعله؟!  إن افتراضات الكاتب هنا افتراضات 

لط التنفيذية،  يه كذلك دور الحدود وسادتها وجماركها وإخضاعها ف ويتنامىالسياسية على حساب الس 

 للمراقبة الشديدة وللتفتيش الدقيق. 

مفارقة أساسية في الكتاب تتمثل في أنه لدينا قدرة على الفعل، ولكننا ال نفعل ما ينبغي فعله!  لدينا .5

 من تأتي تناوسلط وقوتنا قدرتنا بينما الكاتب، حسببفما ينبغي فعله يأتي من أخلق ما قبل الحداثة 

خ أن الحداثية بعد ما أفعالنا من الكاتب يريد فلماذا. الحداثة بعد من أو السائلة الحداثة  قبل ما قيم ترّسِ

أفعالنا ال ترتبط بنتائج أفعالنا، والروابط واهنة  ما دامتومن جهة ثانية،  ،جهة من هذا الحداثة؟

 "، باومنوعشوائية بين أفعالنا ونتائجها، كما بّين "
 
ليس الخوف السائل نتيجة أفعالنا القصدّية بقدر  ،اإذ

ما هو نتيجة اآلثار الجانبية غير القصدّية ألفعالنا أو ملمارساتنا العقلنية. وهذا تقويض إلرادة البشر عند 

في الوقت نفسه يدعو لتأخذ  نهأرهم أن النتائج تحصيل حاصل فحسب وغير مرتبطة بأفعالهم، كما إخبا

 اإلرادة دورها، وهذا تناقض صارخ. 

إلى نقدهم للحداثة،  اجديد   انقد   أضاف ولكنه فرانكفورت، مدرسة أتباع من الكاتب أّن  صحيح .6

السلبية، واستعادة رسائل وآمال من سبقوه من  وذلك بدراسته لآلثار الجانبية ألفعالنا، ونقده للعوملة

 مفكرين من وتوثيق بأمانة استعار أنه وصحيح. الخوف اجتثاث في هذا كل أهمية وتبيان لراهنيتها،مفكرين 

 في دالالته.  اوعميق   اجديد   اتوظيف   ووظفها أطروحاتهم على بنى ولكنه آخرين،
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