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 .2017 عام مطلع في توفي الذي باومان)، (زيجمونت البولندي االجتماع لعالم كتب سلسة من واحًدا السائلة) (الحداثة كتاب يعدّ 
 عصر إلى ينظر ألنه السائل، الشكل إلى الصلب الشكل من وتحوالتها ومسيرتها حركتها في الراهنة ومآالتها الحداثة فيه تناول

 بعينه. مجتمع على يقتصر ال عالمي، بداوة زمن إلى اإلنسان إعادة إلى فيه الحداثة وتسعى والالستقرار، بالاليقين يمتاز بأنه السيولة
 أقدم وقد اإلنسان. فردية تكوين في المستخدمة المعرفية األطر في النظر إلعادة المتغير) (الزمن يفهم أن كتابه في باومان فيحاول
 المكان، والزمان/ والفردية، (التحرر، وهي اإلنساني، الوضع سرديات صوغ إلى أدت مفهومات خمسة تناول على كتابه في باومان

  للكتاب. الخمسة الفصول مؤلِّفة والجماعة)؛ والعمل،

 صندوق تفتح الموضوعية والحرية الذاتية الحرية بين التفرقة أن باومان رأى حيث (التحرر) عنوان تحت األول الفصل جاء   
 الناس يظنه ما أن بمعنى الجوهر). نقيض (المظهر فكرة حول تدور التي تلك أهمية أكثرها ولعل المشكلة، بالقضايا يعج الذي باندورا
 أحراًرا يكونوا أن يحبذون ال قد الناس أن سوداوية األكثر بل الموضوعي؛ المستوى في كذلك يكون ال قد الذاتي المستوى في حرية
  الحرية. ممارسة لهم تجلبها ربما التي واآلالم المصاعب خشية

 اإلصالحات قائمة على يحتوي مفهوًما كان التحرر أن يرى نقمة؟ أم نعمة الحرية كانت إذا ما في تساؤالً  يطرح وعندما   
 على اإلجابة في طريقتين يطرح فإنه لذا المفكرون، إليها دعا التي القيم قائمة على فكانت الحرية أما الحديث؛ العصر في السياسية

 يرغب ال التي الحقيقة األعم الغالب في هي أحراًرا، الناس تجعل التي فالحقيقة الحرية، من العامة ريب هي األولى السؤال: هذا
 يوجد ال فإنه وعليه المعروضة، الحريات لهم تجلبها التي الفوائد من يرتابون عندما حق على الناس أن والثانية سماعها. في الناس

 ينالها أن يمكن ال فالحرية معاييره. واتباع للمجتمع االستسالم سوى للتحرر آخر سبيل من ما بل والتحرر، االستسالم بين تناقض
 القرارات، اتخاذ في التردد من دائمة نفسية معاناة عن عبارة فهي معاييره على التمرد عاقبة أما المجتمع، إرادة من الرغم على الفرد

 المرء يجد وقلما والنظام، بالرتابة تتسم ألنها المعاناة، هذه من الناس تعفي المجتمع يفرضها التي الروتينية واألنماط النماذج إن إذ
 البقاء، أجل من القدرة تمنح القواعد أن كون الالمعيارية، من حال تظهر القواعد تلك غابت حال في أما معالم. بال طريق في نفسه

 من حال عليها ستسيطر الحياة أن يعني المعايير تنظيم على القدرة ضياع فإن لهذا القدرة. تلك بتعطيل نذيًرا إال ليست والالمعيارية
   والاليقين. والخوف الشك

 نفسه، مساءلة عن توقف قد الغربي المجتمع أن يرى إذ المجتمع، نقد في التحوالت فكرة إلى نفسه التحرر محور في ينتقل   
 يمارسه والسخط فالنقد يومية. حياة سياسة أضحى األحرار) األفراد (مجتمع في النقد ذلك لكن النقدي، الفكر قمع أنه يعني ال وذلك

 غير عجز يرافقها ذلك مع أنه إال فعًال، تحققت قد اليوم الغربي المجتمع في األفراد حرية أن وبما كائن، هو ما كل ضد األفراد
 وتحييدها، الشمولية، النظريات مفعول إبطال إلى يسعى -النقدية النظرية طريقة على – المجتمع ذلك داخل النقد كان أن بعد مسبوق
 باثنتين يتميز السائلة الحداثة زمن في النقد فإن لذا االختالف. وحق الذات، وتوكيد االختيار، وحرية اإلنساني، االستقالل عن والدفاع

 الوصول هي المجتمعات إليها تصل سوف التي التاريخي، االكتمال من حال هناك بأن للوهم التدريجي االنهيار أوالً  هما: السمات من
 وخصخصة الحاكمة، الضوابط نزع ثانيًا واالختالفات. التناقضات منه وتختفي الصراعات، من خال عادل أو صالح مجتمع إلى
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 تماًما، للمجتمع التشريعي الدور اختفاء عدم على التأكيد مع األمور تصريف على القدرة لألفراد يترك أن بمعنى التحديثية؛ الواجبات
 إلى العادل) (المجتمع من الحداثة مجتمع في والسياسي الخلقي الخطاب ينتقل إذ الفردية، الذات توكيد سمة هو حقيقةً  يبرز ما أن إال

  االختالف. في الحق تأكيد أي اإلنسان) (حقوق

 وهذا أفراد، صورة في أعضاءه يكون الحديث المجتمع أن مبينًا المواطن، مواجهة في الفرد عن حديثه في باومان ويتابع   
 الفردية النزعة تحدثها التي المتواصل النشاط سيرورة على يبنى الحديث المجتمع ألن منفصًال، أو طارئًا فعًال  ليس التكوين

)Individualization.( موضعه في منهما أي يستقر فال (المجتمع)؛ عليها يطلق التي المتشابكة العالقات تلك بتشكيل األفراد ويقوم 
 النزعة تمثيل في السبب أن ويرى للمواطنة. اللدود العدو بوصفها باستمرار، متغير (التفرد) الفردية معنى فإن لذلك طويًال، زمنًا

 الفضاء فإن لهذا الفضاء؛ هذا من آخر خطاب أي فتزيح العام، الفضاء على تهيمن األفراد اهتمامات أن هو للمواطنة، لمشكلة الفردية
 تقاوم التي العامة القضايا أما العامة؛ للشخصيات الخاصة الحياة معرفة تقتضي العامة المصلحة كون الخاص، الفضاء يستعمره العام

   الخفيفة. الحداثة عصر في الفهم على عصية تبقى الفردي، الفضاء في اختزالها

 جسر بناء إعادة على مرتكزة أصبحت االجتماعي النقد مهمات أن باومان يرى األفراد، مجتمع في النقدية النظرية أزمة وعن   
 العامة، الساحة أو (األغورا) تصميم إعادة أي والسياسة. السلطة بين واالنفصال الرسمية الفردية النزعة سيرورة من كل فرقه ما بين

 النظرية وفق االجتماعي للنقد القديم الهدف كان أن بعد الخاصة، بالمصلحة العامة المصلحة والمشترك) (الذاتي التقاء مكان وهي
 والمزايدة العاجز، النظيف الفكر وهما: منهما، مفر ال لخطرين سيتعرض ويفكر يهتم من أن ويؤكد اإلنساني. التحرر هو النقدية
   هيمنة. إلى تتحول أن بد ال المزايدة تلك إن إذ الهيمنة، على -الملوثة- الفعالة

 األصلية الحقيقة المقدرة وتمثل الموجبة) و(الحرية القانون، بقوة المفروضة السالبة) (الحرية بين يقارن الحياة سياسة نقد وفي   
 حرية تكبل التي القيود تحكمه اليوم فعالم ومكان. زمان كل في المنال وبعيدة األعم الغالب في الغائبة الحرية وهي الذات، توكيد على

 هددت النزعة وهذه وإراداته، الحديث المجتمع بنية فيها تشكلت التي الطريقة في المتأصلة الشمولية النزعة إلى إضافة االختيار؛
 يواجهها التي المشكالت أمر سيفتضح القيادة دفة الحياة سياسة وتتولى مهماتها، من يدها العامة السياسة تنفض فعندما الحرية. بإلغاء

 العام، المجال فتعري تراكمية، تجارب وال إضافات تمثل ال كونها الواقع؛ بحكم أفراًدا ليكونوا محاوالتهم في الصوريون األفراد
 الفردية النزعة سيرورة فإن لذلك الناس. عموم على وتعرضه بالمخاوف، فيه يعترف الذي المكان باستثناء محتوى كل من وتجرده

  الزمان. سالف في أهدافها تنفيذ في استخدامها يمكن التي كافة األدوات طريقها في تدمر إنها بل االتجاه وحيدة ليست

 حتى كافة، الخيوط بيدها وتمسك صغيرة، نخبة عليه تسيطر مأسوي، عالم عن يتحدث (الفردية) المعنون الثاني الفصل وفي   
 أن دون من المصممين ألولئك ومتبعين مصممين، أو مديرين إلى منقسًما العالم يكون بحيث الدمى، بمثل حياتهم في البشر يتحرك

  األمور. يفهموا لكي الفضول، بدافع النظر تدقيق على مقدرة وال استعداًدا يبدوا

 بالثبات وتتسم الحداثة، من الثقيلة أو الصلبة بالمرحلة الفوردية مصطلح بربط قام والخفيفة الثقيلة الرأسمالية بين مقارنته وعند   
 يرتبط أصبح المال فرأس اليوم أما الفوردي، المصنع ألجل يعملون الذين العمال مثل تماًما باألرض المال رأس فيتقيد المكان؛ في

 أن يستطيع وبذلك متنقل، وكومبيوتر محمول وهاتف محفظة من أكثر تحتوي ال سفر حقيبة في بخفة ينتقل حيث والسرعة، بالحركية
  تقريبًا. مكان كل في يقف

 علينا واآلن الحل (وجدنا إننا بعبارة وتختصر الجديدة، الحياة مشكلة عن ليعبر السفر) ويمكنني سيارة، (عندي فكرة ويطرح   
 ما أفعل (كيف سؤال اإلنساني الفعل ساحة من وأزاح أفعل؟) أن يمكنني (ماذا سؤال البشر أفعال على سيطر فقد المشكلة) نجد أن
 الوسائل عن البحث عند ال الغايات، اختيار عند عليها القلق سيستحوذ الناس حياة إن إذ أفعله؟)، أن ينبغي ما أو يجب ما -وسعي في

  التفكير. تستدعي التي

 تحسين كيفية المرء يعلمون الذين المعلمين وسلطة أفضل، يعرفون الذي القادة سلطة السلطات؛ عالم الثقيلة الرأسمالية تمثل   
 جديدة سلطات أوجدت بل أهميتها، تلغ ولم قوانين، بسن السلطات تلك تلغ لم المستهلك، صديقة فهي الخفيفة الرأسمالية أما مستواه.

 ليكون وتغويه، فتغريه االختيار، صاحب إلى تتودد وإنما تنهي، وال تأمر ال سلطة المعنى بهذا تسيطر التي السلطة تلك وغالبًا عدة.
 باقي ويسعى السلطة، له يكون من هو مذيع...)، قدم، كرة العب (فنان، فالنموذج أقلده)، نموذًجا أرني اآلن، بعد تأمرني (ال شعارها
   قادة. عن ال يقلدونها نماذج عن يبحثون اليوم عالم في والنساء فالرجال تقليده، إلى األفراد

 العوائق تحطيم على تعمل بوصفها إدمان، إلى اإلجبار تحول مبدأ تمثل أنها يرى االستهالكية النزعة عن يتحدث وعندما   
 القرن في (الحاجة) كانت فقد الواقع)، (مبدأ يمليها التي الدرجة إلى وتصل اللذة)، (مبدأ لتهذب منها، والتخلص المتوالية، الصلبة
 (الرغبة) محلها حلت الحقة زمنية مرحلة في لكن الدوام؛ على ومحدودة مرنة غير بأنها تتصف وكانت الصالبة، أصل عشر التاسع

 أشد مثير إلى بحاجة اليوم فالعالم الواجبة؛ بالسرعة تتمتع ال ألنها فائدة، لها يعد فلم اآلن أما االنتشار. وإمكان السيولة في تفوقها التي
 تكمل ألنها العالم، يحتاجه بديًال  (األمنية) جاءت لذلك المعروض، حجم إلى ليصل المستهلك، طلب يرفع بحيث للتقلب، وقابلية قوة

   فيها. ومبالغ طفوليات كلها، األمنيات مثل يبدو فالشراء الواقع. مبدأ يمثلها التي األخيرة البقية وتزيل اللذة، مبدأ تحرير

 المتزايدة، والرغبات اإلغراء بهدي وتهتدي والقواعد، الضوابط عن تستغني حياة هي االستهالك حول المتمركزة الحياة إن   
 بمجتمع تحقيقه، ألفراده ينبغي معياًرا الصحة يعّدون الذين المنتجين مجتمع يقارن المستهلك جسد فكرة عن باومان يعبر ولكي
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 على القدرة تعني الجيدة الصحة لكن بالجسد، العناية إلى يشيران مصطلحان واللياقة والصحة (اللياقة). على فيركز المستهلكين،
 الالمحدود، توسعها إلى وإنما البدنية، القدرة إلى تشير فال اللياقة أما المصنع. أرض على صحيًحا أداءً  العمل وأداء وظيفة، في العمل

 تكون اللياقة أما للقواعد، ترضخ الصحة فإن ذلك وفق جديد. هو ما كل تقبل أن أهمية واألكثر المعتاد، غير لقبول مستعدة وتكون
 وعدم الاليقين أشباح طرد على قائم يومي طقس فإنه إدمانيًا) أو (إجباريًا التسوق طبيعة كانت ومهما وتكسرها. قواعد، أي فوق

 الفرد يفعله أن يحتاج شيء كل الفردية، النزعة لسيرورة الخاضعين المستهلكين مجتمع ففي توجه. كيفما المستهلك تطارد التي األمان
 بطريقة األرواح طرد تعويذة مع يتناغم الذي التسوق غير ينتهي ال الذي االحتياج ذلك له يحقق الذي وما بنفسه، يفعله أن يجب

  بنفسك). (افعلها

 عالم في أنه يرى تبدو؟). هكذا أو تسوق حرية هي (هل يتساءل: االستهالك، مجتمع في الحرية فكرة المؤلف يتناول وعندما   
 ويرى الدائم، اإلحساس هي السخرية وتصبح نفسه، نقيض يصبح شيء وكل الحدود، وتتالشى كلها، الفوارق تختفي الحداثة بعد ما
 السخرية، عصر ذهب فقد جديًدا، ثقافيًا تفسيًرا الهويات تكتسب السيولة عصر في لكن ما؛ نوًعا مختلفة تكون أن يمكن األمور أن

 إلى (األصلية) الذاتية الهوية مرحلة من الحداثة تنتقل هكذا الوحيد. الواقع بوصفه المظهر فيه يقدس الذي الجاذبية عصر محله وحل
 االنفصال ثم ومن (التجميعية)، الذاتية الهوية بمرحلة تسميتها يمكن التي المعاصرة بثقافتنا تنتهي حتى (الساخرة)، الذاتية الهوية مرحلة

 عالم ففي مستمرة. وتقلبات تذبذبات محض الهويات تصبح بحيث االجتماعية، للعالقات (البراني) والشكل (الجوانية) الروح بين
 الفقير غرق المغريات زادت فكلما حولهم؛ عما الطرف يغضوا أن الفقراء يستطيع ال التسوق، مدمنو يسكنه الذي واإلغواء اإلغراء

    االختيار. على قدرة بال حياة على الجميع قدرة نقصت أمامهم، الخيارات زادت فكلما األغنياء، أما البائس. بالواقع إحساسه في

 الروابط من التحرر أيًضا تعني ما بمثل واختيارها األشياء انتقاء حرية تعني الشطارة أن الفصل هذا نهاية في باومان يؤكد   
 والتدبيرات الطالق تسويات تتجه والثروة النفوذ أصحاب عند المثال سبيل فعلى والتسليع. لالستهالك العالقات خضوع مثل من الثقيلة
 األمر ينتقل عندما لكن الخسائر، بأقل الزوجية الحياة من االنسحاب وتحقيق عندهم، األمن بفقد اإلحساس تخفيف إلى لألطفال المالية

 والمعاناة البؤس من كثيًرا يولد فإنه المتبادل؛ اإلشباع إال شيء كل من الصلة وتصفية الزواج عقد هشاشة فإن والفقراء، الضعفاء إلى
 نتسوق الحداثة عالم في ألنه المستقبل، في النجاح وإمكان الحب استمرارية إلى حياتهم تفتقر الذين البشر أعداد في وزيادة اإلنسانية،

  والضعف. بالهشاشة تتسم االجتماعية وعالقتنا شتى، وقلوبنا

 أشد هي اليومي الخوف فسياسة األمان. وهي اليوم، األهمية كثيرة قضية فيه ويتناول (الزمان/المكان)، بعنوان الثالث الفصل   
 التقّدم في فإنه ولهذا العامة، الفضاءات عن الناس يبعد الخوف ذلك الشوارع؛ في يسيطر خوف فهناك العامة، الثقافة على خطًرا
   ورسالته. وفكرته موضوعه من ال الشديدة، وحراسته المنيعة، حدوده من هويته المجتمع يستمد الحضري الحالي

 أي دون ومن ذكريات، أي دون من يلتقون بحيث الغرباء؛ فيها يلتقي كبيرة بشرية مستوطنة هي المدينة أن باومان يرى   
 (معابد فتكتظ بعضهم، من أنفسهم به يحمون قناع وكأنه المتحضر، السلوك يسمى السلوك من نمًطا ويتبنون مستقبل، أو ماٍض 

 أي إلى االفتقار مع الشديد الجماعي االزدحام تعاني االستهالكية المعابد فتلك جماعات. ال تكتالت تمثل التي بالحشود االستهالك)
 صورة هي فهذه جانبًا. ينحيها أو والءاته ويسقط يمزقها، أو روابطه يعلق أن عليه الحشود، تلك في الداخل إن إذ جمعي؛ فعل

  غريبًا. الغريب يلتقي عندما العالقات

 فضاء هي االستهالك أماكن أن يرى الخالي والمكان والالمكان، الملتهم، والمكان الطارد، المكان عن باومان يتكلم عندما   
 في الموجود التنوع ذاك عن المختلف التنوع من يخلو ال نفسه؛ من وجوده ويستمد نفسه، على منغلق مكان مكان، بال مكان أو عائم
 الحيوي التنوع من تأتي وجاذبيته آمنًا، ليكون كلها الضارة األمور من تطهيره بهدف للترويض التنوع فيه يتعرض إذ الخارجي، العالم
 الحقيقي. الواقع يوفره ال ما وهذا واألمن، الفردية الحرية بين التوازن تحقق أماكن االستهالك التسوق/ بيئة لتوافر الحسية؛ للذات

 تمثالن بحيث حياتنا؛ في العامة الفضاءات لفهم والدمج) (اإلقصاء وهما شتراوس، ليفي لكلود استراتيجيتين هنا باومان ويستعير
 فضاء فيعّده الالمكان، عن أيًضا ويتحدث (دمج). المعابد تلك في وإدخاله الفرد التهام أو (اإلقصاء) الجماعة من اللفظ متالزمتي

 تفتقد خالية فضاءات كونها وغيرها، الفندقية والغرف كالمطارات التاريخ أو العالقة أو الهوية تكشف التي الرمزية السمات من يخلو
 وحس بالغربة، شعر دخله، ولو المرء، يدخله ال حيز وهو الفراغ، يمثل الخالي المكان أن يرى فإنه وأخيًرا المعنى. إنتاج إلى

  البشر. منظر من والخوف بالخطر،

 فمن لقائهم، من بد ال كان وإن الغرباء، إلى تتحدث أالّ  األفضل من التسوق، االستهالك/ معابد يقدس الذي الحداثة عالم في   
 بالمخاطر، المحفوفة االجتماعية الصالت تلك تجنب من الفرد تمكن االجتماعية غير العامة الفضاءات وتلك معهم، تتعامل أالّ  األفضل
 إلى يؤدي المتبادل والحوار التواصل إلى الحاجة وتجنب والغريب، والمختلف اآلخر إقصاء إلى السعي فذلك والنفس. الذهن وترهق

 الغرباء) إلى تتحدث (ال فعبارة السيولة، زمن في والهشة الروابط ضعيفة االجتماعية العالقات في العمق الضارب الوجودي الشك
 المبدأ وهذا للبالغين، السوية الحال يحكم استراتيجيًا مبدأ أضحت اليوم لكنها السابق، في أبناءهم القلقون اآلباء بها يحذر عبارة كانت

   مواطنيها. يعيشه الذي الوجودي القلق جذور اقتالع عن العاجزة الحكومات به ترحب

 األدوات، شحذ استلزم القيمة تلك وتعظيم األداة؛ هو الزمان بينما قيمة، كان المكان أن يرى زمن تاريخ بوصفها الحداثة وفي   
 أصبح لذا فيه، والتحكم تغييره إمكان في المكان عن الزمن يختلف إذ واليابسة، للماء الثابتة األبعاد عن مستقًال  عامًال  الزمن وأضحى

   والمكان. الزمن بين العالقة في الفاعل الشريك أي الجذري؛ والتغيير التحول طرف هو الزمن
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 والنجاح؛ القوة يمثل ألنه ضخم، هو ما بكل تحتفي التي الصالبة من انتقاالً  الخفيفة الحداثة إلى الثقيلة الحداثة من االنتقال عدّ    
 الحداثة مثلت وبذلك الضخم. المصنع بأرض العمال حركة أيًضا ويقيد المال، رأس بتقييد الضخامة مرحلة في المنضبط الزمن يقوم إذ

 الخفيفة الحداثة عصر بينما طبقاتها. في واستقرتا األرض، في راسخة بجذور والسلطة الثروة ضربت إذ األرض، لغزو عصًرا الثقيلة
 على الحصول في محدودة غير أهمية فيها للزمن أصبح التي األداتية، العقالنية عصر أو والبرمجيات اآللية الوسائل عصر هو

 أهمية أو مزية أي الخفيفة الحداثة عصر في بقعة أي تكتسب ال فإنه البصر، لمح في مكان أي إلى الوصول يمكن دام فما القيمة.
  خاصة.

 والهرب والروغان االرتباط فك عصر تمثل السائلة الحداثة فإن المتبادل، االرتباط عصر تمثل الثقيلة الحداثة كانت فلو   
 من الضخامة تحولت وبذلك الحركة، بحرية ويتمتعون المراوغة، في يبرعون من هم الخفيفة الحداثة عصر في يحكم من إن السلس.

 الحداثة عصر في الحال هو ما بمثل المراقبة، نظم استخدام إلى حاجة هنالك يعد فلم الالجسدي، العمل فيها يظهر عيب، إلى مزية
 ينعم وأصبح الدول، حدود خارج االنتقال من مكنه الالجسدي العمل ألن المال، لرأس الثقيل العبء من التخلص جرى كذلك الثقيلة.
 خفة باومان عليه أطلق ما وهو والعمال، باألرض المال رأس يقيد الذي الثقيلة الحداثة عصر في كان ما بخالف وحرية؛ بمرونة
  المغوية. الوجود

 ديمومة تقليص على القدرة هو مثًال) جيتس (بيل فيها القمة أهل يميز فما اللحظة، حياة بأنها أيًضا الخفيفة الحداثة تتميز   
 وقتها. في تستهلك آنية أخرى ألشياء المجال وإفساح الشيء، لحظية دوام في والتركيز الطويل، األجل مصطلح ونسيان األشياء،

 أرض في واألخالق الثقافة يدخل اآلني السائلة الحداثة عصر إن إذ اإلشباع، في االنهماك يعني اآلنية عصر في العقالني فاالختيار
   ومعنى. نفع أي الحياة تواكب التي العادات فيها تفتقد لها، خريطة ال مستكشفة غير

 وارتفاع االقتصادي، بالنمو وعي لها يكون أن يجب اليوم المجتمعات أن ويرى (بالعمل)، الرابع الفصل باومان عنون   
 أن ويعدّ  بالتاريخ، والثقة التقدم بين العالقة يناقش لهذا به. والتحكم وتوجيهه، االجتماعي، التغير وتخطيط ألفراده، المعيشي المستوى

 معتقدان فهما األمور)، نستحدث من نحن و(إننا صالحنا)، في (الوقت هما: مترابطين بمعتقدين تلخيصه يمكن للتقدم األعمق المعنى
 ألن متذبذبة، زمننا في الثقة تلك التقدم؛ في الثقة أساس هو الحاضر بزمام اإلمساك أن مفترًضا معًا. ويموتان معًا، يعيشان متالزمان

 نحو تقدم التاريخ هل هو: هنا مهًما تساؤالً  باومان ويطرح الفردية. النزعة لسيرورة خضع عصرنا، في شيء أي شأن شأنه التقدم
 في نعش لم ونحن اليوم، يعيشون ال الماضي في عاشوا من كان وإن نعلم؟ فكيف صحيًحا ذلك كان وإن أفضل؟ وحياة أفضل معيشة

 عالم من العمل وتحول الحياة، بقية خضعت ما بمثل للتفتيت البشري العمل خضع للتقدم فنتيجة المقارنة؟ تلك سيعقد فمن الماضي،
 األهداف تلك نتائج وتأتي خطوتين، أو تالية لخطوة هدف وضع على استراتيجيته تقوم الذي اللعب عالم إلى به والتحكم النظام بناء

 افتراض باإلمكان يعد ولم الحياة، ومشارع والهويات الذات تعريفات فلكه في تدور آمنًا محوًرا العمل يعد ولم لالستهالك. صالحة
  الفردية. للحياة الخلقي المحور أو للمجتمع، الخلقي األساس العمل

 االعتماد بفضل والعمل المال رأس بين ارتباط ثمة كان الصلبة الحداثة زمن في أنه باومان يرى وسقوطه، العمل صعود وعن   
 انفصال؛ بال وتتشابك وثيقًا، ارتباًطا ببعض بعضها يرتبط يبيعونه، الذين والناس العمل، يشترون الذين الناس فمصائر بينهما؛ المتبادل

 العقلية حضور بسبب اآلن تغير الوضع ذلك أن إال الزمن، من طويلة مدة الصلبة الحداثة زمن في الروابط تلك استغرقت حيث
 (العمل للشريكان يعد ولم قديمة، موضة أصبحت المال ورأس العمل بين الصلبة الروابط فتلك األمد. طويلة العقلية مكان األمد قصيرة
  معًا. طويًال  البقاء على القدرة المال) ورأس

 االرتباط فك رأسمالية بقدوم ينذر عصر هو النظم. وتفكك والتبعثر، والتناثر، والجريان، بالذوبان، الخفيفة الحداثة عصر يتميز   
 تبعات من ذلك يصاحب ما بكل المعاشرة عصر إلى الزواج عصر من االنتقالَ  التحول ذلك على ويطلق والعمال، المال رأس بين

 كان التي الحركة بحرية العمال على االعتماد من المال رأس فحرر للمعاشرة؛ الموقتة الطبيعة افتراض من فيه وما واستراتيجيات،
 الحركة، يعوق االرتباط كون بخفة يطير وصار الضخمة، باآلالت المرتبط الثقل من المال رأس تخلص إذ الماضي، في يفتقدها

 يكترثون ال الزمن هذا في البشر فالعمال/ السلطة هرم قمة في المال رأس يأتي السائلة الحداثة زمن في للعمل االجتماعي وبالتقسيم
   السلطة. وأعطتهم أنجبتهم التي االقتصادية المنظومة ويشبهون االنتشار، وسرعة الحركة بخفة وينعمون بالمكان،

 تستمد ثقافية ممارسة أصبح التأجيل أو اإلرجاء أن يعدّ  اإلرجاء، لفكرة مرَجأ تاريخ استطرادات: الكتاب مؤلف يقدم وعندما   
 حرمان حدة زادت فكلما اإلشباع)، (تأجيل معنى اإلرجاء فكرة أخذت إذ للزمن. الجديد المغزى من الخلقية وصفاتها الجديد معناها
 لذا اإلنفاق؛ على قدرته زادت ادخاره زاد كلما ألنه باالدخار، الفرد فيقوم الملذات، في االنغماس فرصة زادت الحياة، نعيم من النفس
 الوسائل لتحل العمل خلقيات واستنهضت ذاته، بحد قيمة أصبح الفرح فإرجاء مغرية. المنتظرة الجائزة ألن ضرورة، االنتظار يصبح
  لنفسه. بإنكاره االستهالك ثقافة التأجيل يخدم وبذلك الغايات. محل

 السوق، لطلب الغريبة التغيرات من محصنًا نفسه يعدّ  عاقل إنسان يوجد فال والالستقرار، المخاطر عالم هو اليوم عالم إن   
 بخلق تنذر التي الخفيفة الحداثة شعارات وهي والمرونة، والفاعلية، واإلنتاجية، التنافسية، عن الناجمة الضاغطة المتقلبة والضغوط

 تدرب والمجازفات بالخطر المحفوفة واالجتماعية االقتصادية فالظروف مستقبلية. استحقاقات وال ثابتة التزامات وال أمن، بال عالم
 )،Disposable الفوارغ (أو منها التخلص يمكن التي باألشياء حافًال  وعاء بوصفه العالم، إدراك على ونساء رجال من األفراد
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    »الحداثة السائلة«مراجعة كتاب   

 في البسيط فالتعثر تستهلك، أشياء بوصفها معها التعامل يجري إذ الميوعة، عالم في اإلنسانية والروابط العالقات على ينطبق وهذا
   العالقات. بتلك يعصف وانهيار مريرة، صراعات إلى يتحول أن يمكن اإلنسانية العالقات

 ليعبر الصلبة، الحداثة عصر في الرأسمالي المجتمع عن دراسة من باومان ينطلق الثقة، النعدام الذاتي التوليد موضوع وفي   
 للركنين ضروري تلك الثقة أركان من ركن وكل بالمؤسسات)، وثقته باآلخرين، وثقته بنفسه، الفرد (ثقة الثقة أهمية؛ سماته أكثر عن

 عمليات بسبب الرأسمالي، المجتمع مؤسسات في سيما وال الثقة، تلك في انهيار حدث السائلة، الحداثة عصر في لكن اآلخرين،
 الجمعي، والفعل السياسية المشاركة إرادة وضعفت بالوهن، الثالثة الثقة أركان بين الصلة وأصيبت الهيكلة، وإعادة والتجريف التحجيم

   حاضرهم. بزمام يمسكون ال ناس يد على مستقبل ببناء أمل هنالك يكون أن الممكن غير فمن

 يتعلق ما في اضطراب فثمة الماضي، من أنها الجماعة يميز ما كان فإن (الجماعة)، عنوان واألخير الخامس الفصل حمل   
 فإن الجماعة، وجود يدعيه الذي الواقع في الرؤية وضوح بحقيقة يتعلق تناقض وهو السائلة، الحداثة زمن في الجماعة إلى بالحاجة

 خياراتهم ضوء في البقاء هذا لضمان أعضائها جذب إلى تحتاج كذلك البقاء، أجل من نفسها عن الدفاع إلى تحتاج الجماعات كانت
 فإن لهذا الفردي، الخيار بعد تأتي وهي واقعية، عوالم ال مشروعات أي مفترضة، مجتمعات تكون أن تعدو ال بذلك فإنها الفردية،

 الغريزية النزعة من للتطبيق قابل وغير ناقًصا سيكون الجماعي واإلخاء متناقضة، عبارة أصبحت الجميع) يشمل الذي (المجتمع
   اإلنسان. أخيه لقتل إنسانًا تدفع التي

 كون متخيًال؛ مجتمعًا أو عرقيًا مجتمعًا الجماعية البشارة مجتمع يعدّ  حيث القومية بإشكالية الجماعة عن حديثه باومان يستهل   
 يحث بذلك العرقي االنتماء فيكون مفهومة. ضرورة والحرية الطبيعة، حقائق من حقيقة الثقافي الجانب بافتراض تتميز برأيه اإلثنية
 الوجود بين يختار أن أو مأوى، بال أو بمأوى يعيش أن وإنما االنتماء، مرجعيات يختار أن الفرد أولويات من فليس الفعل، على

 كل فوق يعلو الذي المبدأ ألنه اإلثنية، تعزيز على تعمل التي هي الراهن العصر في )Nation\ state( الدولة األمة/ إن ثم والعدم.
 مع يتوازى األول أن مفترًضا والقومية، الوطنية فكرة على واإلقصاء) (الدمج مفهومي إسقاط إلى ويعود األخرى. الوالءات

 هي الثانية واالستراتيجية الواحد، الجسم وخاليا متماثلين ويصيرون ويمتصهم، الغرباء المجتمع يلتهم أي (الدمج)، استراتيجية
 محظورات ضمن معزولة مناطق في بسجنهم إما وذلك (نحن)، الـ يكونوا ألن يصلحون ال ألنهم الغرباء لفظ على وتقوم (اإلقصاء)،

 (التطهير استخدام اليوم وبمصطلح الهرب، على إجبارهم أو ترحيلهم أو محاصرتهم بطريق أو مرئية؛ غير بحواجز أشبه ثقافية
  العرقي).

 مثلنا، أناًسا وتعني الوطني، القومي/ المذهب في (نحن) الـ أن فكرة إلى باالستناد االختالف أو التشابه في الوحدة، ويناقش   
 تقلل الشبه أوجه لكن األخرى المشتركة السمات جانب إلى اختالفًا تحتوي (نحن) الـ حتى ولكن مختلفين، أناًسا تعني (هم) والـ

 أهمية أكثر جانب في مختلفون وإنما كلها، الجوانب في عنا مختلفون أنهم تعني ال (هم) الـ فإن وكذلك وتحيده، منه، وتخفف تأثيرها،
 واقعية السائلة الحداثة ظروف تجعلها التي المشترك للوجود الوحيدة الصيغة هي الوحدة تلك أن باومان يرى كلها. الجوانب من

 متاحة البدائل وأصبحت والمجتمع، الجماعة عن انفصلت والخصخصة، الفردية للنزعة الحياة وأساليب القيم خضعت فبعدما وممكنة؛
 الهويات وصارت المنتشرة، الفنادق في الموقتة اإلقامة تشبه الحياة وأساليب القيم تلك وأضحت والمجتمع. الجماعة في الدمج إلعادة

 ولكن التآكل، من وحمايتها بها، الشديد التمسك على وإصرارهم الفاعلين، مهارات إال كلها الدفاعات من ومجردة وموقتة، هشة
   صعب. فن وهو االختالف، مع العيش فن تعلم محلها سيحل السائلة الحداثة هويات

 على والحرية، األمن بين التوازن تحقيق عن بالبحث انشغلوا الجماعية) النزعة (أنصار الكوميونيتارية أن باومان ويرى   
 فقد األخرى؛ نقصان يعني إحداهما فزيادة متعارضتين، القيمتين هاتين أن افترضوا إذ الحرية؛ من أكثر لألمان انحيازهم من الرغم
 االمتيازات لتلك وبيعها امتيازاتها عن الدولة تنازل هو أبرزها لعل التغيرات من الكثير السائلة الحداثة عصر في العزلة حياة انتجت
   واالستقرار. اليقين تحقيق في رئيسي كمتعهد دورها عن وتخليها لآلمان، كثمن زهيدة بأسعار

 أما واالستقرار. لألمن ضامن فهي والسكان األرض على تكون وسيادتها للدولة آخر وجًها األمة كانت الحديثة األزمنة في   
 القوة بحجم تقاس تعد لم البالد فثروة بالدولة؛ الوطيدة عالقتها من اليسير بالنزر إال األمة تكتسي أن في أمل فال السيولة عصر في

 من وأصبح العولمي، المال رأس يستأجرهم الذين المرتزقة لقوى البالد بجاذبية تقاس ما بقدر المعنوية، وروحها وجودتها العاملة
 الحداثة عصر في السيطرة لعبة قوانين تغيرت فقد الخالد. مجدها أو الدولة بقاء سبيل في الفردية المصلحة عن التخلي الصعب
 زيادة في نجحت العولمة أن الدولة األمة/ بعد ما عصر في أنه يبدو واألبطأ. األسرع بين بل واألصغر، األضخم بين تعد فلم السائلة،
  المجتمعات. بين السلمي التعايش تشجيع في نجاحها يفوق نجاًحا البشرية الجماعات بين واالقتتال العداوة عنفوان

 الرسمي غير الحقيقي والنظام للدول) القومية (االقتصادات الرسمي النظام ثنائيًا: نظاًما يشهد اليوم العالم أن باومان ويؤكد   
 االقتصاد عبر الفراغ لسد عليها الهيمنة يمكن أخر عناصر هنالك لكن وسيادة، سلطة لها فالدولة للقوميات). المتجاوزة (المؤسسات

 موازناتها في العجز يكفي إذ بالمال الحكومات شراء إلى الحاجة تضاءلت االقتصاد عولمة طريق فعن العرقية، والخلفية اللغة أبرزها
 المرتبطين البدواة أهل إلى الزمن يتحول بأن كفيل وهذا العولميين، ألولئك تستسلم لجعلها سيطرتها تحت تقع التي والموارد المالية

 يمكن إذ منتشرة، غيتوات إلى العالم ليتحول المكان من واإلزاحة العنف موجات فيه تتصاعد عالمي؛ هذا البداوة زمن بالهمجية،
 على قادرة وأنها الجاني هي الضحية يجعل أن يمكن بل واالنتقام، الثأر من الخوف دون من الضحايا بحق والقتل العنف ارتكاب

   الحروب. في السائلة الحداثة لتجليات واقعي بتجسيد يوغسالفيا حرب مثاالً  هنا باومان ويسوق واأللوان، األشكال بأفظع الدم سفك



 

    2017أيار/ مايو  –العدد األول  249 

      

 وتناسب الواحد القطر حدود تتجاوز التي االنفجارية الجماعات عن ليعبر المعاطف غرف جماعات مصطلح باومان ويستعير   
 وتنحي الزمن من مدة تجمعهم بحيث أناقتها؛ بكامل لحضوره تذهب مثير عرض إلى تحتاج الجماعات تلك السائلة. الحداثة عصر
 ال ألنها المعاطف، غرف لجماعات القصير للوجود مناسبة المثيرة فالعروض وجيزة. لمدة توحدهم أو تفرقهم التي المصالح جانبًا
 إلى فيعودون المثير. العرض بانتهاء تنتهي مشاركة إال هي ما الجماعية والمشاركة الجماعة، مصلحة في الفردية االهتمامات تدمج

 من ويذوبون المختلفة، أدوارهم إلى يعودون ثم العرض، حضور قبل الخاصة غرفتها في ووضعوها خلعوها التي معاطفهم ارتداء
 عصر في المشتركة) القضية (مكان السائلة الحداثة عصر في المثيرة) (العروض حلت فقد الشارع. في المتنوعة الحشود في جديد

 والعدوان العنف وحاالت االنفعاالت، فهم في ويشارك الجديدة، الهويات طبيعة بسبب كبير اختالف عليه يترتب وهذا الثقيلة، الحداثة
 بفعل الصوري الفرد قدر بين تسد ال فجوة ذلك عن يتولد حيث آخر، إلى وقت من هويات عن البحث في السعي تصاحب التي

   الواقع. بحكم الحقيقي الفرد ومصير القانون،

 سوسيولوجيًا بوصفه خبرته من شيئًا يلخص إذ السوسيولوجية، الكتابة وخصوًصا )،الكتابة في (تأمالت بـ كتابه باومان ويختتم   
 بوصفها اللغة في رؤية ويناقش للفهم؛ قابًال  ليجعله اإلنساني، الوضع داخل يكون أن االجتماع لعلم ينبغي أنه فيرى الواقع. فهم في

 عالم يوازيه الذي الخطر مجتمع في الحل هو االجتماع علم بأن بيك أولريش مقولة ويقدم وطنه، عن الشخص يبعد عندما ثانيًا وطنًا
 االجتماع علم مهمة أن إال البشر، عند واالمتثال الطاعة بأحوال انشغل الصلبة الحداثة عصر في االجتماع فعلم واألمن؛ االستقرار فقد
   االهتمام. بؤرة في والمسؤولية) الموضوعي والفهم الذاتي (الوعي ووضع والحرية، االستقالل تعزيز هي السائلة الحداثة عصر في

 علمانية آلهة به واستبدله الغائب، اإلله بفكرة واحتفى الكون، مركز في اإلنسان وضع الذي الحداثي المشروع باومان نقد   
 على يسقطها التي المصطلحات من كثيًرا الكتاب في ويستخدم والدولة). واألمة، والزعيم، والشعب، والتقدم، العقل، مثل (من جديدة

 العلوم أو الفلسفة أو األدب من إياها مستعيًرا النقدي؛ مشروعه يخدم بما للحداثة دراسته في وناقشها حللها التي وأفكاره قضاياه
 واقع الستكشاف عميقة محاولة على تنم أنها إال -اختلفنا أم بجوانب معها اتفقنا سواء - تحليالته عمق على تدل استعارة اإلنسانية

 كتاب بعد صدرت التي السيولة كتب سلسلة في وأساًسا ومهمة عامة مقدمة كتابه في يقدم بذلك وهو والسيطرة، الفهم على عصي
  والحياة). والخوف، والزمن، واألخالق، (الحب، سيولة فيها متناوالً  السائلة، الحداثة

 

    


