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ملخص البحث
شــكلت نظريــة التقاطــع المعرفــي فــي اآلونــة األخيــرة
رواجً ــا كبي ـ ًر ا لــدى العلمــاء واإلبســتيمولوجيين؛ وذلــك
ألن هــذه النظريــة تســتطيع أن تدفــع بالمعرفــة
والعلــم إلــى التطــور أكثــر كمــا تعمــل علــى تنســيق
الجهــود فيمــا بيــن التخصصــات إليجــاد حلــول عمليــة
لمشــاكل متعــددة ،بحيــث دعــوا منــذ البدايــة إلــى مثــل
هــذا التفكيــر فــي إطــار الشــمولية والموســوعية ،ومــن
بيــن هــؤالء الذيــن نجــد فيهــم هــذا النــوع مــن التفكيــر،
وهــذا النمــط الموســوعي الموســوم بالتقاطــع
المعرفــي هــو المفكــر البولنــدي زيغمونــت باومــان،
ً
مطلعــا علــى العديــد مــن العلــوم األمــر
الــذي نجــده
الــذي مكنــه فيمــا بعــد مــن وضــع نظريــات جديــدة
فــي علــم االجتمــاع ،وعليــه ســنحاول فــي هــذا المقــال
إظهــار التقاطــع المعرفــي كنظريــة مســتجدة مطلوبــة
فــي فكــر وفلســفة البولنــدي زيغمونــت باومــان.
الكلمــات المفتاحيــة :التقاطــع المعرفــي ،زيغمونــت باومــان،
علــم االقتصــاد ،علــم االجتمــاع.

Abstract
The theory interdisciplinarity has recently formed a great
popularity in the circles of thought and knowledge, and this
theory has recently become witnessed by many thinkers,
because this theory can push knowledge and science to
develop more and works to coordinate efforts between
disciplines to find practical solutions to multiple problems,
and these The theory was able, by its nature, to find great
popularity among thinkers and philosophers, but it is they
who, from the beginning, called for such thinking under the
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tutelage of inclusiveness and encyclopedia,

وكذلــك بــرزت مختلــف النظريــات

thinking and this encyclopedic pattern

الفلســفية ،وهكــذا ســارت البشــرية

marked by the epistemic intersection is the

نحــو األمــام متخطيــة مختلــف

found familiar with many of the sciences,

العقبــات التــي واجهتهــا محاولــة

which enabled him later to develop new

إيجــاد الحــل ،وفــي وقتنــا الحاضــر

article show the intersection of cognitive

ومنــذ مــدة ال تتجاوز الخمســين ســنة

theory emerging is required in the thought

بــدأ العقــل البشــري يفكــر فــي نظريــة

Bauman.

جديــدة تســاهم دومــا فــي إيجــاد الحل

and among those who have this kind of

thinker The Polish Zygmunt Bauman, who

theories in sociology, and we will try it in this

and philosophy of the Polish Zygmunt

Key words: interdisciplinarity, Zygmunt
Bauman, economics, sociology.

مقدمة
شــهد تاريــخ الفكــر البشــري منــذ
بداياتــه األولــى إلــى الوقــت الراهــن
العديــد مــن المحطــات الفكريــة التــي
تشــهد لإلنســان بوجــود قفــزات
فكريــة مهمــة للبشــرية جمعاء ،فقد
ظهــرت مختلــف النظريــات العلميــة
فــي مياديــن متنوعــة ،وظهــرت
األشــعار والنظريــات األدبيــة ً
أيضــا،

لمشــكالت اإلنســان خاصــة الفكريــة
منهــا فقــد شــرع اإلنســان فــي إعــادة
التفكيــر مــن جديــد فــي الدعــوة إلــى
زيــادة التخصصــات واإلكثــار منهــا
إلــى الدعــوة إلــى تنســيق الجهــود
فيمــا بينهــا ،هــذا مــا ســمح بظهــور
مــا يســمى بالتقاطعــات فيمــا بيــن
التخصصــات والدراســات البينيــة
التــي تجمــع بيــن العديد مــن الميادين
والمجــاالت ،فقــد توصــل اإلنســان
إلــى ضــرورة مشــاركة الجميــع فــي
مواجهــة عقباتــه التــي تواجهــه

نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن
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وتمنــع عنــه مواصلــة المســيرة نحــو

الــذي يدفعنــا للحديــث عــن النظريــة

التقــدم ،وهكــذا نتــج عــن هــذا الجــو

مــع أحــد المفكريــن وعلمــاء االجتماع

نظريــات جديــدة فــي ظــل التنســيق

البولنــدي زيغمونــت باومــان الذي أكد

والتعــاون فيمــا بيــن التخصصــات

علــى أن المجتمــع الحالــي ال يفهــم

وعلــى رأســها مــا يعــرف بنظريــة

مــن وجهــة واحــدة ضيقــة بــل البــد

التقاطــع المعرفــي التــي نالــت

مــن اتحــاد فيمــا بيــن التخصصــات،

حظــا وافــرا مــن االهتمــام عنــد كل

وعليــه ســنحاول أن نبيــن التقاطــع

والمعرفيــة

المعرفــي لــدى زيغمونــت باومــان،

عمومــا ،وذلــك باعتبــار أهميــة

فمــا هــو التقاطــع المعرفــي أوال؟

هــذه النظريــة فــي حيــاة اإلنســان

وكيــف تــم تجســيده عنــد باومــان

المعرفيــة وحياتــه اليوميــة أيضــا،

باعتبــاره عالــم اجتمــاع؟

الطبقــات

العلميــة

هــذه النظريــة التــي يرجعهــا البعــض
إلــى الحركــة الطالبيــة التــي شــهدتها
جامعــة كيبيــك فــي أواخــر القــرن
الماضــي والتــي تطــورت فيمــا بعــد
لتنــال مفهومــا واســعا وانشــغاال
كبيــرا ،هــذا االهتمــام الــذي يكــون فــي
مقدمتــه المفكــرون والفالســفة
وعلمــاء االجتمــاع وغيرهــم ،ألنهــم
أولــى بمثــل هــذه المعــارف ،هــذا

 -/1مفهوم التقاطع المعرفي:
l’interdisciplinarité
قبــل تحديــد المفهــوم الخــاص بالتقاطــع
المعرفــي ،البــدّ مــن اإلشــارة إلــى أن كلمــة
interdisciplinarity

باإلنجليزيــة،

وبالفرنســية

 interdisciplinaritéليــس لهــا ضبــط دقيــق
ومقابــل فــي اللغــة العربيــة؛ إذ ورد بعــدة مفاهيــم
فــي اللغــة العربيــة ،فهنــاك مــن يســتعمل لفظــة
''الدراســات البينيّــة'' ،وهنــاك مــن يســتعمل ''مــا
التخصصــات'' كمــا نجــد ّ
''الت ّ
ّ
خصصــات البين ّيــة''،
بيــن
وهنــاك دراســات أخــرى ح ّبــذت مصطلــح ''التقاطــع
المعرفــي'' فهنــاك علــى ســبيل المثــال دراســة
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مقارنــة فــي األدب بعنــوان ''التقاطــع المعرفــي

لكلمــة ( )intérieurداخــل ،فــي كــرة القــدم وكذلــك

بيــن ميخائيــل نعيمــة وكمــال جنبــاط'' للدكتــور

اختصــار لكلمــة ( )interurbainأي داخــل العمــران .

ريــاض ســليم ،فقــد كانــت الدراســة مليئــة بالتنــوع
المعرفــي والتعــدد الفكــري وإظهــار نقــاط التقاطــع
بيــن الشــخصيتين ،كمــا نجــد مقــا ًلا بعنــوان
''التقاطــع المعرفــي فــي اللســانيات العربيــة قــراءة
إبســتيمولوجية'' ،وعليــه نحبــذ أن تكــون لفظتــي
التقاطــع المعرفــي هــي األنســب وذلــك لمــا يحملــه

(((

وفــي معجــم ريفيرســو( )Reversoورد بمعنــي:
فيمــا بينهــا((( .وفــي معجــم غلوســب ()glosbe
ــن(((.
نجــده بمعنــى بيــن ،داخــل ،وســط ،فــي ب َْط ِ
كمــا يعنــي أيضــا الوضعيــة المشــتركة بيــن
مســافتين اثنتيــن(((.

ـان
مصطلــح ( )interفــي اللغــة الفرنســية مــن معـ ٍ

ب -/بالنسبة لكلمة (:)discipline

التــي مــن أهــم معانيهــا التخصــص ،وبالتالــي

-لغة:

وأهمهــا التقاطــع ،وكذلــك كلمــة ()disciplinarité
فنحــن أمــام كلمتــي التقاطــع مــا بيــن التخصصــات،
ولمــا كان الغــرض األســمى للتقاطــع يكمــن
فــي المعرفــة ،كانــت لفظتــي التقاطــع المعرفــي
اختصــا ًر ا لمــا ســبق ،وســنبين هــذا األمــر بصــورة
مختصــرة فــي هــذا العنصــر الموالــي.

 -/01التعريف اللغوي
للمصطلح:
أ -/بالنسبة لكلمة )inter(:
 في اللغة الفرنسية: -لغة:

 Disciplineاســم مؤنــث يعنــي الطاعــة ّ
والنظــام
الصــارم ،وهنــاك ً
أيضا les disciplines scientifiques
أي المجــاالت العلميــة ،وهنــاك  disciplineبمــرادف
فرنســي  matièreيعنــي المــادة أو المجــال وهنــاك
صفــة  disciplinéأي المنضبــط((( .وفــي معجــم
الروس ( )larousseاإللكترونــي وردت لفظــة
ً
مؤنثــا يعنــي النظــام وجمعــه
اســما
Discipline
ً
أنظمــة ،كمــا نجــده بمعنــى ( )matièreأي مــادة
تعليميــة وجمعــه مــواد تعليميــة

(((

.

(3) LAROUSSE, LAROUSSE inter, https://www.larousse.fr/
h :14 :49.

18/03/2021,

dictionnaires/francais/inter-/43593,

(4) Reverso, https://context.reverso.net/traduction/
francais-arabe/inter, 17/03/2021, h :20 :49.

ورد فــي معجــم الروس ( )Larousseأنــه مــن

(5) Glosbe , inter en arabe,https://fr.glosbe.com/fr/ar/
inter, 17/03/2021, h :15 :23.

الكلمــة الالتينيــة ( )interوتعنــي داخــل ،تعبــر

)(6
sensagent
,
http://dictionnaire-analogique.
sensagent.com/MA80816/ML-fr-ar/,
19/03/2021,
h :10 :30.

 )interdépendant(:أي أنــه مترابــط)interclasse( ،

(7) reverso , opcite. https://dictionnaire.reverso.net/
francais-definition/disciplinarit%C3%A9.

عــن التبــادل أو عــن العمــل المتبــادل مثــل قولنــا
أي مــا بيــن الصــف )inter( .اســم مذكــر ،وهــو اختصار

)(8
larousse,
opcite,
https://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais-arabe/discipline/11999.

نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن

ورد

(قطــع) قطــع الشــيء يَقطعــه قطعــا .وقطــع

لــه

اإللكترونــي

غلوســب

ٌ
قاطــع أي حامــض ،واألقطــع
ولبــن
النهــر :عبــره،
ِ

وهــي

كالتالــي:

ُ
والجمــع ُقطعــان مثــل :أســود
المقطــوع اليــد

االنضباط ،تهذيب ،موْ ُضوع ،الطاعــة ،دَ وْ رَة ،فــرْ ع،
فــروع المعرفة)َ ،فــرْ ع ِمــن َ
الم ْعر ِ َفــة ،موْ ُضــوع

و(الق ْط ُ
ــع) ظلمــة آخــر الليــل ،ومنــه
وســودان
ِ
ٍ
ّ
طــع مــن الليــل)
بق
قولــه تعالــى (فأســر بأهلــك ِ
ٍ
و(الق ْط َع ُ
ــة)
وقــال األخفــش :بســوا ٍد مــن الليــل،
ِ

ا ْ
لبحــث . (( (v v v f v f v f v f

ُ
مــن الشــيء ّ
طــع) بالكســر
و(الم ْق
الطائفــة منــه،
ِ

فــي

مرادفــات
القامــوس

الفرنســي

عــدة

()glosbe

حســبما
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نِظام ،التــأدب ،تخصــص أكاديمــي ،فــرع (مــن

وعليــه يمكــن القــول ممــا ســبق أن كلمــة
( )interتتضمــن التقاطــع باعتبــار أنهــا تعبــر
عمــا هــو بيــن شــيئين أو عمــا هــو موجــود فيمــا

ُ
ُقطــع بــه الشــيء(.((1
مــا ي

المعرفة( :لغة):

بيــن أمريــن اثنيــن ،أو ،أمــا بالنســبة لكلمــة

معرفــة [مفــرد]:ج معــارف (لغيــر المصــدر)-/1 :

ً
أيضــا التخصــص
( )disciplineفهــي تتضمــن

مصــدر ميمــي مــن عرف/عــرف بــــ .معرفــة مباشــرة:

أو المجــال العلمــي وإذا جمعنــا الكلمتيــن مــع

معرفــة تنتفــي فيهــا الواســطة بيــن الــذات

بعــض اســتطعنا القــول مــا بيــن التخصــص ،ولمــا

العارفــة والموضــوع المعــروف -/2 .إدراك الشــيء

كان الهــدف هــو المعرفــة قيــل عنــه أنــه تقاطــع

علــى مــا هــو عليــه ،هــو أكثــر منــك معرفــة لهــذا

معرفــي بيــن التخصصــات.

الموضوع-المعرفــة قــوّ ة -حــدث هــذا بمعرفتــه:

في اللغة العربية :بالنسبة
لكلمة (تقاطع)
لغة:َّ
َــان ب َْع ُضــهُ ِم ْ
ــيءُ  :ب َ
ــن ب َْع ٍ
اط َ
َت َق َ
ــض،
ــع
الش ْ
وَ َأ ْق َط َعــهُ ِإيَّــاهُ َ :أذِ َن َلــهُ ِفــي َق ْط ِعــهِ  .وَ َق َط َع ُ
ــات
َّ
ط ْ
ُ
عــت،
الشــجرُِ :أب َُّنهَ ــا التــي
تخــرج منهــا ِإ َذا ُق ِ
الواحِ ُ
ــدة َق َط َع ٌ
ــة(.((1
وفــي مختــار الصحــاح ورد أنــه مــن الفعــل

بعلمــه ،واطالعــه يُقــال النشــاط بغيــر معرفــة
حمــق .يعرفــه حــق المعرفــة :يعرفــه جيّــدً ا.
المعرفــة :وردت بمعنــى حصيلــة التع ّلــم
عبــر العصــور .وهــي ضــدّ النكــرة ،كمــا أنهــا تعنــي
االســم الــدال علــى مُ عيّــن مثــل :الكتــاب ،قلــم
الحبــر .ويقــال معرفــي (مفــرد) :اســم منســوب إلــى
معرفــة

(. ((1

ـدل
وعنــد الجرجانــي نجــد المعرفــة :مــا وضــع ليـ ّ
علــى شــيء بعينــه ،وهــي المضمــرات واألعــام

(9) Glosbe, opcite, https://fr.glosbe.com/fr/ar/discipline.

( )11أبــو بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ،مختــار الصحــاح .مــادة
قطــع ،دار اإلحيــاء ،1998 ،ص.227

( )10ابــن منظــور ،لســان العــرب ،مــادة تقاطــع ،القاهــرة ،دار
صــادر للطباعــة والنشــر ،ط ،1الجــزء ،7ص .3675

( )12أحمــد مختــار عمــر ،معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة،
المصــدر الســابق ،ص ص.1487
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ُ
والمبهمــات ومــا عُ ــرِّف بالــام والمضــاف إلــى

وبالنســبة لهمــا( :هــو عمليــة بحثيــة يتــم إنشــاؤها

أحدهمــا ،والمعرفــة ً
أيضــا إدراك الشــيء علــى

بطريقــة منهجيــة مــن خــال تجميــع المعرفــة

مــا هــو عليــه ،وهــي مســبوقة بجهــل بخــاف

وجهــات النظــر ،وتقنيــات العمــل مــن مختلــف

العلــم ،ولذلــك يُسـ ّ
ـمى الحـ ّـق تعالــى بالعالــم دون
العــارف

(((1

.

 -/02مفهوم التقاطع المعرفي
(اصطالحً ا):

التخصصــات العلميــة)

(((1

.

ومــن هــذه التعريفــات كلهــا يمكــن إذن
الوصــول إلــى تعريــف جامــع يشــرح بطريقــة
معينــة المفهــوم ويختصــره ،وهــذا مــا نجــده عنــد
باتريــك شــورودو ( )patrick chaurodeauالــذي

التقاطــع المعرفــي ال يظهــر إال عندمــا تبــدأ

ً
تقاطعــا فــي التصــورات
يعتبــره :عمليــة تتضمــن

وجهــات النظــر المتعلقــة بالتخصصــات بالتكامــل

والمفاهيــم التــي لهــا عالقــة بإعــارة وســائل

واالندمــاج؛ فالــكل فــي الحقيقــة ليــس مجــرد

التحليــل والتفســير مــن التخصصــات األخــرى،

إضافــات بســيطة لألجــزاء ،ولكــن الســعي إلــى

وليــس مجــرد عمليــة مجــاورة للمناهــج بعضهــا

دمجهــا فــي تركيــب أعلــى ،فهــو نتيجــة لعمــل

ً
بعضــا ،ولكــن عمليــة ارتبــاط كاملــة وتامــة بيــن

إعــادة بنــاء الواقــع(.((1

العديــد مــن التخصصــات(.((1

كمــا يعــرف ً
أيضــا علــى أنــه عمليــة صياغــة

ومــن هنــا يتضــح إذن حجم االهتمــام بالتقاطع

للمعرفــة ،التــي تــؤدي -مــن خــال المناهــج

المعرفــي ،وكيفيــة النظــر إليــه؛ فالقضيــة ليســت

المتتاليــة كمــا فــي الحــوار -إلــى إعــادة تنظيــم جزئــي

مجــرد إضافــات بســيطة وفقــط ،بقــدر مــا هــي

ّ
النظريــة(.((1
للمياديــن والمجــاالت

متعلقــة ومرتبطــة بإيجــاد طــرق جديــدة لفهــم

ويذكــر كل مــن جوليفيــي( *((1وجــون مــاري
ليقــاي()Marcel Jollivet, Jean Marie Legay(*((1
–األول ،فــي مقــال لهمــا أن مفهــوم التقاطــع
المعرفــي يســتخدم فــي العديــد مــن المعانــي،
( )13الجرجاني ،التعريفات ،المصدر السابق ،ص .185
(14) voir Bertrand calenger, à la recherche de
l’interdisciplinarité, de quelques collections, vol 4, 2002,
p5-13..
(15) Voir BéchillonD,la notion de transdisciplinarité,
revue de mouvement anti- utilitariste dans les sciences
sociales, vol 10, Bibliothèque du MAUSS numérique,
1997, p5-319.
( *)16سوسيولوجي بجامعة باريس.
( *)17بيوقياسي بجامعة كلود بيرنارد بليون .lyon

الواقــع وكيفيــة التعامــل معــه؛ فالتقاطــع
المعرفــي لــم يــأت ليســد فراغــات بســيطة فــي
حيــاة اإلنســان بــل هــو ضــرورة ألــح عليهــا الواقــع
اإلنســاني نظــ ًر ا لتعقــد حياتــه وتشــابكها ،وقــد
كان هــذا مــا يعنــي التقاطــع المعرفــي والبحــث فــي
(18) voir Marcel jollivet, Jean Marie Legay :(nature
sciences sociétés :from dossier interdisciplinarité
canevas pour une réflixion sur une interdisciplinarité
entre sciences de la nature et sciences sociales),2005,
p184.
(19) Voir Béatrice fleury et jacques walter,
interdisciplinarité, interdisciplinarités, question de
communication, vol 18, 2010, open édition journal
presse universitaire de lorraine, p145-158.

نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن

99

ضبــط مفهومــه ،ســننتقل إلــى باومــان باعتبــاره

العواقــب البشــرية ( ،)1998المجتمــع الفــردي (،)2001

ً
شــخصا فكر يًــا لمعرفتــه بصــورة موجــزة.

حيــاة مهــدرة :الحداثــة ونبذهــا ( ،)2003والغربــاء
عنــد بابنــا ( .)2016روتروبيــا زيغمونــت باومــان (،)2019

 -/03من هو باومان؟

أطفــال المجتمــع الســائل ،)2018( ،الحــب الســائل،

ولــد فــي  19نوفمبــر  ،1925بوزنــان ،بولنــدا،

اشــتري حيــاة.((2( )2008 (.

وتوفــي فــي  9ينايــر  ،2017ليــدز ،إنجلتــرا ،عالــم اجتمــاع

بعــد التعريــف بشــخص باومــان ،ننتقــل إلــى

بولنــدي المولــد كان أحــد أكثــر المثقفيــن تأثيــ ًر ا

التقاطــع المعرفــي فــي علــم االجتمــاع بصــورة

فــي أوروبــا ،والمعــروف باألعمــال التــي تفحــص

عامــة ،حتــى يتســنى لنــا معرفــة أن هنــاك دراســات

التغيــرات الواســعة فــي طبيعــة المجتمــع

فــي هــذا المجــال دعــت إلــى ضــرورة تدخــل العلــوم

المعاصــر وتأثيراتهــا علــى المجتمعــات واألفــراد.

األخــرى فــي ميــدان علــم االجتمــاع ،ثــم ننتقــل فيمــا

ركــز فــي المقــام األول علــى كيفيــة تأثــر الفقــراء

بعــد إلــى بيــان التقاطــع المعرفــي عنــد زيغمونــت

والمحروميــن بالتغيــرات االجتماعيــة( ،((2وهــو

باومــان.

مواطــن مــن بوزنــان ،فــي غــرب وســط بولندا،
كان أو ًلا ضحيــة للنازييــن ،ثــم الشــيوعيين وهــو
نجــل موريتــز بومــان ،المحاســب ،وزوجتــه صوفيــا
(نــي كوهــن) ،فــر مــع عائلتــه عنــد انــدالع الحــرب
العالميــة الثانيــة إلــى االتحــاد الســوفيتي ،وحصــل
علــى الصليــب العســكري البولنــدي مــن فالــور
للقتــال ضــد النازييــن(.((2

 -/04التقاطع المعرفي في
علم االجتماع:
تعتبــر الدراســات التــي تنتمــي لهــذا الحقــل
المعرفــي مــن بيــن أهــم المحــاور التــي تشــتغل بهــا
النخبــة األكاديميــة عبــر مختلــف أنحــاء العالــم ،فقــد
شــكلت الدراســات البينيــة نقطــة تقاطــع وتالقــح

لــه عــدة مؤلفــات منهــا الحداثــة والمحرقــة

ممــا ّ
بيــن العديــد مــن األكاديمييــنّ ،
مكنهــم مــن

( ،)1989والحداثــة الســائلة ( ،)2000وشــملت

وضــع جســور وممــرات االلتقــاء فيمــا بينهــم؛

مثــل

ّ
فالنخــب العلميــة اآلن تولــي أهميــة بالغــة لمثــل

براكســيس ( ،)1973الحداثــة والتضــارب (،)1991

هــذا النــوع مــن الدراســات ،وذلــك لمــا لهــا مــن

مــا بعــد الحداثــة وســخطها ( ،)1997العولمــة:

أثــر إيجابــي علــى الفاعليــن فــي التخصصــات ،فهــو

(20) .britannica, Zygmunt Bauman POLISH-BORN
SOCIOLOGIST, Patricia Bauer, la date :25/04/2020,
H :02 :00,
https://www.britannica.com/biography/
Zygmunt-Bauman.

ّ
تخصصنــا لنبحــث عــن عناصــر أخــرى
يُخرجنــا مــن

منشــوراته

البــارزة

األخــرى

الثقافــة

(21) Theguardian, Zygmunt Bauman obituary, Mark Davis
and Tom Campbell, la date: 25/04/2020, H: 18 :18, https://

www.theguardian.com/education/2017/ jan/15/zygmuntbauman-obituary.

لإلشــكاليات ،للتفاســير ،ويتعلــق األمــر بفتــح
(22) franceculture.fr, Biographie de ZygmuntBauman,
franceculture, la date: 25/04/2020, H: 18 :30, https://
www.franceculture.fr/personne-zygmunt-bauman.
html.
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وجهــات البحــث ،وإثــراء الوســائل المتعلقــة بهــا

بعضهــا لبعــض ،فهــذا هــو النهــج المعرفــي

وشــحذ ّ
التفكيــر ّ
النقــدي ،ومُ الحظــة الظاهــرة مــن

ّ
يمكننــا مــن إثــراء القضايــا
الجديــد ،إنــه نهــج

زوايــا مختلفــة؛ ألن وســائلنا النظريــة والمنهجيــة

وتوســيع اآلفــاق وفهــم المســتعصيات.

تبــدو مقيــدة بتفكيرنــا ،وهــذا مــا يحــدث كثيــ ًر ا
مــن حيــث النظريــات؛ فمثــ ًلا الجغرافيــا تصبــح
اجتماعً ــا ،االقتصــاد يصبــح معرفــة ،علــم النفــس
يصبــح علــم االجتمــاع ،باإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه
يســتجيب للضــرورات المرتبطــة بالتغيّــرات فــي
ّ
المخصصــة
المجتمــع ،وكذلــك بمســاحة البحــث
لذلــك ،وعليــه فــإن وظيفــة الباحــث هنــا تتغيــر؛ إذ
يتــم اســتدعاؤه ُليقــدّ م رأيــه حــول قضيــة مُ ّ
عقــدة،
وأحيا ًنــا أخــرى لوضــع معرفتــه فــي تخصصــه فــي
ً
باحثــا
عالقــة مــع المعــارف األخــرى ،وأن يكــون
كل
خبيــ ًر ا ،قــاد ًر ا علــى فهــم كل شــيء وإشــراك ّ
كل شــيء.
شــيء،
وحــل ّ
ّ
مهمــا ال يتجــزأ
ـزءا
ً
يُعــدّ التقاطــع المعرفــي جـ ً
مــن دســتور أي تخصــص ،وال ســيما فــي العلــوم
االجتماعيــة ،فهــو يُقــدّ م نفســه علــى أنــه إعــداد
تأويلــي للمفاهيــم المســتوردة التــي تتحــول فيمــا
بعــد إلــى مفاهيــم محليــة لمجــرد اســتيعابها(((2؛
فهــو جهــد للتغ ّلــب علــى االتجــاه نحــو التقســيم
والتشــتت فــي التخصصــات( ،((2فــا فرصــة اليــوم
أمــام التوغــل واالســتغراق فــي تخصــص واحــد
دون النظــر لمــا يجــري حــول تخصصنــا؛ بــل ال بــدّ
مــن الســعي الحثيــث حــول مخاطبــة التخصصــات
(23) Voir Jean-Paul Resweaber, les enjeux de
l’interdisciplinarité, quistion de communication , press
universitaire de lorraine, 2011, p171-200.
(24) Voir Yves Lenoir, L’interdisciplinarité : aperçu
historique de la genèse d’un concept, Cahiers de la
recherche en éducation, Volume 2, Number 2, 1995, erudit,
pp227-265, DOI: https://doi.org/10.7202/1018204ar .

وبإمكانــه أن يحمــل نظــرة متقاطعــة علــى
اإلنســان ،العلــم ،الحــوارات ،االنتقــادات ،والتــي
بدورهــا تتطلــب نظــرات متقاطعــة فيمــا بينهــا
ً
تخصصــا
وتعــددً ا فــي التخصصــات؛ ذلــك ألن
واحــدً ا ال يمكنــه أن يكــون علــى صــواب وحــده
دون أن يعــرف وضعيــات وأعمــال ّ
التخصصــات
األخــرى ،وال يمكــن لــه أن يطــور الفكــر النظــري فــي
مقاربــة شــجاعة ((2(.وبالتالــي ال بــد مــن المشــاركة
والتعــاون قصــد تطويــر الفكــر النظــري لــكل
تخصــص ،أمــا البقــاء فــي صومعــة التخصــص
ً
نفعــا.
االنعزالــي فإنــه ال يجــدي
إن العصــر الحالــي الــذي يعيشــه اإلنســان
هــو عصــر التغيــرات علــى مختلــف األصعــدة
(السياســية ،االقتصاديــة ،االجتماعيــة ،الفكريــة،
التقنية...إلــخ) بحيــث وضعــت هــذه ّ
التغيّــرات
المهتميــن بعلــم االجتمــاع علــى ضــرورة إيجــاد
ســبل بحــث جديــدة وكفيلــة بامتــاك مخيلــة
سوســيولوجية تســاهم فــي تقديــم الحــل،
ولتحقيــق ذلــك انتبــه الناشــطون فــي ميــدان علــم
االجتمــاع إلــى ّ
أن األســلوب التقليــدي أمــر غير مُ جدٍ؛
ألنــه أســلوب قائــم علــى المحاضــرات النظريــة
والتلقيــن واجتــرار المعلومــات ،دون االهتمــام
بالعمــل الجماعــي والتفكيــر اإلبداعــي وتطبيــق

(25) voir Dominique Wolton, Eloge de l’interdisciplinarité,
les editions ovadia, France, 2009, p8.

نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن

101

المعــارف(((2؛ إذ يُفهــم هنــا أن هنــاك دعــوات

اجتماعيــة ُت ّ
حتــم علــى الباحثيــن فــي علــم االجتمــاع

صارخــة لضــرورة تغييــر النمطيــة المعهــودة فــي

أن يتوجّ هــوا نحــو فــك التعقيــد والتركيــب ،وهــذا

علــم االجتمــاع إلــى آفــاق جديــدة تســمح بمواكبــة

ال يتــم إال بالجلــوس علــى طاولــة الحــوار مــع مــا

التأثيــرات الجديــدة؛ فاالقتصــار علــى ســبل البحــث

لهــذا العلــم مــن عالقــات مــع العلــوم المجــاورة

الكالســيكية مــا عــاد مُ جد ًيــا بــل أكثــر مــن ذلــك هــو

لــه .وعلــى ســبيل المثــال هنــاك مؤتمــر انعقــد فــي

ضــار اآلن؛ ذلــك أن الراهــن اليــوم يفــرض علينــا

فرنســا بعنــوان:

ً
منطقــا جديــدً ا ،فتعقيــد الحيــاة وتشــابكها فيمــا
بينهــا وتنــوع التأثيــرات االجتماعيــة والسياســية
واالقتصاديــة حتمــت علــى الباحثيــن أن يتوجهــوا
نحــو البحــوث التــي تتقاطــع فيمــا بينهــا مــع غيرهــا

(Les sciences humaines et sociales face
à l’interdisciplinarité dans les recherches en
)santé Pratiques, lieux, enjeux et perspectives

مــن البحــوث ،ذلــك أن عمليــة الخلــوة واالنفــراد

أيــن تــم فيــه مناقشــة قضيــة التقاطــع

ـي رِجـ ًلا مــن
بالتخصــص ،أصبحــت كمــن يــداوي بالكـ ّ

المعرفــي فــي العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية

خشــب ،أي أنهــا أصبحــت بــا جــدوى.
اســتطاع ّ
التقاطــع المعرفــي أن يجــد حلــو ًلا
عمليــة ،وبالنســبة للعلــوم االجتماع ّيــة نســتطيع
أن نســمي هــذا الحــدث (التقاطــع المعرفــي فــي
علــم االجتمــاع) باألخبــار الجيــدة؛ ذلــك أن هنــاك
إلحاحً ــا منــذ وقــت طويــل علــى تكبيــر واتســاع
حقيقــي للتخصــص ،والمطالبــة بموضــوع دراســة
لمياديــن علميــة مختلفــة ،والدعــوة إلــى ضــرورة
المشــاركة فيمــا بيــن التخصصــات واألقســام
الجامع ّيــة(((2؛ ذلــك أن هــذا العلــم لــن يجــد حقيقتــه
إال إذا غــادر حــدوده وتوجّ ــه نحــو مــا يحــدث فــي
الواقــع ،ومــا يحــدث هــو أن هنــاك متغيــرات
( )26حســين ســالم مرجيــن ،العالقــات البينيــة بيــن علــم
االجتمــاع وعلــم الحاســب اآللــي ''المفاهيــم والمنهجيــة''،2015 ،
كليــة اآلداب ،جامعــة طرابلــس ،ص.21-1
(27) voir Guy Bellemare - Daniel Tremblay, Le défi de
l’interdisciplinarité : ce que les «sciences sociales
appliquées» peuvent apprendre des «sciences sociales
fondamentales», Collection Études théoriques, no
ET0707, 2007, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, p1-36.

وعالقتهــا

بقطــاع

الصحــة،

ومــن

ضمــن

المداخــات التــي ُقدّ مــت نجــد مداخلــة بعنــوان
Formes et pratiques de l’interdisciplinarité
، ? : quelle place pour les sciences sociales
لصاحبهــا كاســتل باتريــك ( )Castel Patrickإذ
يركــز فيهــا علــى ضــرورة إشــراك علــم االجتمــاع
لفهــم األزمــات الصحيــة ،وقــد قــدّ م مثــا ًلا علــى
ذلــك حــول أزمــة الســيدا؛ بحيــث يتحــدث صاحــب
المقــال علــى أن التخصصــات المتنوعــة ســاهمت
فــي تقديــم تحكــم أفضــل للجائحــة آنــذاك ،وأن
ّ
يتــم فقــط مــن زاويــة الصحــة ،فقــد
األمــر لــم
اهتــم التقاطــع المعرفــي هنــا بإقامــة روابــط
بيــن أنثربولوجيــا الطــب وعلــم اجتمــاع الصحــة،
وبيــن البيوطبــي ،وقــد بينــت الدراســة علــى أهميــة
رد االعتبــار للعلــوم االجتماعيــة فــي األبحــاث
المتعلقــة بالســيدا فــي الكاميــرون ،أيــن توصــل
الباحــث إلــى أن التقاطــع المعرفــي فــي علــم
االجتمــاع مــع الطــب والعلــوم اإلنســانية مكــن

102

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 13ربيع  2021م

البُحــاث مــن معرفــة شــاملة علــى الجائحــة ،كمــا أن

أنــه فــي البدايــة يبــدأ البحــث عــن فضــول ،لكنــه لمــا

العمــل ضمــن فريــق جامــع متألــف مــن الباحثيــن

يعــرف المعنــى الحقيقــي للتقاطــع المعرفــي بيــن

فــي علــم االجتمــاع ،مــع المتخصصيــن فــي الطــب،

علمــه والعلــوم األخــرى ،فــإن الباحــث ينتقــل مــن

واألنثروبولوجييــن ،مكنهــم مــن الحصــول علــى

مرحلــة الفضــول إلــى مرحلــة حــب البحــث واالقتنــاع

اســتراتيجية جــد فعالــة وشــاملة لــم تكــن مــن

بــه ،كمــا وصــل فــي النهايــة إلــى أن الباحــث فــي علم

قبــل موجــودة ،وقــد اســتفاد المرضــى ً
أيضــا برعايــة

االجتمــاع ســيجد نفســه أمــام أســئلة متعــددة

ســمح
صحيــة أفضــل وأكبــر مــن ســابقاتها ،كمــا ُ

ذات صلــة بالعلــوم األخــرى ،هــذا الــذي حتــم عليــه

للقائميــن علــى المرضــى بمتابعتهــم مــن خــال

أن ينتهــج لنفســه نهجً ــا جديــدً ا  ،وهــو اإلعــان

حركيــة المعلومــات والمعــارف التــي تجــري فيمــا

عــن انضمامــه للبحــث الجماعــي الــذي يشــمل

بيــن التخصصــات( ،((2وهــذا مــا ي ّ
ُوضــح قيمــة أن

تخصصــات عــدة.

يُــدرس علــم االجتمــاع ضمــن عالقاتــه وتداخالتــه
مــع التخصصــات األخــرى؛ فالظواهــر االجتماعيــة
يشــترك فــي دراســتها أكثــر مــن علــم واحــد ،هــذا
األمــر الــذي فــرض علــى تلــك العلــوم أن تتداخــل
فيمــا بينهــا ،وهــذه التداخــات ّ
توضــح أنــه ليــس
ثمــة علــم مســتقل اســتقاللية مُ طلقــة؛ بــل يبقــى
ً
مترابطــا مــع غيــره مــن العلــوم ،فهــو يرتبــط
بالكثيــر مــن العلــوم التــي تســاعده علــى تحقيــق
أهدافــه ،ولهــذا فــإن الترابــط والتداخــل بيــن علــم
االجتمــاع وتلــك الفــروع مــن العلــوم يــؤدي إلــى
تفاعــل وثيــق واعتمــاد مُ تبــادل فــي فهــم الظواهــر
واألحــداث والتركيبــات االجتماعيــة ،كمــا ّأنــه ال بــدّ
مــن التوســع والشــمولية أكثــر فأكثــر.

(((2

أكــد الباحثــون علــى أهميــة هــذا النــوع مــن
الدراســات فــي العلــوم االجتماعيــة؛ بحيــث تتضــح
أهميتهــا فــي كونهــا تســتحدث أســاليب علميّــة
مُ تنوّ عــة وأدوات بحثيــة ومعامــات مختلفــة ،ممــا
ً
آفاقــا للعمل المشــترك ،وتخليــص الباحثين
يفتــح
مــن عقليــة البحثيــة الفرديــة والحفــر فــي حفــرة
واحــدة بمعــزل عــن المعرفــة الكونيّــة ُ
المتاحــة
عالميــا(((3؛ ممــا يوفــر بيئــة مناســبة للتعــارف
وتوثيــق التواصــل المســتمر بيــن الباحثيــن مــن
تخصصــات مُ ختلفــة ،وتقديــم صــورة شــاملة
عــن التخصــص األصلــي والتخصصــات الالحقــة
المضافــة لــه ،وهــذا الــذي يزيــد المتخصــص فــي
علــم االجتمــاع مــن درجــة االســتحقاق والجــدارة؛

وفــي إحــدى المقــاالت المعنونــة باســم le

ألنــه أصبــح يســتفيد مــن مناهــج أخــرى ويســتطيع

jeune chercheur et l’interdisciplinarité en

ً
أيضــا اشــتقاق مفاهيــم وفرضيــات ومقــوالت

 ،sciences socialesنجــد صاحبهــا يقــدم مجموعــة
مــن النصائــح للباحــث فــي علــم االجتمــاع ،ويصفــه
(28) Voir Castel Patrick, forms et pratiques de
l’interdisciplinarité: quelle place pour les sciences
socials?, 11/12/2017, Centre de sociologie des
organisations,
p1-19.

(29) Éve anne buhlera et autres, le jeune chercheur et
l’interdisciplinarité en sciences socials, edp sciences,
vol14, 2006, p392-398.
( )30محمــد ســيد بيومــي ،معوقــات تفعيــل الدراســات البينيــة
فــي العلــوم االجتماعيــة ،كليــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة،
جامعــة الســلطان قابــوس ،د س ،ص.139-123
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علميــة مبنيــة علــى أدلــة واقعيــة يمكــن اختبارهــا

البولنــدي باومــان ،فأردنــا أن نوضــح كيفيــة لجــوؤه

فيمــا بعــد ،وهــي فرصــة لــه الشــتقاق قوانيــن

إلــى تخصصــات أخــرى ليقــدم فــي النهايــة تحليــ ًلا

علميــة جديــدة واختبــار فرضياتــه البحثيــة.

اجتماعيًــا بامتيــاز ،فقــد لجــأ إلــى زوايــا متنوعــة

وعليــه يُمكــن القــول إن التقاطــع المعرفــي
عمومً ــا لــه مــن األهميــة مــا يجعــل علــم االجتمــاع
ينهــل منــه وال يرضــى إال أن يكــون حاضــ ًر ا فــي
ميدانــه؛ ذلــك أن هــذا النــوع مــن الدراســات
باتــت ضــرورة ملحــة خاصــة أمــام تعقيــد الحيــاة
الــذي نشــاهده يومــا بعــد يــوم ،فطبيعــة
التعســير االجتماعــي المشــهود فــرض علــى

لتخصصــات متعــددة ،قصــد تقديــم الصــورة
الجديــدة لنظــام المجتمــع الحالــي ،والــذي كان
يســميه دومً ــا بنظــام المجتمــع الســائل ،وهــذا
الــذي ســنعرفه فــي الصفحــات المقبلــة.

-/05التقاطع المعرفي عند
زيغمونت باومان:

المشــتغلين فــي هــذا الحقــل أن يســألوا عــن

قبــل الحديــث عــن التقاطــع المعرفــي عنــد

حــدود تخصصاتهــم مــع تخصصــات أخــرى؛ ذلــك

باومــان تجــدر اإلشــارة إلــى المفهــوم الــذي انطلقنا

أن البقــاء فــي كومتهــم دون رؤيــة مــا يحــدث علــى

منــه ،وعليــه فــإن ّ
التقاطــع المعرفــي عمليــة جمــع

أرض الواقــع لــن يُفضــي إلــى أي نتيجــة فعالــة؛ بــل

األقــل وإيجــاد
بيــن تخصصيــن فمــا أكثــر علــى
ّ

بالعكــس مــن ذلــك ســيبقى حبيــس التخصــص

جســور التواصــل فيمــا بينهــم مــن أدوات ووســائل

واالنعــزال فيــه ،كمــا أن علــم االجتمــاع ليــس بذلــك

التحليــل إزاء مُ شــكلة مُ عيّنــة ،وعليــه فــإن

العلــم الــذي يمكــن وصفــه علــى أســاس أنــه جــاف؛

التقاطــع الموجــود بيــن التصــورات والمفاهيــم،

فالخطــأ يكمــن فــي المشــتغلين فيــه؛ إذ أرجعــوه

وباالســتعانة مــع وســائل التحليــل والتفســير

كالســيكيًا تقليديًــا معــزو ًلا عــن الحيــاة والواقــع؛

المختلفــة مــن التخصصــات األخــرى ،نجــد أن

لذلــك ال بــد مــن أن نفهــم بــأن علــم االجتمــاع هــو

زيغمونــت باومــان اســتعمل هــذه الطريقــة

ذلــك العلــم الــذي ينبــض بالحيــاة ،فهــو متفاعــل

ليقــدم تصــورات ومفاهيــم جديــدة ،وكذلــك مــن

مــع الحيــاة االجتماعيــة ،وليــس مفهومً ــا ثاب ًتــا

بيــن الذيــن طرقــوا بــاب التخصصــات األخــرى

يتســم بالجمــود والخمــول؛ بــل إنــه مفهــوم

حتــى يقــدم معانــي ومفاهيــم تتضمــن بدورهــا

تغمــره الحركيــة الدؤوبــة والنشــيطة ،فهــو

الشــراكة بيــن العديــد مــن التخصصــات ،ولتحديــد

يبحــث عــن التســاؤالت المتميــزة والنوعيــة التــي

ذلــك ســنتناول المرجعيــات المختلفــة لباومــان،

يتــم طرحهــا بغيــة الوصــول إلــى إجابــات تســاعد

فعندمــا نبحــث فيمــا كتبــه يُصادفنــا تنــوع وتعــدد

علــى الفهــم والتفســير والتحليــل والتركيــب حتــى

ً
فتــارة يجع ُلــك وكأنــك أمــام محلــل
فــي العلــوم،

نتحصــل علــى صــورة شــاملة عــن طبيعــة الحيــاة

وخبيــر اقتصــادي ،ثــم تنتقــل إلــى محلــل سياســي

مــن زوايــا متعــدّ دة ،وهــذا الــذي لمســناه عنــد

لألوضــاع ،وبعدهــا نجــد التأصيــل التاريخــي
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لألحــداث ونخــص بالذكر حادثة الهولوكوســت التي

يتقــدم فــي الدرجــة التــي يكــون فيهــا اهتمامــه

بحــث فيهــا كثيـ ًر ا ،وال عجــب أن نجــد أنفســنا أمــام

الرئيــس هــو تطويــر نظريــة المــدى المتوســط،

أعمــال فنانيــن وبالضبــط الرســم ،ثــم االســتعانة

وسيشــعر باإلحبــاط إذا تركــز االهتمــام علــى

بمفاهيــم فيزيائيــة وتوظيفهــا للحصــول علــى

النظريــة علــى نطــاق واســع»

يعنــي بتعبيــر

معنــى مالئــم مثــل مفهــوم الســيولة ،وفــي النهاية

آخــر أن علــم االجتمــاع ســينمو ويتطــور ويزدهــر

يقــدم كل هــذا فــي إطــار وصــف اجتماعــي ،فحقيقــة

عندمــا ننزلــه مــن البانوبتيكــون الــذي تحــدث عنــه

هنــاك انتقــال مــن علــم آلخــر ،وهــذا مــا ســنعرفه.

باومــان أي مــن الســجن االنفــرادي (التخصــص)

 -/-1.5تعدد المرجعيات
وتقاطعها عند باومان:
ذلــك أننــا وجدنــا باومــان فــي العديــد مــن
المجــاالت ،فهــو متعــدّ د المرجعيــات بحيــث إن
حضــوره لــم يقتصــر فقــط علــى علــم االجتمــاع
بــل كان مــن المناهضيــن لسياســة االنفــراد
بالتخصــص والتوغــل فيــه دون االطــاع علــى مــا
لهــذا التخصــص مــن تقاطعــات ضروريــة مــع
التخصصــات األخــرى ،وهنــا نســتحضر مقولــة

(((3

إلــى الســاحة المشــتركة للعلــوم أيــن يجــد نفســه
مــع باقــي التخصصــات( ،((3وهنــا بالضبــط يصفــه
تاركوفســكي

على أنــه« ،معلــم رائــع ،يجــذب

(*((3

الشــباب مــن حولــه ،الذيــن يتوقــع منهــم معاييــر
عاليــة ومنهــم مــن لديــه موهبــة فــي االســتفادة
مــن إمكاناتهــم الكاملة؛ تجتمــع مجموعــة منهــم
فــي شــقته لعقــد نــدوة كل يــوم ســبت لمناقشــة
األفــكار ،بحيــث يحظــى بومــان بإعجــاب كبيــر
اآلن فــي أوروبــا الشــرقية وروســيا حيــث يحاضــر
بانتظــام» (.((3

إدغــار مــوران (...أن العلــوم أغلقــت علــى نفســها

فباومــان يعتبــر شــخصية رئيســة فــي

ً
متلهفــا لتمييــز نفســه عــن
وأصبــح كل تخصــص

علــم االجتمــاع األوروبــي ،ويهيمــن علــى عملــه

اآلخــر ،وأصبحــت التخصصــات مغلقــة ال تتواصــل

القلــق الناجــم عــن تعاقــب األزمــات السياســية

مــع بعضهــا البعــض وهــذا مــن التناقــض؛ ألن

واالقتصادية واألخالقية التي تؤثر على مجتمعاتنا

ً
نقاطــا مشــتركة تجعلهــا مــن المفــروض
لهــا

المعاصــرة  ،مــن التكلفــة البشــرية للعولمــة

ُتخاطــب بعضهــا البعــض .((3(»...وهــذا يعنــي

إلــى األخــاق ،عالــم المســتهلك  ،يحمــل عملــه

ً
أيضــا أن االنفراديــة بالتخصــص ال تجــدي نفعــا
ُ
بعضهــا
بــل ال بــد مــن مشــاركة التخصصــات

(32) Yves Lenoir, l’interdisciplinarité:Aperçu historique
de la genèse d4un concept, ocite, p 1-40.

لبعــض ،وهنــا يمكــن القــول إنــه علــى علــم

( )33زيغمونــت باومــان ،الخــوف الســائل ،تــر :حجــاج أبــو جبــر،
الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر ،2017 ،ص.12

االجتمــاع ً
أيضــا مثلمــا يقــول ميرتــون فــي أمنيتــه
(« :)le souhait de mertonعلــم االجتمــاع ســوف
(31) Morin, e, l’ancienne et la nouvelle transdisciplinarité,
collection points, 1 er edition, paris, 1982, p122

( *)34مخرج وممثــل
و مد ير أ و بــر ا .

وكاتب روســي،

منظرســينمائي

(35) Theguardian, Passion and pessimism, Madeleine
Bunting, la date : 25/04/2020, H : 18 :06, https://www.
theguardian.com/books/2003/apr/05/society.
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تشـ ً
ـخيصا لعصرنا دون الســماح لنفســه بالوقوع

االســتهالكية فــي مجتمعاتنــا التــي أصبحــت

فــي أطــر نظريــة ،وذلــك مــن خــال تنويــع زوايــا

ســائلة  ،-ومعنــى ذلــك أنــه تمكــن مــن تبســيط
(((4

التفســير ،واالنخراط في حوار مســتمر مع العديد

الم ّ
الظواهــر االجتماعيــة ُ
عقــدة التــي كانــت تبــدو

(*((3

غريبــة واســتطاع أن يقــدم لهــا تفســيرات نابعــة

( Levinasليفنــاس) ،مــن((Gramsci *((3غرامشــي)

مــن تعــدده المعرفــي وتنوعــه فــي المجــاالت

إلــى (*((3( Arendtأرنــدت)؛ إذ تمكــن بومــان مــن

وعلــى ســبيل المثــال حادثــة الهولوكوســت ،التــي

تبنــي تعقيــد الظواهــر االجتماعيــة مــن خــال

كانــت ُتتنــاول فقــط مــن جانــب تاريخــي معروفــة

تغطيــة مجاالت مســبقة ّ
للتفكير وهــي مجــاالت

باســم المحرقــة ،أو محرقــة اليهــود ،لكــن الحادثــة

تبــدو غيــر متجانســة -مــن التشــكيك فــي وضــع

عنــده أكثــر مــن ذلــك فليســت مجــرد حــدث تاريخــي

المحرقــة فــي تاريــخ الحداثــة الصناعيــة إلــى ظهــور

عابــر؛ بــل تعتبــر تجســيدً ا لمرحلــة الحداثــة ،وتعتبــر

مــن المؤلفيــن ،مــن (كامــو)( Camus*((3إلــى

إحــدى ثمــار الحداثــة التــي جناهــا اإلنســان ،وبالتالــي
( *)36ألبــرت كامــو ( )1960 /1913ولــد بقســنطينة فــي الجزائــر،
تحصــل علــى الليســانس فــي الفلســفة مــن جامعــة الجزائــر،
وواصــل دراســته العليــا وتحصــل علــى دبلــوم فــي الدراســات
المســيحية واليونانيــة ،شــارك فــي الحــزب الشــيوعي ،كمــا
كان محــر ًر ا فــي جريــدة ''الجزائــر جمهوريــة'' لــه عــدة مؤلفــات
منهــا الطاعــون ،الصيــف ،الســقطة ،المنفــى والمملكــة،
مــات بســبب حــادث ســير مميــت ســنة  (.1960ألبيــر كامــو ،حالــة
طــوارئ ،ص.)8
( *)37إيمنويــل ليفنــاس (1995 /1906م) ولــد ليفنــاس فــي عائلــة
يهوديــة مــن ليثوانيــا ،تعلــم منــذ صغــره الروســية والعبريــة،
يعــدّ مــن القارئيــن الجيديــن لدوستويفســكي وتولســتوي
وغوغــول ،فــي عــام  1923بــدأ دراســة الفلســفة تحــت إشــراف
موريــس براديــن ،وشــارل بلونديــن لــه عــدة مؤلفــات مــن
أشــهرها :الوجــود والموجــودات ،الكليــة والمطلــق األبــدي،
عُ يــن أســتاذا للفلســفة فــي جامعــة بواتييــه (.جــون ليشــته،
خمســون مفك ـ ًر ا أساس ـيًا معاص ـ ًر ا ،مــن البنيويــة إلــى مــا بعــد
الحداثــة ،ص.)241
( *)38أنطونيــو غرامشــي ( )1937/1891إيطالــي المولــد ،كان لــه
اهتمــام باللســانيات وبــاألدب اإليطالــي ،كانــت لــه إســهامات
صحفيــة مثــل ''صرخــة الشــعب'' أســس مــع بعــض الشــبان
آنــذاك منتــدى الفلســفة األخالقيــة ،وكانــت لــه العضويــة فــي
الحــزب الشــيوعي اإليطالــي ،وكانــت حياتــه مغمــورة بالمتاعــب
فهــو الســجين لســنين طويلــة ( .أنطونيــو غرامشــي ،شــجرة
القنفــذ والرســائل الجديــدة ،ص.)9
( *)39ولــدت فــي مدينــة هانوفــر األلمانيــة ســنة 1906م ،درســت
فــي جامعــة ماربيــرغ ،حصلــت علــى شــهادة الدكتــوراه مــن
جامعــة هايدلبيــرغ ،درســت تحــت إشــراف كارل يســبرس،
عملــت مديــرة للبحــوث فــي مؤتمــر العالقــات اليهوديــة،
ورئيســة تحريــر لمكتــب شــوكن ،وأســتاذة زائــرة فــي عــدد مــن
الجامعــات منهــا جامعــة كاليفورنيــا ،وكولومبيــا ،وشــيكاغو،
لهــا عــدة مؤلفــات منهــا :أصــل التوليتاريــة ،أزمــات الجمهوريــة،
بيــن الماضــي والمســتقبل ،فــي العنــف .ماتــت فــي ديســمبر
 (.1975حنــة أرنــدت ،فــي الثــورة ،ص.)12

فقــد أعطــى للحــدث التاريخــي بُعــدً ا فلســفيًا
وتقنيًــا ،فالحداثــة التــي وعــدت اإلنســان بحيــاة
ٍ
مــآس كثيــرة لدرجــة أنهــا
أفضــل أوقعتــه فــي
أدخلتــه فــي مرحلــة أخــرى يســميها بمرحلــة مــا
بعــد الحداثــة ،أو الســيولة المائعــة.
ّ
الشــامل الــذي ي ِّ
ُمكــن
فهــو يفضــل التأكيــد
للقــارئ قبولــه أو رفضــه أو التفكيــر فيه ،إنــه ال يبني
حُ ججــه علــى أســاس تجميــع الحقائــق ،بــل علــى
االســتفزاز ،كما أنــه غيــر مســتعد لقبــول الحــدود
التقليديــة لعلــم االجتماع؛ فهــو فــي فواصــل
علــم االجتمــاع والفلســفة وعلــم النفــس... .
فهــو يســعى التســاع اآلفــاق(((4؛ بمعنــى أنــه
رفــض التصــور التقليــدي لعلــم االجتمــاع المبنــي
(40) franceculture.fr, Nous vivons dans une "société
liquide", INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE, la
date :25/04/2020, H : 18 :40,https://www.franceculture.
fr/conferences/nous-vivons-dans-une-societe-liquide.
(41) Theguardian, Zygmunt Bauman obituary, Mark
Davis and Tom Campbell, la date : 25/04/2020, H : 18 :18,
https://www.theguardian.com/education/2017/jan/15/
zygmunt-bauman-obituary.
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علــى االنفراديــة فــي التخصــص ،واالســتغراق فــي

بدايــة القــرن العشــرين تــكاد ال تذكــر ،بــل كانــت

حــدوده؛ بــل ال بــد مــن تجــاوز حــدود علمــه إلــى علــوم

الجماعــات اليهوديّــة فــي أنحــاء العالــم تنظــر

أخــرى تخدمــه ،وال عجــب أن نجــد باومــان ممــن

إلــى ألمانيــا آنــذاك باعتبارهــا مثــاال يُحتــذى بــه فــي

يطلبــون ذلــك؛ ألن مرحلتــه الزمانيــة كانــت مليئــة

المســاواة والتاريــخ  .ومعنــى ذلــك أنــه رفــض

بالدراســات التــي تصــب فــي منحنــى التقاطــع

التفســير الســاذج لتلــك الحادثــة فالجميــع كانــوا

المعرفــي ،فهــو معاصــر إلدغــار مــوران ،وهــو

يعتبرونهــا معــاداة لليهــود وكرهــا لهــم ،لكــن

مُ طلــع لمــا قدمــه فوكــو وميشــال ســار؛ بــل إنــه

الواقــع أبعــد مــن ذلــك بكثيــر فقــد كانــت الحادثــة

قــد تأثــر بالفكــر البنيــوي ومــا حملــه مــن نتائــج؛

حســبه تعبيــرا عمــا جــرى فــي ســياق الحداثــة

لذلــك تميــزت كتاباتــه بفسيفســاء معرفيــة ،فمــن

الغربيــة ،كمــا أن مصطلــح معــاداة الســامية ال

كل تخصــص معرفــة يقدّ مهــا للقــارئ ويجعلــه

ً
بســيطا؛ بــل القضيــة
يعنــي حســب باومــان أمــ ًر ا

متنقــا مــن علــم آلخــر.

معقــدة والدليــل أن اليهــود أنفســهم شــاركوا فــي

أ -/التاريخ برؤية جديدة:

(((4

الهولوكســت ،فهــذا تعقيــد يحتــاج التأمّ ــل.
ّ
فلمــا ُنالحــظ مــا يتصــدّ ره باومــان مــن أفــكار

أن بومــان متتبــع لســيرورة ّ
نجــد ّ
التاريــخ

كهــذه ،يتضــح أنــه يريــد الكشــف عــن حقيقــة

رابطــا معــه ّ
ً
التحــركات السياســية
شــغوف بهــا،

تاريخيــة ،وعمــل كهــذا يســتدعي منــه أن يكــون

التــي مــن شــأنها فــي بعــض األحيــان توجيــه حركــة

ذا مرجعيــة تاريخيــة ،بحيــث ينبغــي العــودة إلــى

التاريــخ وأكثــر مــا يظهــر اهتمامــه بالتاريــخ ،مــا

األحــداث التاريخيــة ودراســتها دراســة تفصيليــة،

قدّ مــه فــي دراســته حــول ''الهولوكوســت'' بحيــث

فالحداثــة والهولوكوســت ،هــذا الكتــاب كمــا

إنــه ّ
خصــص كتابًــا بأكملــه لمثــل هــذه الحادثــة،

يقــول...« :ليــس ً
بحثــا تاريخ ًيــا فقــط يهتـ ّ
ـم بســرد

فــــباومان رغــم خلفيتــه اليهود ّيــة يرفــض ّ
التعامــل

األحــداث وحشــد المعلومــات ،بــل باإلضافــة إلــى

مــع ''الهولوكوســت'' علــى ّأنهــا حــدث تاريخــي

ذلــك يقــوم علــى لغــة نقد ّيــة مجازيــة تجعــل القارئ

تخــص
خــاص بألمانيــا فقــط أو مأســاة يهوديّــة
ّ
ّ

ُ
يعيــش معانــاة إنتــاج المعنــى وال ّر ؤيــة الكامنــة

ّ
التاريــخ وحــده؛ بــل ّإنــه يضعهــا فــي ســياق الحداثــة

ّ
والتفاصيــل ،((4(»...وهنــا يبــرز
وراء المعلومــات

الغربيّــة العقالنيّــة ،وي ّ
ُفــكك مصطلــح معــاداة

التقاطــع المعرفــي عنــده فهــو اآلن بصــدد المــزج

ّ
التفســير يّة
الســاميّة ،ويُظهــر عــدم مقدرتــه
ّ

بيــن المنهــج النقــدي وتوظيفــه لصقــل الحــوادث

كمــا ي ّ
ُؤكــد ّ
أن معــاداة اليهــود نفســها ال تصلــح

التاريخيــة ،فلــم يكتــرث باومــان بصحــة أرقــام

أن تكــون نموذجً ــا لتفســير الهُ ولوكوســت؛ بــل
إن العــداء وحــده ال يص ُلــح تفســي ًر ا ألي إبــادة
ّ
ُ
الشــعبيّة األلمانيــة لليهــود فــي
فالمعــاداة

( 1 )42زيغمونــت باومــان ،الحداثــة والهولوكوســت ،ترجمــة:
حجــاج أبــو جبــر ،دنيــا رمضــان ،مــدارات لألبحــاث والنشــر،
القاهــرة ،ص.24
( )43المصدر السابق ،ص25
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الضحايــا ،ولــم يهتــم بإحصــاء عــدد معســكرات

العمليــات ،وكأن الجماعــات اليهوديــة فــي أوروبــا

االعتقــال ،ولــم يجمــع الخرائــط التــي تحــدد

حفــرت قبرهــا بنفســها فالهولوكوســت كمــا يؤكــد

مواقــع اإلبــادة؛ بــل اجتهــد فــي دحــض األســطورة

بومــان تضمنــت جرائــم ارتكبهــا اليهــود أنفســهم

الســائدة فــي النظريــة الثقافيــة المعاصــرة ،فهــو

ً
تنفيــذا للنازيــة وأوامرهــا ،وهــم ضحايــا علــى كل

ً
موظفــا جانبًــا
اطلــع علــى األحــداث التاريخيــة

حــال ،وكانــوا علــى طاعــة عميــاء فــي إطــار قواعــد

إبســتيميًا معرف ًيــا يجعلــه يمحّ ــص مــا ينقــل مــن

العمــل البيوقراطــي مــع المســؤولين األلمــان،

األخبــار( ،((4أي أنــه اســتدعى تخصصيــن اثنيــن حتــى

وهكــذا أمــدّ ت المجالــس اليهوديــة األلمــان

يتمكــن مــن فهــم حادثــة الهولوكوســت؛ إذ إن

بالمعلومــات والمــال والعمــال ،وأفــراد الشــرطة،

أغلبيــة النــاس يقدمونهــا علــى أســاس أنهــا حادثــة

ووظــف الضحايــا مهاراتهــم فــي إطــار عقالنــي

تاريخيــة أمَ ـ َر بهــا هتلــر ضــد اليهــود ،لكــن باومــان

بيوقراطــي  .وقــد تنــاول عبــد الوهــاب المســيري

بحكــم هــذا المــزج كشــف علــى أنهــا مــن نتــاج

هــذه القض ّيــة المسـ ُ
ـكوت عنهــا فــي فصــل كامــل

الحداثــة الغربيــة ليــس إال ،والدليــل علــى ذلــك أن

بعنــوان ّ
التعــاون بيــن أعضــاء الجماعــات اليهوديــة

هنــاك يهــودً ا شــاركوا فــي المحرقــة ضــد ذويهــم

والنازييــن فــي كتابــه :الصهيونيــة والنازيــة ونهايــة

وبالتالــي فالقضيــة قضيــة ســيادة الحداثــة آنــذاك،

ّ
التاريــخ ،ورأى أنــه قــد تــورّط فــي هــذا التعــاون

وكأننــا مــع ابــن خلــدون آخــر الــذي دعــا إلــى النظــر

أعضــاء مــن الجماعــات اليهوديــة وأن النازييــن

والتفكــر فــي نقــل األخبــار والرويــة وعــدم الثقــة

حاولــوا قــدر اإلمــكان أن يضمــوا العناصــر اليهودية

بالناقليــن ،والتعديــل والتجريــح واالطــاع علــى

والصهيونيــة التــي كانــت تؤمــن بإخــاء أوروبــا مــن

األحــوال والوقائــع فــي العمــران(.((4

اليهــود واالهتمــام بالهجــرة ،ال المقاومــة أو الثــورة

وممــا يبيــن المرجعيــة التاريخيــة عنــده انفتاحــه

(((4

ضــدّ النازيــة(.((4

علــى ّ
التاريــخ ،ليــس لنقــل األحــداث والتغنــي

وممــا يُبيّــن تتبّعــه ّ
ّ
للتاريــخ بممارســة نقديّــة

بهــا؛ بــل إلضفــاء أســلوب ّ
النقــد عليهــا ،مــا ذكــره

الصهيونيــة؛ إذ ي ّ
هــو موقفــه إزاء ّ
ُؤكــد بومــان

حــول عنصــر المجالــس اليهوديــة وتعاونهــا مــع

ّ
أن ّ
الصهيونيــة فــي أصلهــا الســيما صهيونيّــة

النازييــن؛ إذ إنــه يمثــل إحــدى أهــم المراجعــات

(تيــودور

علمانــي

النقديــة للتاريــخ المتحــدث عــن الهولوكوســت

صــدر عــن فشــل عمليــات اإلدمــاج فــي أوروبــا

ســعيًا إلــى إبــراز المفارقــة الكبــرى التــي صاحبــت

الليبراليــة ال عــن التــراث الدينــي اليهــودي أو إحيــاء

تنفيــذ جرائــم الهولوكوســت؛ إذ لعبــت المجالــس

حــب صهيــون ،وفــي لقــاء صحفــي مــع الجريــدة
ّ

نفســها دو ًر ا وظيفيًــا فــي هــذه
اليهوديــة
ُ

ّ
شــن باومــان هجومــا علــى
البولنديــة (بوليتيــكا)،

هرتــزل)1904-1860

مشــروع

( )44المصدر نفسه ،ص.26

( )46زيغمونت باومان ،المصدر السابق ،ص.30

( )45عبــد الرحمــن ابــن خلــدون ،المقدمــة ،ط ،1دار الكتــاب
العربــي للنشــر والتوزيــع ،القاهــرة ،2015 ،ص.223

( )47عبــد الوهــاب المســيري ،الصهيونيــة والنازيــة ونهايــة
التاريــخ ،ص.85
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الصهيونيــة مؤكــدً ا أن قــادة اســرائيل يوظفــون

مشــكالت ُ
ـي والحضــارة الغرب ّيــة،
المجتمــع الغربـ ّ

صناعــه الهولوكوســت فــي إضفــاء الشــرعية علــى

والثقافــة الغربيــة  .فرفضــه التعامــل مــع قضية

القمــع الــذي تمارســهّ ،
واتهــم أولئــك القــادة بأنهــم

ً
حدثــا تاريخ ًيــا فقــط دليــل
الهولوكوســت بوصفهــا

يبذلــون كل مــا فــي وســعهم إلشــعال نيــران

علــى خاصيــة التقاطــع المعرفــي عنــده؛ ألنــه يدعــو

الحــرب وإفشــال الســام واستشــهد بمقولــة

إلــى فهمــه علــى أســاس أنــه نتيجــة حداثــة غربيــة.

المــؤرخ البريطانــي (تونــي ديجــت) فــي مقالــة
شــهيرة لــه نشــرت عــام  2003فــي (مجلــه نيويــورك
بــورك ريفــر)؛ إذ أكــد أن إســرائيل أخــذت تتحــول إلــى
دولــة عرقيــة وراء المعتقــدات ،وتجهــل التســامح
وتعكــف علــى إثــارة الحــروب وأن عمليــة الســام
فــي الشــرق األوســط لــم تمــت ميتــة طبيعيــة بــل
جــرى قتلهــا( .((4وهنــا بالمناســبة دخــول الجانــب
السياســي مــع الجانــب التاريخــي ،وهــو مــا يتضــح
جليًــا فــي فهــم العالقــات الدوليــة.

(((4

وفــي الســياق التاريخــي نفســه يذكــر بومــان
ّ
أن هتلــر لــم يســأم مــن لغــة الخطابــة التــي
تفــوح بالصــور المجازيــة الموحيــة بالمــرض
ّ
والطاعــون والعــدوى واكتســاح طفيليــات،
ولقــد شــبّه المســيحية والبلشــفيّة بالطاعــون
ومــرض ُّ
الزهــري ،ووصــف اليهــود ّأنهــم بكتيريــا
وجراثيــم وآفــات ُ
وطفيليــات مُ ميتــة ،وفــي حديثــه
إلــى (هاينــر يشــهيملر) ذات مــرّة عــام ّ 1942
أكــد
هتلــر ّ
أن اكتشــاف الفيــروس اليهــودي هــو إحــدى

كانــت ''الهولوكســت'' فــي واقــع األمــر مأســاة

أعظــم ّ
الثــورات التــي شــهدها التاريــخ؛ فالمعركــة

ـح ّ
أن اليهــود لــم يكونــوا الجماعــات
يهود ّيــة ،وصحيـ ٌ

التــي نخوضهــا اليــوم هــي المعركــة نفســها التــي

الوحيــدة ا ّلتــي تعرّضــت إلــى معاملــة ّ
خاصــة علــى

شـ ّـنها لويــس باســتور ،وروبــرت كــوخ خــال القــرن

النظــام ّ
يــد ّ
النــازي حيــث كان  6مالييــن يهــودي مــن

الماضــي ،فكــم مــن أمــراض عديــدة تعــود إلــى هــذا

بيــن أكثــر مــن  20مليــون ضحيّــة أزهقــت أرواحهــم

الفيــروس اليهــودي ،والســبيل الوحيــد الســتعادة

بأمــر مــن هتلــر ،لكــن كان اليهــود وحدهــم هدفــا

صحتنــا هــو إبــادة اليهــود ،وفــي أكتوبــر مــن العــام

للتدميــر ّ
ّ
الشــامل ،ولــم ي ّ
ُخصــص لهــم مــكان فــي

نفســه صــرح هتلــر قائ ًلا(:عندمــا نبيــد تلــك اآلفــات،

النظــام الجديــد الــذي نــوى هتلــر تأسيســه ورغــم

فإننــا نســدي بذلــك خدمــة كبيــرة للبشــرية)(((5؛

ذلــك لــم ُ
تكــن ''الهولوكوســت'' مجــرّد مشــكلة

فمــن خــال هــذه األســطر يتضــح أن باومــان

ً
حدثــا فــي ّ
يهوديّــة ،ولــم ُ
ّ
اليهــودي
التاريــخ
تكــن

يوظــف التاريــخ فــي دراســاته؛ فلكــي يتوصــل إلــى

وحــده ،لقــد وُ لــدت ''الهولوكوســت'' ووقعــت

النتيجــة االجتماعيــة القائلــة إن الهولوكســت

العقالنــي ُ
المعاصــر ،وفــي
فــي مجتمعنــا الغربــي
ّ

ليســت مجــرد حــدث تاريخــي؛ بــل هــي نتيجــة

أوج مجــد حضارتنــا ،وفــي ذروة إنجازنــا ّ
الثقافــي

الحداثــة الغربيــة ،نجــد باومــان ملزمً ــا بقــراءة

الســبب فهــي مشــكلة مــن
اإلنســاني ،ولهــذا
ّ
ّ

التاريــخ والعــودة إلــى مــا كتــب فــي صفحاتــه
( )49المصدر نفسه ،ص.42،43

السابق ،ص .32
( )48زيغمونت باومان ،المصدر ّ

( )50المصدر السابق ،ص .ص.144،143 ،

نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن
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وتجــده ً
أيضــا مســتعمال أهــم المناهــج التاريخيــة،

وانتهاكهــا للقانــون الدولــي ،وغرســها للعــداء

وهــو النقــد ،وفــي النهايــة يصــل إلــى النتيجــة التــي

والكراهيــة فــي الشــرق األوســط ،ولطالمــا انتقــد

أراد أن يوظفهــا باعتبــار أنــه ليــس كل تاريــخ يبقــى

باومــان إســرائيل والمجتمــع الدولــي بســبب

ثاب ًتــا مثــل مــا تعوّ دنــا عليــه ،وأن هنــاك مغالطــات

معانــاة مالييــن الالجئيــن الفلســطينيين ،وهــو

وضعــت ألغــراض محــددة يعلمهــا صاحبهــا.

ال يتــردّ د فــي فضــح اســتغالل ساســة إســرائيل

وعليــه فــإن الجانــب التاريخــي عنــد باومــان يُظهِ ــر

للهولوكوســت مــن أجــل إضفــاء الشــرعية

أنــه رجــع إلــى التاريــخ وأخــذ منــه؛ غيــر أنــه لــم يتناولــه

علــى جرائــم الماضــي والحاضــر والمســتقبل

ً
حدثــا تاريخ ًيــا يتــم ســرده؛ بــل مــزج معــه
باعتبــاره

بحــق العــرب والفلســطينيين

 ،فقــد اهتــم

جان ًبــا نقد ًيــا ممــا أضفــى علــى الحادثــة -علــى ســبيل

ً
ـغوفا بهــا خاصــة لمــا كشــف
بالسياســة ،وكان شـ

المثــال -أبعــادً ا متنوعــة لــم تقتصــر فقــط علــى

بتحليالتــه الخاصــة أن قضيــة المحرقــة اليهوديــة

بُعــد واحــد.

''الهولوكســت'' ليســت مثلمــا نعرفهــا ،وليســت

ب -/المرجعية السياسية
وتشابكها مع التاريخ:
دخــل باومــان عالــم السياســة لكــن بطريقــه
خاصــة ،فهــو حَ ــذِ ر فــي مثــل هــذه النقــاط ،وقــد
دخلهــا واقتحمهــا بعــد تمحيــص طويــل ،ومــا يبــرر
مرجعيتــه السياســية أنــه فــي ســبتمبر  2007كان
موقــف باومــان واضحً ــا مــن الناحيــة السياســية؛
إذ َّ
وقــع هــو وجماعــة بريطانيــة ُتســمى( يهــود

(((5

مجــرد حــدث تاريخــي عابــر وليســت فقــط معــاداة
للســامية؛ بــل هــي نتيجــة لتراكمــات الحداثــة
الغربيــة ،فمــن هنــا أراد أن يخاطــب العالــم بقولــه
لمــاذا يجعــل اليهــود مــن المحرقــة ذريعــة ينالــون
بهــا الشــفقة فــي العالــم ،ولمــاذا يجعلونها ذريعة
لمعــاداة الفلســطينيين بحكــم أنهــم ُظلِمــوا عبــر
التاريــخ؟ فهــو بكشــفه عــن هــذا الغطــاء دخــل فــي
مضمــار السياســة العالمــي ليبــرر وجــوده الفعلــي
فــي هــذا الميــدان.

مــن أجــل العدالــة الفلســطينية) علــى خطــاب

وفــي إحــدى ال ّلقــاءات ّ
الصحفيــة مــع الجريــدة

بجريــدة التايمــز( ،*((5يطالــب وزيــر الخارجيــة

البولنديــة (بوليتيــكا)( *((5شـ ّ
ـن باومــان هجومــا علــى

بــأن يعــارض فــي

ّ
ّ
مؤكــدا أن قــادة إســرائيل يوظفــون
الصهيونيــة

األمــم المتحــدة العقوبــات اإلســرائيلية علــى غــزة،

ّ
الشــرعية
صناعــه ''الهولوكوســت'' فــي إضفــاء

وأن يرفــض عقابهــا الجماعــي للفلســطينيين

علــى القمــع الــذي ُتمارســه إســرائيل والجرائــم التي

البريطانــي ديفيــد ميلبانــد

(*((5

ترتكبهــاّ ،
واتهــم باومــان قــادة إســرائيل صراحــة
( *)51جريــدة التايمــز :جريــدة بريطانيــة عريقــة ،يوميــة تأسســت
فــي لنــدن عــام 1785م.
( *)52دفيــد ميلبانــد ولــد فــي  ،1965االبــن األكبــر لعالــم االجتمــاع
رالــف ميليبانــد ،وهــو سياســي ،دبلوماســي ،اقتصــادي بريطاني،
شــغل عــدة مناصــب منهــا وزيــر الخارجيــة ،ووزيــر البيئــة ،وعضو
مجلــس العمــوم ،تخــرج مــن جامعــة أوكســفورد.

ّأنهــم يبذلــون كل مــا فــي وســعهم إلشــعال
( )53زيغمونت باومان ،المصدر السابق ،ص.32
( *)54صحيفــة يوميــة ،تأسســت عــام  ،1904بواســطة
ريبنيــكار.
فالديســاف
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نيــران الحــرب وإفشــال الســام ،بــل ّإنــه يجــزم

ّ
صــك
اســتخدام حــكام إسرائيل''للهولوكســت''

ّ
بأنــه ال يوجــد اختــاف كبيــر بيــن الجــدار العــازل

غفــران لــكل مــا ارتكبــوه مــن فســاد وخطايــا فــي

الــذي يحيــط بــاألرض الفلســطينية المحتلــة،

الماضــي والمســتقبل ،أعربــت عــن مخاوفــي هــذه،

واألســوار التــي كانــت تحيــط بجيتــو وارســو إبّــان

واستشــهدت بــكالم (مناحــم بيجــن)

عندمــا

الحقبــة النازيــة ،يقــول باومــان ...« :كنــت أع ّبــر عــن

صــوّ ر الفلســطينيين بأنهــم نازيــون يســعون

آراء مشــابهة قبــل مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود

ّ
بحــق الجماعــات
الرتــكاب محرقــه نازيــة جديــدة

فــي جريــدة (هاآرتــس)

(*((5

اليهوديــة ،وأوضحــت كيــف ّ
أن (أبــا إيبــان)

عندمــا كنــت أعيــش

(*((5

فــي إســرائيل عــام  1971بعدمــا ُطــردت مــن بولنــدا؛

( )Abba Ebanالــذي كان يشــغل منصــب وزيــر فــي

الســمات القمعيــة
إذ أعربــت عــن مخاوفــي مــن ّ

حــزب العمــل ،قــد ردّ عليــه فــي نظــرة عتــاب لطيفــة

الســامية لالحتــال اإلســرائيلي ،ومــا تحدثــه مــن

يعوزهــا األمانــة قائـ ًلا :آن األوان إلســرائيل أن تقف

تفســخ ألخالقيــات المحتليــن ،وتعفــن لوازعهــم

علــى أقدامهــا ال علــى أقــدام  6مالييــن مــن ضحايــا''

األخالقــي وآنــذاك كان يســاورني القلــق بــأن

الهولوكوســت''» ؛ فهنــا يتضــح اهتمامــه

األجيــال اإلســرائيلية ّ
الشــابة كانــت تــزداد قناعــة

بالشــأن السياســي والعــودة إلــى أحــداث سياســية

بـ ّ
ـأن حالــة الحــرب واالســتعداد العســكري  ...مــن

كبيــرة كان لهــا تأثيرهــا علــى اليهــود ،فهــو يعتبــر

فقــد أشــار إلــى

قضيــة الهولوكســت قضيــة سياســية بامتيــاز

تهــرب هــذه الدولــة مــن المشــاكل الحقيقيــة،

يســتغلها الفاعلــون فــي الشــأن اليهــودي قصــدَ

وذلــك بأســلوب التبريــر الخارجــي أي إثــارة مشــكلة

إضفــاء مشــروعية علــى أعمالهــم ،وهنــا يتضــح

الخطــر الخارجــي دومً ــا حتــى تبــرر أعمالهــا.

أنــه تنــاول الحــدث التاريخــي مــع جانــب سياســي

(*((5

األمــور الطبيعيــة المعتــادة»

(((5

كمــا أن باومــان يُحـ ّ
ـذر مــن ّ
السياســية
الناحيــة ّ
علــى أخــذ هــذه الدولــة لحادثــة الهولوكوســت
ّ
''صــك غفــران'' تلجــأ إليــه دومً ــا لتعتيــم
باعتبــاره
الــرأي العــام وتوجيهــه؛ فهــؤالء ال يتقنــون إمكانيــة
الحيــاة بــا حــروب ،ونخبهــم السياســية تخــاف مــن
الســام فهنــا لــن يعرفوا كيــف يحكمون بال حروب
يقــول باومــان ..« :إننــي أشــعر بالخــوف بشــأن

(((5

كمــا يتضــح لنــا أنــه علــى درايــة واســعة بمجاليــن
اثنيــن وهمــا التاريــخ والسياســة؛ فقــد قــدم لنــا
صــورة يمكــن أن نلخصهــا فــي العبــارة التاليــة :أن
ً
حدثــا عاب ـ ًر ا ،بــل هــي
حادثــة الهولوكوســت ليســت
تاريــخ لــه دوافعــه السياســية والفكريــة .
( *)57مناحــم بيجــن ( )1992/1913سياســي إســرائيلي ،مؤســس
حــزب الليكــود ،ســادس رؤســاء وزراء إســرائيل ،قائــد المنظمــة
العســكرية القوميــة ''إرجــون'' ،حصــل علــى جائــزة نوبــل للســام
مناصفــة مــع الرئيــس المصــري الراحــل أنــور الســادات.

( *)55صحيفــة إســرائيلية باللغــة العبريــة ،تصــدر يوم ًيــا فــي تــل
أبيــب ،تـ ّ
ـوزع فــي جميــع أنحــاء إســرائيل ،كذلــك تصــدر ترجمــة إلى
اللغــة اإلنجليزيــة ،وهــي واحــدة مــن أهــم الصحــف اإلســرائيلية،
تأسســت ســنة  ،1919فــي ســنة  1939اشــتراها زلمــان شــوكن،
وهــو رجــل أعمــال يهــودي.

( *)58أبــا إيبــان2002/1915( :م) أوبــري ســوليمون مائيــر إيبــان،
شــهرته أبــا إيبــان ،دبلوماســي ،سياســي إســرائيلي ،خريــج
جامعــة كمبريــدج ،ينتمــي لحــزب العمــل اإلســرائيلي ،تولــى عــدة
مناصــب منهــا :عضــو الكنيســت ،وزيــر خارجيــة .محاضــر زائــر
فــي جامعــة كولومبيــا وجــورج واشــنطن.

( )56المصدر نفسه ،ص .40

( )59المصدر السابق ،ص.41

نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن

ج -/المرجعية االقتصادية
ودورها في البناء االجتماعي:
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وعلــى مــدار قرنيــن مــن الزمــان لــم يجــد أهــل
ُ
يمســكون بــه فــي شــباكهم
العلــم عَ ا َل ًمــا آخــر
النظريــة ويتفكــرون فيــه ويصفونــه ويفســرونه

ً
مطلعــا علــى االقتصــاد
بحيــث إننــا نجــد باومــان

ُ
والممارســة
ســوى العالــم الــذي أفرزتــه الرؤيــة

ويعــود إلــى الفلســفات االقتصاديــة ،بــل ويتحــدّ ث

الرأســمالية وطــوال هــذه الحقبــة ،كان أهــل العلــم

عنــه فــي العديــد مــن المراحــلّ ،
خاصــة ّأنــه أعطــى

ورجــال األعمــال علــى لقــاء دائــم بســبب فشــلهم

ً
ً
دقيقــا للرأســمالية كذلــك الصــراع الحاصــل
وصفــا

فــي َّ
التحــاور حــول الحفــاظ علــى مســافة متبادلــة،

بينهــا وبيــن االشــتراكية  ،وكيــف ســيطرت هــذه

وكانــت غرفــة االجتماعــات يحددهــا ويجهزهــا رجــال

األخيــرة علــى العالــم ،يقــول فــي كتابــه الحداثــة

األعمــال ويصــف باومــان هــذه المرحلــة بالنمــوذج

الســائلة...« :اكتشــف ماركــس أن أفــكار الطبقــات

الفــوردي* ،الــذي كان موقــع بنــاء معرفــي ُتشــيّد

المهيمنــة تميــل إلــى أن تكــون األفــكار المهيمنــة،

عليــه رؤيــة عالــم بأســره ،وتتر بّــع علــى ّ
قمتــه

فعلــى مــدار قرنيــن مــن الزمــن علــى األقــل كان

التجربــة المعيشــة كلها ...فمــا نصطلــح عليــه

مديرو المشــروعات الرأســمالية هم المسيطرون

باســم الرأســمالية فضــل باومــان تســميته

علــى العالــم ،فهــم مــن كانــوا يفصلــون ُ
الممكــن

ّ
بالنمــوذج الفــوردي الــذي كان رمــ ًز ا للنظــام

مــن غيــر الممكــن والعقالنــي مــن غيــر العقالنــي،

الرأســمالي مــن خــال السياســات االقتصاديــة

والمعقــول مــن غيــر المعقــول؛ بــل هــم مــن كانــوا

التــي فرضهــا هنــري فــورد علــى عمالــه ،ومــن خــال

يُحــدّ دون ويرســمون نطــاق البدائــل ،التــي تنحصــر

الطريقــة االقتصاديــة التــي كان ّ
يتبعهــا ،ثــم بعــد

ّ
فــإن
فيهــا مســارات الحيــاة البشــرية ،ومــن ثمــة

ذلــك يعــود لذكــر الشــيوعية التــي جــاءت كــرد فعــل

رؤيتهــم للعالــم ،والعالــم نفســه الــذي تشــكل،

ُّ
والشــيوعيّة كانــت تهــدف إلــى
لهــا يقــول...« :

وأعيــد تشــكله وفــق تلــك الــرؤى ،هــي مــا كانــت

تطهيــر النمــوذج الفــوردي مــن المــواد الملوثــة،

تغــذي الخطــاب المهيمــن ،وتؤكــد حقيقتــه )(،((6

الســوق،
مــن الفوضــى الخبيثــة التــي أفرزهــا
ّ

وهنــا إشــارة إلــى مــا قــام بــه كارل ماركــس وفهمــه

تلــك الفوضــى التــي وقفــت فــي طريــق الهزيمــة

أن الرأســمالية باعتبــاره نظامً ــا اقتصاديًــا يحمــل

النهائيــة

والمصادفــة،

قســم ّ
فــي طيّاتــه مشــروع ّ
النــاس
الطبق ّيــة الــذي ّ

وعجّ ــزت التخطيــط العقالنــي علــى أن يشــمل

(((6

الشــاملة

للصدفــة

إلــى قســمين اثنيــن ،قســم يملــك كل شــيء وهــو
كل
الطبقــة الرأســمالية ،وقســم آخــر محــروم مــن ّ
شــيء وهــم الطبقــة الكادحــة ُ
العماليــة ،وكيــف
أن الطبقــة الرأســمالية تمكنــت مــن زمــام األمــور
وســيطرت علــى كل شــيء.
( )60المصدر السابق ،ص .105

( )61المصدر نفسه ،ص .106
*النمــوذج الفــوردي :اســتمدت الفورديــة اســمها مــن
الممارســات التنظيميــة المطبقــة فــي شــركة فــورد موتــور
كومبانــي ومالكهــا هنــري فــورد الــذي كان رائــدً ا شــام ًلا فــي
ارتباطــا ُ
ً
بمجتمــع
إنتــاج الســيارات ،وكانــت هــذه الفتــرة األكثــر
العمــل.
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الجميــع ،وهــذا مــا أكــده لينيــن( *((6نفســه عندمــا

داخــل الجــدران ،بحيــث يصــف خبيــر االقتصــاد فــي

قــال :إن رؤيــة االشــتراكية ســتتحقق إذا نجــح

الســوربون دانيــال كوهــن
جامعــة
ّ

هــذا األمــر

الشــيوعيون فــي الجمــع بيــن القــوات الســوفياتية

علــى هــذا النحــو« :قــ ّر ر هنــري فــورد فــي يــوم مــن

ومُ نظمــي اإلدارة الســوفياتية وبيــن أحــدث تقــدم

األيّــام أن يُضاعــف أجــور ّ
الســبب
عمالــه ،وجــاء
ّ

للرأســمالية أي التنظيــم العملــي للعمل ليتســرب

المعلــن علــى المــأ فــي عباراتــه الشــهيرة أريــد أن

كالمــاء مــن بيــن الجــدران حتــى يختــرق الحيــاة

يحصــل عُ مالــي علــى أجــور ج ّيــدة تكفيهــم لشــراء

االجتماعيــة بأســرها ويــروي عطشــها( .((6وهنــا

ســياراتي ،وبالطبــع كان هــذا الــكالم مجــرد مزحــة،

توضيــح لطريقــة العمــل التــي ال بــد أن يعتمدهــا

ّ
ُ
تمثــل كســ ًر ا ضئيــ ًلا
فمشــتريات العمــال كانــت

النظــام االشــتراكي؛ إذ كان مــن الواجــب أن

مــن مبيعاتــه بينمــا كانــت أجورهــم ُتمثــل الجــزء

يعمــل االشــتراكيون علــى تخليــص المجتمــع مــن

فالســبب
الكبيــر مــن إجمالــي التكاليــف».... .
ّ

عاهــات الرأســمالية مــن جوانــب عــدة؛ إذ ال بــدّ مــن

الحقيقــي لرفــع األجــور يكمــن فــي أن فــورد وجــد

ً
موروثــا اجتماع ًيــا،
التخلــص مــن البقيــة باعتبارهــا

ـل
عــددً ا كبي ـ ًر ا مــن العمــال يتركــون مصنعــه ،ويحـ ّ

وال بــدّ مــن القضــاء علــى الملكيــة الفرديــة التي أدت

محلهــم آخــرون ،ولهــذا قــرر أن يمنــح العمــال

إلــى الفوضــى داخــل المجتمــع االقتصــادي ،كمــا

زيــادة كبيــره فــي األجــور حتــى يقيدهــم بالمــكان ،أي

أنــه ال ضــرر مــن أن يقــوم االشــتراكيون باقتــراض

هــو مشــروع إغرائــي هدفــه مراعــاة حــب التملــك

التخطيــط العقالنــي مــن الرأســمالية بشــرط أن

الوجــود فــي الفطــرة اإلنســانية.

يمتــد للجميــع ،وليــس مثلمــا هــو عليــه الحــال
عندهــا؛ إذ كان مقتصــ ًر ا علــى البعــض فقــط.

(*((6

(((6

كان الــرُّكاب علــى متــن ســفينة الرأســمالية
الثقيلــة واثقيــن بــأن طاقــم الســفينة الماهــر الــذي

ويَقــر ِ ُن بومــان مفهــوم الفورديــة -فــي مرحلتــه

لــه حــق الصعــود إلــى ســطح القيــادة ،ســيبحر

الثقيلــة والضخمــة والثابتــة فــي مكانهــا الضاربــة

فــي النهايــة إلــى بــر األمــان ،وكان يمكــن للــركاب

جذورهــا فــي األرض -بالوعــي ّ
الذاتــي للمجتمــع

أن ينتبهــوا لتعلــم واتبــاع القواعــد التــي وُ ضعــت

الحديــث؛ إذ كانــت مرحلــة الرأســمالية الثقيلــة

لهــم وعُ رضــت بخــط كبيــر وواضــح فــي كل ممــر،

مهووســة بالحجم والضخامة؛ بحيث يصف هنري

إذا مــا تبرمــوا أو تم ـرّدوا فــي بعــض األحيــان ،لكــن

فــورد بالعبقــري ،كونــه اكتشــف الطريقــة التــي

العالــم مــا بعــد الفــوردي أو الــذي يقرنــه باومــان

المدافعيــن عــن قالعــه ّ
تبقــي علــى كل ُ
الصناعيــة

بالرأســمالية الخفيفــة يمثلهــم وكأنهــم علــى متــن

( *)62فالديميــر ألييتــش أوليانــوف المعــروف باســم لينيــن،
ولــد  ،1870توفــي فــي  ،1924ثــوري روســي ماركســي ،قائــد الحــزب
البلشــفي والثــورة البلشــفية ،مؤســس المذهــب اللينينــي
السياســي ،لــه مؤلفــات مــن بينهــا :مــا العمــل؟ ،اإلمبرياليــة
وأعلــى حــاالت الرأســمالية ،الدولــة والثــورة ،الماديــة والمذهــب
النقــدي التجريبــي.
( )63المصدر السابق ،ص.108

( *)64دانيــال كوهــن ( ،)... /1945سياســي واقتصــادي وصحفــي،
ومقــدّ م تلفزيونــي ،مــدرس وكاتــب مــن ألمانيــا ،عالــم بيئــة
ومخــرج أفــام ،تولــى منصــب عضــو فــي البرلمــان األوروبــي.
( )65زيغمونــت باومــان ،الحداثــة الســائلة ،ترجمــة :حجــاج أبــو
جبــر ،الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر ،بيــروت ،لبنــان،2016 ،
ص.105
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نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن

طائــرة يصيبهــم الفــزع عندمــا يكتشــفون أن مقــر
خــال ،وأنــه ال أمــل فــي اســتخراج
قيــادة الطائــرة
ٍ
المعلومــات مــن الصنــدوق األســود الغامــض

د-/تقاطع الفن مع التحليل
االجتماعي:

الــذي يقــال لــه قائــد الطائــرة اآللــي عــن المــكان

لقــد ّ
وظــف ُأســلوبًا فنيًــا فــي كتاباتــه ،وهــذا

الــذي تطيــر فيــه الطائــرة ،أو الــذي ســتهبط فيــه

دليــل علــى أســلوب تشــويقي يُق ـرّب بــه المعانــي

ومــن ســيختار المطــار ،ومــا إذا كانــت توجــد قواعــد

ّ
خاصــة فــي وصفــه
واألفــكار إلــى ذهــن القــارئ،

تســمح لهــم بــأن يَهُ مــوا فــي ســامه الوصــول(.((6

لمرحلــة مــا بعــد الحداثــة( ،*((6مُ ســتعي ًنا فــي ذلــك

وهنــا ينتقــد باومــان الرأســمالية الموحشــة

بأعمــال الفنانيــن ووصفهــم لهــذه المرحلــة؛

التــي أدت بدورهــا فــي حصــر اإلنســان فــي بُعــده

إذ يذكــر ّ
أن ''ويليــم دي كوننــغ''(willem(*((6

االســتهالكي فقــط ممــا ولــد عقليــات اجتماعيــة

 )de kooningوصــف فــي عملــه الفنــي هــذه

خطيــرة منتشــرة علــى المســتوى العالمــي،

المرحلــة بال ّلحظــة الخاطفــة والرؤيــة العارضــة،

هــذه الرأســمالية حســب باومــان التــي وعــدت

والنظــرة العابــرة ،أمــا ''إيــف ميشــو''

(yves

ً
شــيئا
النــاس بتخليصهــم فــإذا هــي تغرقهــم

 )michaudأبــرز المحلليــن لتحــوالت ثقافــة مــا

ً
فشــيئا ،إلــى الحــدّ الــذي ال يجــدون فيــه مخرجً ــا،

بعــد الحداثــة ومــا بعــد مــا بعــد الحداثــة؛ فيجــد

وبطبيعــة الحــال نجــد أن باومــان هنــا فــكك وحلــل

أن التــذوق الجمالــي هــو الهــدف الــذي تنفــذه

الرأســمالية باعتبارهــا نظامً ــا اقتصاديًــا ،وهنــا

الثقافــة بشــدة ،ويُراوغهــا دومً ــا إنمــا يســتهلك

ً
واســعا علــى االقتصــاد،
األمــر يتطلــب اطالعً ــا

خــال مــن األعمــال الفنيــة
ويحتفــي بــه فــي عالــم
ٍ

وبعــد دراســة مطولــة للنظريــات االقتصاديــة

التــي يفتــرض أنهــا إضافــات خالــدة إلــى العالــم،

نجــد باومــان يخضعهــا ألســلوب ومنهــج تحليلــي،

وهــا هــو ''تــوم وولــف''( *((7()Tom wolfيتأمــل حــال

ومــن ثــم لمنهــج نقــدي ،وهــذا مــا يوضــح اســتعارة

الفــن المعاصــر ومســتقبله؛ فيــرى أننــا تخلصنــا

باومــان للمناهــج والتخصصــات المختلفــة كــي
يصــل إلــى بنــاء مفهــوم أو تصــوّ ر معيــن؛ فهــو أراد
أن يصــل مثلمــا ذكرنــا إلــى أننــا اجتماع ًيــا منهكــون
ومتعبــون ومختزلــون فــي بُعــد اســتهالكي
خطيــر للغايــة تتســبب فيــه الرأســمالية؛ لكنــه
ً
مســتعرضا
حتــى يوصلنــا لهــذه النتيجــة وجدنــاه
النظريــات االقتصاديــة ومُ حلــ ًلا إياهــا؛ بــل وعــاد
ً
أيضــا إلــى تاريخهــا ،ثــم بعــد ذلــك قــام بإجــراء النقــد
والتحليــل.
( )66المصدر نفسه ،ص.111

(*((6

( *)67يتفــق العديــد مــن المفكريــن ومــن بينهــم باومــان علــى
تســمية المرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بمرحلــة مــا
بعــد الحداثــة ،هــي حداثــة بعديّــة مــن درجــة ثانيــة ،وهــي حركــة
فكريــة ظهــرت بعــد مرحلــة الحداثــة قصــد إعــادة النظــر فــي
المرحلــة الســابقة.
( *)68ويليــم دي كوننــغ ،1997/1904 :فنــان تعبيــري تجريدي أمريكي
هولنــدي ،رســام ونحــات ومصمــم ،وأســتاذ جامعــي ،عضــو
فــي األكاديميــة الملكيــة للفنــون ،وفــي الفنانــون األمريكيــون
التجريديــون ،مــن أشــهر الفنانيــن فــي القــرن العشــرين.
( *)69إيــف ميشــو )1944( :فيلســوف فرنســي ،مــؤرخ وأســتاذ
جامعــي ،شــغل منصــب عضــو فــي المعهــد الجامعــي
الفرنســي ،ومديــر المدرســة الوطنيــة للفنــون الجميلــة ،تحصــل
علــى وســام نيشــان للفنــون واآلداب مــن رتبــة ضابــط.
( *)70تــوم وولــف :رائــد أعمــال وسياســي أمريكــي ،ولــد فــي
حاكمــا لواليــة
1948م ،ينتمــي للحــزب الديمقراطــي ،انتخــب
ً
بنســلفانيا ،دكتــوراه فــي الفلســفة.
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مــن موضوعــات المحــاكاة ،والبعــد الثالــث،

عــن جــدار يواجــه ّ
الشــارع الــذي تقــع فيــه األحــداث،

واإلصبــاغ ،والتكنيــك ،واإلطــار ،والرّســم ّ
الز يتــي،

عــن نافــذة ال جــزء مــن القفــص المــأوي الــذي

ولكــن مــاذا عــن الجــدار نفســه ،أليســت صــورة

اعتــاد فــي عصــر الحداثــة أن يحــدّ د الفــرق بيــن

الفنــي بوصفــه شـ ً
ّ
ـيئا علــى الجــدار صــوره
العمــل

داخــل العمــل الفنــي وخارجــه

؛ فالجــدران التــي

مــا قبــل حداثيــة؟( ،((7وهنــا يســتعين باومــان

تظهــر فــي لوحــات ''جــاك غيلغيــه'' ُ
الملصقــة

بأعمــال هــؤالء كــي يعبــر علــى المرحلــة الخطيــرة

علــى جــدران صالــة العــرض ،هــي جــدران فــي

التــي يعيشــها نظــام المجتمــع المعاصــر؛ فتلــك

المدينــة هــي ســجالت حيــة للفــن الحديــث البــارز

الرســومات تعبــر عــن عقليــة جديــدة ســائلة

تخضــع للتحديــث المســتمر ،وال تنتهــي أبــدً ا إنهــا

وســائدة فــي المجتمــع؛ إذ لــم يعــد األفــراد

ســجالت لفــن الحيــاة الحديثــة ،إن هــذه الجــدران

يتلــذذون بالرســومات الكالســيكية المعهــودة

هــي األماكــن التــي يمكــن أن نعثــر فيهــا علــى واقــع

بــل تغيــر تذوقهــم كل ّيــة ،وهــا هــم يتوجّ هــون نحــو

الحيــاة الجليــة والخفيــة التــي ال تنضــب ونعبّــر

نمــط جديــد يظهــر للقدامــى علــى أســاس أنــه

عنهــا ونســجلها حتــى يمكــن نقلهــا فــي مــا بعــد

تفاهــة؛ لكنــه حال ًيــا يُعــدّ مــن خيــرة األعمــال الفنية،

إلــى داخــل جــدران المتحــف ،كــي يتجســد مــن جديــد

وهنــا يريــد باومــان إيصــال رســالة هامــة ،وهــي أننــا

فــي صــورة موضوعــات فنيــة؛ فالموضوعــات

تغيرنــا كثي ـ ًر ا وثقافــة التغييــر هــذه أصبحــت هــي

التــي يُصورهــا ''جــاك غيلغيــه'' هــي لوحــات تحمــل

اليقيــن الوحيــد مثلمــا يقــول؛ ونظ ـ ًر ا ألن التغييــر

إعالنــات وملصقــات أو هــي امتــدادات لجــدران

كل شــيء ،حتــى الفــن بوصفــه
الســائل اقتحــم ّ
ميدانــا ُأغــر ِ َق ً
أيضــا بهــذا النــوع مــن التفكيــر ،ومــن

تفصــل المســاكن الخاصــة وصفــوف المبانــي
التجاريــة وتخفيهــا؛ إنــه فــن اســتهالكي خاضــع

هنــا اســتعان باومــان بمــا قدمــه الفنانــون كــي

لسياســة المجتمــع االســتهالكي؛ فحتــى يكــون

يُعبّــر عــن الحالــة الجديــدة التــي يمــ ّر بهــا نظــام

للفــن تــذوق جمالــي ال بــدّ أن يخضــع بــدوره لعقليــة

المجتمــع الغربــي عمومً ــا وكل مجتمعــات

َ
اســتهلكت أكثــر
االســتهالك الســائدة ،فكلمــا

العالــم بالخصــوص.

َ
كنــت أفضــل.

(((7

يقــدم لنــا أنموذجً ــا آخــر وهــو للفنــان ''جــاك

ـكل واحــدة منهــا خليــط عجيــب مــن المقابــر
فـ ّ

الفنــان المصــور ،الرســام المبــدع

ومواقــع البنــاء ،نقطــة التقــاء ألشــياء علــى

للوحــات زيتيــة كبيــرة عُ لقــت علــى جــدران أرقــى

وشــك المــوت ،وأشــياء علــى وشــك الميــاد

الصالونــات الفنيــة بباريــس ،فيتحــدّ ث عــن جــدار

لتمــوت بعــد قليــل ،هنالــك تظهــر الرائحــة الزك ّيــة

مــن نــوع مختلــف عــن أداة مــا بعــد حداثيــة تمامً ــا،

ّ
المتعفنــة؛ إنهــا
للصمــغ لتحــارب رائحــة الجثــث

غيلغيــه''

(*((7

( )71زيغمونــت باومــان ،الحيــاة الســائلة ،ترجمــة :حجــاج أبــو جبر،
الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر ،بيروت ،لبنــان ،2016،ص.93
ّ ∗
( )72فنان ورسام فرنسي مشهور يهتم بالرسم والفن.

الملصقــات الممزقــة ،قصاصــات مــن ورق
( )73المصدر السابق ،ص.94

نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن
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ممــزق تحلــق فــوق مــا ســيصبح قصاصــات آيلــة

األولــى مثــل :القنــب ،أو أليــاف الجــوت ،وبعضهــا

للتمــزق ،نصــف ابتســامة علــى نصــف وجــه نــاج،

أعــدت للطــاء ؛ هــذا هــو الفــن المحبــوب فــي

عيــن واحــدة ،أو أذن واحــدة ال أخــت لهــا ،ركبــة بــا

عصرنــا ،وليــس العيــب فــي الفنــان؛ إنمــا العيــب

ســند وال وصلــة ،ومرفــق بــا ســند وال وصلــة،

فيمــن يتذوقــون الفــن؛ إذ إنهــم مــا عــادوا

نــداءات تنقطــع قبــل فهمهــا ،ورســائل تتبــدد

ّ
يتحملــون نظــام الفــن النقــي الــذي كان قبــل

فــي جــزء مــن الجملــة ،نــداءات ورســائل يلقــي

هــذه المرحلــة؛ بــل الفــن الحقيقــي عندهــم هــو

ً
خنقــا قبــل
القبــض عليهــا وتتعــرض لإلعــدام

ّ
تضــم بعضهــا
أن تضــع مجموعــة خزعبــات

أن تجــد مح ـ ًلا لميــاد المعنــى ،نــداءات أو جمــل

إلــى بعــض؛ فهــذا هــو الفــن ،أن تقــوم بعمليــة

غيــر مكتملــة ال تجــد مكانــا تبــدأ منــه(((7؛ فلــو عدنــا

تجميــع غيــر متناســقة بتا ًتــا ،فهكــذا يحصــل

بهــذه الرســومات لعصــر ســابق لمــا كان لهــا

لــدى العامــة تــذوق جمالــي يقــال عنــه أنــه رائــع،

معنــى بتاتــا؛ ألنهــا وليــدة هــذا العصــر الســائل

ففــي حيــاة الســيولة التــي نحــن فيهــا تغيــر كل

الــذي نعيشــه ،وبالتالــي كلمــا كان الرســم غيــر

ً
مائعــا.
شــيء حتــى الفــن أصبــح ســائ ًلا

ً
بعضــا كان أكثــر مالءمــة
متالئــم مــع بعضــه
للوضعيــة والمرحلــة التــي نعيشــها ،إنــه عصــر
األزمــات ،عصــر الالمحــدود ،والتغيــر ،والاليقيــن.
ّ
الفنــان
واألمــر نفســه ينطبــق علــى لوحــات
''مانولــو فالديــز''()Manuel Valdés Blasco

(((7

ّ
ّ
الفنــان ''هيرمــان بــراون''(Hermann
أمــا
)Braun

(*((7

فقــد عــرض أعمالــه فــي صالــون

باريــس الفنــي الخامــس داخــل صالــة 'كاروســيل
دو لوفــر' ،ورســم مــا يمكــن وصفــه بأنــه لقــاءات
مســتحيلة؛ إذ نجــد البابــا بيــوس ()Pie IX

(*((7

(*((7

ً
تشــابها واضحً ــا ،وأيــا
فهــي كبيــرة ومتشــابهة

التاســع وهــو يقــرأ جريــدة فيهــا تصريــح حديــث

كانــت الرســالة التــي توحــي بهــا؛ فإنهــا تحــرص

أدلــى بــه البابــا 'يوحنــا بولــس الثانــي'(Jean-Paul

كل الحــرص علــى تكرارهــا مــرات ومــرات فــي

 ،*((7()IIناهيــك عــن الفالحيــن الذيــن جمعهم 'بيتر

لوحــة تلــو األخــرىّ ،
إن ''مانولوفالديز''يرســم،
ً
وجهــا
يجمــع ،يركــب ،يلصــق الوجــوه أو باألحــرى
جديــدً ا ،وجــه امــرأة جديــدة فــكل لوحــة تمثــل
دليــ ًلا ماديًــا علــى بدايــة جديــدة ،وجولــة جديــدة،
ومحاولــة جديــدة إلتمــام البورتريــه؛ فأعمــال
القــص واللصــق التــي أبدعهــا '''فالديــز''' ركبــت
ّ
بمهــارة وجهــد طبقــة تلــو طبقــة ،قطــع مــن
الخــرق بعضهــا مصبــوغ ،وبعضهــا علــى حالتهــا
( )74المصدر نفسه ،ص.94
( *)75مانولو فالديز ( ).../1942رسام ونحّ ات ،ولد في فالنسيا.

( )76زيغمونت باومان ،المصدر السابق ،ص.95

( *)77هرمــان بــراون )1945/1917( :مُ ّ
مثــل ألمانــي ،مــن بيــن الذيــن
شــهدوا الحــرب العالميــة الثانيــة ،مــات عــن عمــر يناهــز 27
ســنة.
( *)78البابــا بيــوس التاســع المبــارك )1878/1792( ،تعــد فتــرة
حكمــه األطــول فــي تاريــخ الكنيســة ،مــن الكنيســة الكاثوليكيــة
الرومانيــة ،أصبــح كاردينــا ًلا ،أول مــن دعــا إلــى مرســوم العصمــة
البابويــة ،كمــا أنــه حــدّ د عقيــدة حمــل مريــم العــذراء بــا دنــس
أي بــا خطيئــة.
( *)79بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة الرابــع والســتون منــذ ســنة
 1978حتــى وفاتــه ســنة  ،2005بولنــدي الجنســيّة ،انخــرط فــي
ً
أســقفا عــام 1958م.
ســلك الكهنــوت عــام 1946م ،وأصبــح
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بروغــل األكبــر'()Pieter Brueghel l’Ancien
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(*((8

فنــان ممثــل للعصــر الحديــث الســائل ،إنهــم

وهــم يطيــرون مــن الفــرح فــي مطعــم حديــث

يمثلــون عص ـ ًر ا فقــد ثقتــه بنفســه والجــرأة علــى

جــدً ا متخصــص فــي فــن الطبــخ الفرنســي

تخيــل نمــاذج الكمــال وتصويرهــا والســعي إلــى

الحديــث ،إنهــا لقــاءات مســتحيلة؟ ففــي عالــم

تحقيقهــا ،تلــك النمــاذج التــي ال تســتدعي وال

يعــج بحيــاة االحتضــار والموتــى األحيــاء صــارت

تســمح بتعديــل جديــد ،وربمــا كل تعديــل جديــد

األمــور المســتبعدة أمــورا حتميــة ،واألمــور

ال يكــون إال تشــويها؛ فقــد اســتعان باومــان

الخارقــة للعــادة أمــو ًر ا عاد ّيــة ،فــكل شــيء صــار

بمجموعــة هــؤالء الفنانيــن كــي يصــف الحالــة

ممك ًنــا بــل ال ســبيل إلــى اجتنابــه مــا دامت الحياة

االجتماعيــة التــي يعبــر عنهــا فمــا رســمه هــؤالء

والمــوت قــد فقــدا التفرقــة التــي تضفــي عليهمــا

الفنانــون الثالثــة ،هــو الــذي يعبــر عــن حقيقــة

فالم ّ
ُ
تأمــل فــي هــذه الرّســومات
المعنــى((8(.؛

الوضــع المعــاش فــا شــيء مكتمــل؛ بــل هــي

يالحــظ أنــه ال وجــود لتناســق بتا ًتــا فمــا دخــل

أجــزاء متفرقــة وأشــياء مســتحيلة الحــدوث؛

مرحلــة قديمــة جــدا مــع مرحلــة جديــدة؟ ومــا

فباومــان اســتعار مــن الفنانيــن مــا يرســمونه

قديمــا
العالقــة بيــن البابــا بيــوس الــذي عــاش
ً

حتــى يوظفــه لتوضيــح الفكــرة التــي يريدهــا،

والبابــا بولــس الــذي يعتبــر معاصــ ًر ا ،لكــن

وهــي ّ
أن المجتمعــات الحاليــة مجتمعــات ال

الرســم المعاصــر والفــن الحالــي عندمــا دمــج كل

تملــك مرشــدً ا ،وهــي تائهــة ناقصــة جزئيــة مثــل

هــذه الصــور وأخرجهــا فــي تركيبــة جديــدة أصبــح

الرســم الــذي تحــدث عنــه الرســام ''بــراون'' ،أو

العمــل ممتــازا؛ ألننــا بــكل بســاطة فــي زمــن

مثــل الرســم الــذي رســمه ''غيلغيــه'' فباومــان

المتغيــرات ،فــي زمــن يقبــل كل المتناقضــات،

نجــده يحــاول االنتشــار أفق ًيــا أكثــر فأكثــر حتــى يتــم

وفــي زمــن يســمح للضديــن باالجتمــاع ،فــا

إيصــال رســالته لجميــع النــاس ،وذلــك عبــر طرقــه

يجــب اســتغراب هــذا األمــر فنحــن لــم نعــد

البــاب للعديــد مــن التخصصــات.

نؤمــن بثبــات القيــم وقداســتها؛ بــل العكــس
مــن ذلــك ال بــدّ مــن مســايرة الواقــع النســبي
المتغيــر ،وكذلــك األمــر بالنســبة للفــن ،إنــه بــات
يســاير النســبي المتغيــر.
إن كل مــن 'غيلغيــه' ،و'فالديــز' ،و'بــراون'
( )1569/1525( *)80رســام ّ
ونقــاش فلمنكــي هولنــدي مــن القــرن
 ،16عُ ــرف بلوحاتــه التــي تصــوّ ر مشــاهد القــرى ،والمواضيــع
الدّ ينيــة ،والمناظــر الطبيعيــة الريفيــة ،وهــو والــد الرســامين
المعروفيــن ،بيتــر برويغيــل ،ويــان برويغيــل ،مــن أشــهر أعمالــه:
لوحــة زفــاف الفالحيــن .بــرج بابــل ،ســقوط المالئكــة المتمردين.
( )81المصدر نفسه ،ص.96

ومعنــى ذلــك أن طبيعــة الرســم التــي ُا ُّت ِخــذت
مــع هــذا العصــر تتماشــى مــع نوعيــة المجتمــع؛
ً
متحوفــا لمــا وجدنــا لــه
فلــو كان الرّســم متق ًنــا
اهتمامً ــا؛ ألن المجتمــع ُ
المتقــن بــدأت عالمــات
ً
ً
فشــيئا ،وعليــه فقــد عــرف
شــيئا
اندثــاره تظهــر
ّ
الفنانــون مــا يالئــم الــذوق االجتماعــي
أولئــك
الخــاص بمجتمعهــم ،وقــد كانــوا يرســمون أجزاء
متفرقــة تكــون متناســبة مــع طبيعــة المجتمــع،
الــذي يتبادلــون معــه العــادات والتقاليــد والقيــم،

نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن
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غيــر أنهــا فــي الواقــع ال تصلــح؛ فباومــان هنــا حتــى

(*((8
وجســده فــي حــال
مــن الفيزيــاء( *((8واالقتصــاد
ّ

يوضــح حجــم الخطــورة التــي آلــت إليــه أوضاعنــا

المجتمعــات ،وهــذا دليــل علــى أنــه يفهــم فــي تلــك

االجتماعيــة خاصــة الغربيــة منهــا ،اســتعان

المياديــن ،أو علــى األقــل طــرق بــاب التخصصــات

بتلــك األعمــال التــي تكــون فــي الواقــع ال تعنــي

األخــرى ،وهنــا تكمــن براعتــه ،فهــو لــم يبــق حبيــس

ً
شــيئا؛ لكــن ّلمــا كان نظــام التفاهــة ســائ ًلا فــي

المفاهيــم التــي يوفرهــا علــم االجتمــاع فقــط؛ بــل

كل شــيء أصبحــت تظهــر وكأنهــا كل شــيء،

بالعكــس مــن ذلــك تمكــن مــن صقــل مفاهيــم

وأضحــت تنــال اهتمــام الكثيريــن ،فهــذا هــو واقــع

جديــدة تخــدم علــم االجتمــاع« ،وعليــه اســتعمل

المجتمــع الســائل الــذي أصبحــت فيــه مجموعــة

باومــان مصطلــح الســيولة بشــكل كبيــر فــي

مــن جزيئــات الرســم تعنــي الكثيــر والكثيــر فــي

كل مُ ؤ ّلفاتــه حتــى عُ رفــت فيمــا بعــد بسلســلة
ّ

حيــن أن الرّســامين الحقيقييــن ال يُقدرهــم وال

الســيولة المدوّ نــة فــي كتــب الفقــه االســتراتيجي،

يلقــي لهــم بــا ًلا؛ فنحــن غرقــى فــي ســيولة القيــم

ّ
يركــز علــى اســتعماله
ومــا جعــل باومــان

إلــى األذقــان ،وهنــا نســتحضر مقولــة دو توكفيــل

ُ
المصطلــح هــو أخــذه لتلــك الحالــة
لهــذا

فــي كتابــه ''الديمقراطيــة فــي أمريــكا'' حينمــا قــال

الفيزيائيّــة للمــادّ ة ّ
لمــا تكــون صلبــة وانتقالهــا

إن الذيــن يُنتجــون األشــياء الضروريــة للحيــاة

إلــى حالــة أخــرى تكــون لزجــة مائعــة ســائلة؛

يفتقدونهــا ،فــي حيــن تكثــر عنــد أولئــك الذيــن ال

فهــو أخــذ هــذا ّ
الشــكل وهــذه ّ
الصــورة ،كــي يُع ّبــر

ينتجونهــا وال يعرفــون أبــدً ا كيفيــة ُصنعهــا ،فمــا

بشــكل بالــغ وكبيــر عــن الكيفيّــة التــي تحــوّ ل بهــا

أغــرب تق ُّلــب القيــم!.

المجتمــع مــن حالــة ّ
ُ
الصالبــة (الحداثــة) إلــى حالــة

/-2.5السيولة باعتبارها مصطلحً ا
لتجسيد التقاطع المعرفي عند
باومان:
اســتعمل باومــان مصطلــح الســيولة كثيــ ًر ا،
وقــد اختــاره كــي يعبــر بــه عــن حالنــا المعاصــر،
والســيولة باعتبارهــا مصطلحً ــا لــه تداوالتــه
المتعــدّ دة؛ لكــن انتقــاءه مــن طــرف باومــان دليــل
علــى أنــه متقاطــع معرف ًيــا؛ فليــس مــن الســهل
أخــذ حالــة فيزيائيــة للمــادة وجعلهــا ميــزة لنظــام
المجتمــع الحالــي؛ فباومــان اســتعار المفهــوم

( *)82الســيولة مــن المنظــور العلمــي (الفيزيــاء) مأخــوذة
مــن ســائل  liquidأي طــور المــادّ ة الــذي تــكاد تنعــدم فيــه
انضغاطيتهــا ،وفــي هــذا ّ
الطــور تكــون المــادّ ة حالــة مائعــة،
وتتخــذ تحــت تأثيــر الجاذبيّــة شــكل اإلنــاء الــذي يحتويهــا
ّ
يســمى ســطح الســائل ،وفــي نفــس
إلــى منســوب مُ عيّــن
المفهــوم نجــد (إســالة) liquéfactionومعناهــا تحويــل المــادّ ة
إلــى الحالــة الســائلة ،ويُطلــق المصطلــح عــادة علــى ّ
التحويــل
ّ
بالنســبة
مــن الحالــة الغاز يّــة إلــى الحالــة الســائلة ،وخاصــة
للمــواد التــي توجــد فــي حالتهــا الغازيــة عنــد درجــة الحــرارة
والضغــط العادييــن ،كمــا نجــد فــي الفيزيــاء أيضــا مــا يُعــرف
ّ
بخــط اإلســالة  liquidusالمكونــة مــن عنصريــن األول يُعــرف
بالمنحنــى ّ
ُ
الطــوري  phase diagramالــذي يُب ّيــن درجــة الحــرارة
ّ
ّ
يتــم عندهــا
بالتركيــز وهــو يُبيّــن درجــة الحــرارة التــي
والثانــي
االنصهــار ك ّلمــا ارتفــع تركيــز ُ
المــذاب فــي المذيــب (.أحمــد
المنصــور ،معجــم مصطلحــات الفيزيــاء ،ص)589
ّ
النســبيّة لتحويــل
( *)83نجدهــا علــى ّأنهــا الســيولة
المســتثمرين ألوراقهــم المال ّيــة إلــى ُنقــود ،أي درجــة ُ
ُ
المرونــة
التــي تتحــوّ ل بهــا أصــول مُ عيّنــة إلــى نقــود وتعنــي باإلنكليز ّيــة
 ،Liquidityكمــا وردت علــى أنهــا قابل ّيــة تحويــل األصــول المال ّيــة
إلــى ُنقــود ،وتعنــي باإلنكليز يّــة ( .Reversibilityأحمــد مختــار
عمــر ،معجــم اللغــة العربيــة المعاصــر ،ص.)899
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ُ
الميوعــة (مــا بعــد الحداثــة)»(((8؛ وعلــى هــذا يُعتبــر

كل جديــد(((8؛ فمثلمــا تكــون
والبحــث واللهــاث وراء ّ

الســيولة نقطــة تالقــي لمــا أخــذه
مصطلــح
ّ

الســيولة فــي المــادّ ة حالــة فيزيائيــة فــي ّ
الطبيعــة
ّ

باومــان مــن العلــوم األخــرى ووظفــه ليوصــل

ّ
التدفــق ،الســيالن ،غيــر قابلــة لالنضغــاط)
(كقابل ّيــة

للقــارئ أن حالــة المجتمــع الحالــي فــي تردّ يــه كحالــة

تكــون ً
أيضــا فــي العالقــات االجتماعيــة ،وداخــل

المــادة المائعــة الســائلة التــي ال تعــرف ثبا ًتــا.

ً
انطالقــا مــن أننــا نعيــش
التركيبــة االجتماعيــة؛ ذلــك

وال بــدّ لنــا مــن وقفــة مــع مُ صطلــح الســيولة
وكيفيّــة اســتعانته مــن قبلــه ،هــذا ُ
المصطلــح
الــذي وســم مجموعــة مــن مؤلفاتــه؛ إذ يذكــر فــي
أحــد مؤ ّلفاتــه قائـ ًلا( :إن مــا تتم ّيــز بــه طريقــة الحيــاة
الســائدة يكمن
الســابقة ّ
الحديثــة عــن أنمــاط الحياة ّ
فــي ّ
التحديــث الوسواسـ ّـي القهـ ّ
ـري اإلدمانـ ّـي؛ فهــو
يكمــن ِفــي اإلذابــة ُ
الســريع
المتواصلــة واإلحــال ّ
للبنــى ،والنمــاذج ّ
الذائبــة) فهــو يجعــل مــن الســيولة
بهــذا المفهــوم تلــك ُ
المرونــة التــي تقــف فــي وجــه
كل المياديــن يقــول ً
ّ
أيضا(:الســيولة
الصالبــة فــي ّ
ّ
الصالبــة الوحيــدة ،والاليقيــن هــو اليقيــن
هــي
الوحيــد)(((8؛ فهــو يعتبــر الســيولة نموذجً ــا لنمــط
حياتنــا المعاصــرة ،إنهــا تقنيــة الصهــر والتمييــع
كل شــيء ممكــن أن
ـل ّ
الســيولة ّ
واإلذابــة ،وفــي ظـ ّ
يحــدُ ث ،لكــن ال شــيء يمكــن أن نفعلــه فــي ثقــة
واطمئنــان ومفهــوم الســيولة ال يظهــر فقــط
ّ
والتنقــل نتيجــة التطــوّ رات
فــي ســيولة الحركــة
المتســارعة فــي وســائل ّ
ُ
االتصــال واالنتقــال؛ بــل
هــي تصــل إلــى حــدّ ســيولة المشــاعر والعالقــات
ّ
التنقــات
والمعانــي؛ ألن المعنــى قــد غــاب تحــت نيــر

فــي مُ جتمــع حديــث ســائل ،وهــو مجتمــع تتغيــر فيــه
ّ
الظــروف التــي يعيشــها أعضــاؤه بســرعة ال تســمح
باســتقرار األفعــال فــي عــادات وأعمــال منتظمــة،
ســيولة الحيــاة وتنمــو وتترعــرع علــى
وهكــذا تتغــذى ُ
ســيولة المجتمــع ،وتســتمدّ طاقتهــا وحيويتهــا
منهــا والعكــس صحيــح ،والحيــاة الســائلة تمامً ــا
مثــل المجتمــع الحديــث الســائل ،ال يمكــن أن
ـل علــى حالهــا وق ًتــا طويـ ًلا؛
تحتفــظ بشــكلها وال تظـ ّ
ففــي هــذه الحيــاة ال يمكــن لتجــارب الماضــي أن
تســتوعب مــا يطــرأ علــى ّ
الظــروف مــن تغيّــرات
ســريعة غيــر متوقعــة إلــى حــدّ كبيــر ،ور بّمــا ال يمكــن
ّ
توقعهــا وهــذا يعنــي أن الرّكــون إلــى أحــداث ماضيــة
ّ
فــي اســتقراء المســارات ُ
وكأنــه
المســتقبليّة صــار
مجازفــات بالغــة غيــر مســبوقة؛ بــل وعلــى حســابات
مضللــة فــي الغالــب؛ بــل أصبحــت مجهولــة
وال يُمكــن الرّكــون إلــى احتمــاالت مســاراتها
ُ
المســتقبليّة ركونــا تامــا مُ طمئنــا(((8؛ فمــا أشــبه
وضعنــا بالتز ّلــج علــى جليــد عائــم ،يعنــي أن ســامتنا
فــي ســرعتنا وخفتنــا.
بعــض الســوائل تتدفــق بشــكل كبيــر عندمــا
ُ
المطلــق،
تقتــرب درجــة حرارتهــا مــن الصفــر

( )84يســرى وجيــه الســعيد ،مصطلــح الســيولة وارتداداتــه
عنــد باومــان ،مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود14 ،ديســمبر ،2016
.mominoun.com
( )85بــول هوبــر ،نحــو فهــم للعولمــة ّ
الثقاف ّيــة ،ترجمــة :طلعــت
الشــايب ،المركــز القــوي للترجمــة ،ط ،2011 ،1ص.28

وتنســاب بــا ّ
توقــف علــى جوانــب األوع ّيــة الحاو ّيــة
( )86ليلى الجهني ،في معنى أن أكبر ،دار اآلداب ،بيروت ،ص17
( )87زيغمونــت باومــان ،الحيــاة الســائلة ،المصــدر الســابق،
ص.22
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لهــا مهملــة قــوى االحتــكاك والجاذب ّيــة ،وبإمــكان

الحديثــة الســائلة فــي تعلــم كيفيــة إنهــاء األمــور

هــذه الســوائل التــي توجــد فــي درجــات الحــرارة

واختتامهــا ال فــي كيفيــة الشــروع والبــدء فيهــا ؛

البالغــة االنخفــاض أن تختــرق ّ
الطــوب والــدّ وران

فنحــن نعيــش فــي عالــم حديــث ســائل ال يعتــرف

بــا ّ
توقــف ...وفــي الســياق نفســه نجــد الســائل

إال بيقيــن واحــد ،أال وهــو اليقيــن بــأن الغــد ليــس

أو الســيولة بوصفهــا حالــة سادســة للمــادّ ة

مــا يمكــن أن يكــون ،وال مــا ينبغــي أن يكــون؛ بــل

ّ
تنقــض كل القوانيــن الفيزيائيّــة األكيــدة
حيــث

مــا يكــون هــو التدريــب ُ
المســتم ّر علــى االختفــاء

للســوائل(((8؛ فمثلمــا هــو الحــال للمــادة هنــا

والذوبــان واالنســحاب والرّحيــل(.((9

كان األمــر مشــابهً ا فــي طريقــة العيــش ضمــن
الحيــاة الســائلة الجديــدة للمجتمعــات؛ إذ إن
تجربــة العيــش فــي هــذه الحيــاة ُت ّ
لخصهــا عبــارة
كل مــكان) وهــذا
بليغــة شــهيرة(:الخوف دائــم فــي ّ
ّ
الســائد؛ إذ
االنتشــار العــام للخــوف يرتبــط
بالظالم ّ
يُمكـ ُ
ـن أن تقــع أ ّيــة واقعــة وال أحــد يعلــم مــآل ذلك،
ّ
ولكنــه الموطن
فليــس الظــام هــو ســبب الخطــر؛
ّ
بيعــي لإلحســاس بالخــوف والاليقيــن ،فهــي
الط
ّ
حيــاة محفوفــة بالمخاطــر يحياهــا المــرء فــي حالــة
مــن الاليقيــن الدائــم ،وأشــد هاجــس يســاور المــرء
فــي تلــك الحيــاة هــو الخــوف مــن أن تأخــذه علــى
حيــن غــرة ،ومن الفشــل فــي اللحاق بالمســتجدات
المتســارعة ،ومــن التخلــف عــن ركــب الســائرين
ومــن إغفــال تواريــخ نهايــة الصالحيــة؛ فالحيــاة
الســائلة سلســلة مــن البدايــات الجديــدة التــي
تكــون النهايــات فيهــا ســريعة مؤلمــة ،وهــي
أصعــب لحظــات الحيــاة الســائلة وأوجعهــا،
وهكــذا أصبــح تعلــم أســبقية التخلــص مــن
األشــياء علــى تملكهــا أحــد فنــون هــذه الحيــاة
وإحــدى المهــارات الالزمــة لممارســتها ،وبذلــك
تصبــح ميــزة أهــل الحداثــة الســائلة أو أهــل الحيــاة
( 4 )88أســامة ممــدوح عبــد الــرزاق مصطفــى شــرف ،الســيولة
الفائقــة أغــرب حــاالت المــادة ،مجالســنا مجالــس التعليــم
العصــري ،2021/04/17 ،ســا. www.majalisna.com ،23:51 :

(((8

تســتثن
إن الســيولة بلغــت كل شــيء ،ولــم
ِ
أي شــيء ،جعلتنــا غرقــى جميعــا إلــى األذقــان؛
فالجميــع يُبحــر فيهــا ومحيطهــا غــارق فــي
ّ
الضبــاب؛ حيــث ال نــرى شــيئا ونعجــز عــن الحركــة،
ّ
ولكنهــا حر ّيــة فــي
ففــي الضبــاب يكــون المــرء حُ ـ ًّر ا،
ضبــاب؛ فيُمكننــا أن نــرى علــى مســافة  30أو 50
قدمــا ،ويُمكننــا أن نفــرح باألشــجار الجميلــة علــى
طــول ســيرنا فــي ّ
الطريــق ،وأن ُنالحــظ المــارّة فــي
ّ
الطريــق ،ونجتنــب االصطــدام باآلخريــن ،ونتفــادى
الصخــور ّ
الضخمــة أو حفــرة أمامنــا ،ولكــن ق ّلمــا
نســتطيع أن نــرى أبعــد مــن ذلــك أو أن نــرى
الســيارة التــي تبعــد عنــا بضعــة مئــات مــن األقــدام
وهــي آتيــة بســرعة عاليــة فــي اتجاهنــا ،وإن مــن
ســمات العيــش فــي ّ
الضبــاب أن يقيننا يســتهدف
جهودنــا االحترازيــة ،وي ّ
ُركزهــا علــى األخطــار المرئ ّيــة
ّ
توقعهــا
والقريبــة ،تلــك األخطــار التــي يمكــن
وحســاب احتماالتهــا ،ولكــن أفظــع األخطــار
وأبشــعها هــي بالتحديــد تلــك التــي مــن ُ
المحــال
الم ّ
ّ
ُ
توقعــة وغيــر
توقعهــا ،إنهــا األخطــار غيــر
ّ
ظــل هــذا الوصــف للحيــاة
للتوقــع ،وفــي
القابلــة
ّ
( )89زيغمونت باومان ،المصدر السابق ،ص.23
( )90زيغمونــت باومــان ،الخــوف الســائل ،ترجمــة :حجــاج أبــو
جبــر ،الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر.2017 ،ص.28
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الســائلة يقــول جــاك أتالــي« :أضحــى المجتمــع

مُ تخيّلــة) بمعنــى ّ
أن ُ
المجتمــع ظــرف اجتماعــي

ّ
ي ّ
التوقــع ،إننــا
كل شــيء إال وســائل
ُتوقــع فيــه ّ

اســتغنى عــن الخيــال فــي خدمــة الفحــص ّ
ـي،
الذاتـ ّ

جميعــا نظـ ّ
ـن أنــه يوجــد جبــل جليـ ّ
ـدي عائــم ينتظرنــا

ً
وأصبــح ُ
نافضــا يديــه مــن العالقــات
المجتمــع

المســتقبل ّ
يتر ّبــص بنــا فــي مــكان مــا فــي ُ
بابي،
الض ّ

بيــن األشــخاص (المجتمع ّيــة ال الجماع ّيــة) وهــذا

وســنصطدم بــه وســنغرق ،ونحــن منغمســون

ُســميه فيمــا بعد"باومــان" بــ"عالــم ّ
ّ
التفاعــل
مــا ي

فــي أصــوات الموســيقى»(.((9

ُ
المباشــر بيــن األشــخاص" ،وهنــا تبــرز الفرديّــة

كمــا أن الســمة األبــرز لنظــام المجتمــع
فــكك االجتماعــي ّ
الحديــث هــي ســمة ّ
الت ّ
الشــديد
فهــو مجتمــع ال يبــدو عليــه انعدام ّ
الشــكل أو عدم
االكتمــال أو عــدم الوُ ضــوح ،كمــا أنــه ال يبــدو عاجـ ًز ا
ـكل عنايــة
عــن مقاومــة يــد البســتاني الــذي يرعــى بـ ّ
النباتــات األفضــل مــن الغــداء والهــواء والضــوء،
وهــو متعــدّ فــي نفــس الوقــت كــي يتقولــب فــي
ّ
ـتاني(((9؛ إنــه مجتمــع
أي قالــب يختــاره لــه هــذا البسـ ّ
مائــع ســهل االنصهــار ال يث ُبــت علــى حــال يتركــب
مــع كل قالــب جديــد ،فــا وجــود لصالبــة تمنعــه
مــن ذلــك؛ ألنــه مــن نــوع ســائل يســهل عليــه أخــذ
الشــكل الجديــد بــكل ســهولة.
وفــي ســياق العيــش داخــل المجتمــع
ّ
ُســميه "باومــان"
الســائل نجــد مــا ي
الحديــث
ّ
بالجــري وراء الفرد ّيــة هــذه األخيــرة التــي خ ّلفتهــا
الســائلة ،بحيــث تراجعــت "الجماعــة"
الحيــاة
ّ
( )Communityكمــا ّ
المناعــي الــذي
أن نظامهــا
ّ
كان يحميهــا مــن ُ
المشــكالت صــارت مُ شــكلة
فــي حــدّ ذاتهــا؛ فحالــة األشــياء صــارت حالــة مــن
ّ
ألن المجتمــع أضحــى (جماعــة
صنعنــا؛ ذلــك
( )91المصدر نفسه ،ص.35
( )92زيغمونــت باومــان ،الحداثــة والهولوكوســت ،المصــدر
الســابق ،ص.198

التعامــات اليوم ّيــةُ ،
ـكل فــي ّ
وتتشـ ّ
وتعــزز االختيــار
الح ـ ّر الوهمــي فقــط ،وفــي هــذا المجتمــع يُصبــح
ً
حديثــا عــن مجتمــع األفــراد الــذي يكــون
الحديــث
فيــه األفــراد أفــرادً ا بحكــم القانــون فقــط ،فهــو
مجتمــع خاضــع لســيرورة ّ
النزعــة الفرد ّيــة ،والــذي
ّ
ً
يتمكــن
جميعــا فهــو مجتمــع لــم
ننتمــي إليــه
مــن الحفــاظ علــى الفرديّــة بحكــم الواقــع وهــي
المنشــودة؛ بــل أصبحــت صعبــة المنــال؛ نظــ ًر ا
للســمات المعهــودة للهويّــة
الســريع
للتغيّــر
ّ
ّ
ّ
وعــدم االســتقرار ُ
وللطلــب المتزايــد
المزمــن،
ّ
نمثــل شــخصيّة
حــول الفرديّــة ،فك ّلنــا اآلن
(أليــس)

(((9

؛ فالجــري وراء ســراب الفرديّــة

يســتحوذ علينــا ،ففــي الجــري وراء الفرديّــة ال
وقــت للراحــة واالســترخاء.
ّ
مهمــة النــداء
حمــل باومــان علــى عاتقــه
اإلنســاني دون أن يذكــر ذلــك صراحــة؛ فقــد
حــاول تســليط ّ
الضــوء علــى ظاهــرة ُ
الميوعــة فــي
المجتمعــات وفوائدهــا وســلبياتها ،بعبــارة أخــرى
يُحــاول هــؤالء إيجــاد حلــول لمآســي ُ
المجتمــع
االســتهالكي المفــروض مــن عــدة نواحــي؛ فقــد
جعــل الفــرد اســتهالكيًا بطبعــه ال يفكــر كيــف
ينتــج؛ بــل فقــط كيــف يســتهلك ،بــل وكيــف
( )93المصدر نفسه ،ص.48

نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن

يســتهلك أكثــر ،حتــى صــار االســتهالك عنوا ًنــا
كبيـ ًر ا للحيــاة يســري فــي كل جوانبهــا ،وقــد كانــت
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هــذه الحيــاة ســببًا فــي تكويــن عقليــة فردانيــة

فــي صفحــات هــذا البحــث كانــت البدايــة

ممــا أدى بالذيــن يقترحــون الحلــول إلــى اقتراحهــا

مفاهيميــة ،وذلــك قصــد الوقــوف علــى

بصيغــة فرديــة غيــر أن باومــان يريــد تشــخيص

مســألة تحديــد المفهــوم والمصطلــح بحيــث

الــداء؛ باعتبــار أن القضيــة جماعيــة كبيــرة تهــم

إننــا عدنــا إلــى تحديــد كلمتــي ( )interوكلمــة

الجميــع ،وبالتالــي فحلهــا لــن يُقــدم بطريقــة

( )disciplinaritéومــا يقابلهمــا فــي اللغــة

فرديــة؛ بــل ال بــد مــن االتحــاد لمواجهــة خطــر

العربيــة ،ثــم حددنــا المفهــوم االصطالحــي

الســيولة الــذي غرقــت فيــه البشــرية.

للتقاطــع المعرفــي علــى أســاس أنــه عمليــة

فباومــان حــاول أن يشــخص الــداء االجتماعــي
ويقتــرح لــه الــدواء ،فهــو يعتبر أن المأســاة مأســاة
اجتماعيــة؛ لذلــك ال بــد مــن الســعي الحثيــث إليجــاد
الحــل فــي أقــرب وقــت ،خاصــة أن درجــة الميوعــة
والســيولة فــي مجتمعاتنــا تــزداد كل دقيقــة
بأبلــغ األوصــاف ،وهــو حــال ينبــئ بخطــورة بالغــة؛
ألن المجتمعــات تســير فــي درب فنائهــا بهــذه
الكيفيــة دون أن تعــي ،فباومــان يحــذر مــن الناحيــة
االجتماعيــة ،والتــي جمــع لهــا مــن تخصصــات
مختلفــة عــن مخاطــر الســيولة والميوعــة التــي
دخلتنــا مــن كل الجوانــب فعاداتنــا ،وتقاليدنــا
ضاعــت ،وأخالقنــا ســالت ،وديننــا تميــع بفعــل
المميعيــن ،وكذلــك سياســتنا واقتصادنــا؛ فهــذه
الســيولة خطــر محــدق علــى حســب باومــان ،وهــذه
األخيــرة ال تخــص المجتمــع مــن جهــة معينــة بــل
تخــص كل أقطــاب الكــرة األرضيــة باعتبارهــم
يعيشــون فــي قريــة واحــدة ،فباومــان أراد أن يوجــه
أســهم الحــذر إلــى جوانــب هــذا الخطــر المحــدق؛
وذلــك بإعــادة النظــر فــي العديــد مــن األمــور،
وصــو ًلا إلــى الفــرد العــادي البســيط.

تتضمــن تقاطعــا فــي التصــورات والمفاهيــم
التــي لهــا عالقــة بإعــارة وســائل التحليــل
والتفســير مــن التخصصــات األخــرى ،بيــن
تخصصيــن فأكثــر ،ثــم االنتقــال بعدهــا إلــى
الشــخص الفكــري عنــد باومــان بســيرة
ذاتيــة قصيــرة جــدً ا؛ باعتبــار أن البحــث يقــوم
عليــه ،وبعدهــا إلــى وجــود التقاطــع المعرفــي
فــي علــم االجتمــاع بصــورة عامــة ،وكيــف أن
هــذا العلــم اليــوم ال يمكنــه االســتغناء عــن
التخصصــات األخــرى وحجــم حاجتــه إليهــا،
كمــا نوهنــا علــى أهميــة حضــور هــذا النــوع
مــن الدراســات فــي علــم االجتمــاع مــن
خــال إبــراز األهميــة التــي أضحــت ضــرورة
إبســتيمولوجية ُملحــة ،ومــن َث َّ
ــم االنتقــال
إلــى التقاطــع المعرفــي فــي الشــخص
الفكــري لباومــان ،وقــد تناولنــا عناصــر تثبــت
ذلــك؛ فمــن بينهــا أن التاريــخ عنــد باومــان
ليــس مثلمــا يســرده اآلخــرون؛ بــل إنــه عــاد
للتاريــخ بمنهــج نقــدي يبــرز فيــه كيــف أن
حادثــة المحرقــة ليــس مثلمــا يصورهــا لنــا
التاريــخ ،وإنمــا ليســت ســوى نتيجــة مــن
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منتجــات الحداثــة ،وبعدهــا تنــاول الجانــب

وعاداتــه وتقاليــده ،واقتصــاده ،وثقافتــه،

السياســي الــذي وجدنــاه متداخــا مــع التاريخ،

وتربيتــه ،ودينــه ،وتاريخــه.

وكانــت القضيــة الراهنــة عنــده هــو رفــض
مــا يقــوم بــه أصحــاب المحرقــة مــن قــرارات
عالميــة باســم وبحجــة الهولوكوســت ،وبيــن
مــن خاللهــا أن السياســة هــي فــن الممكــن
ً
أيضــا قــد ألمــح إلــى
المتغيــر ،كمــا نجــده
المرجعيــة االقتصاديــة وبيــن دورهــا فــي
البنــاء االجتماعــي ،وهنــا تنــاول بالضبــط
الصــراع الطبقــي الموجــود بيــن الرأســمالية
واالشــتراكية فيمــا بعــد ،وهــذا دليــل علــى
توســعه فــي تحليــل القضايــا االجتماعيــة مــن
زاويــة اقتصاديــة ،كمــا أنــه اســتعار بأعمــال
الفنانيــن كــي يشــخص الــداء االجتماعــي،
وكيــف أن الفــن الحالــي القائــم ليــس ســوى
مجموعــة مــن التركيبــات الالمتراكبــة لكنهــا
مقبولــة محمــودة ،وهــذا ال لشــيء؛ إنما فقط
ألن الــذوق االجتماعــي الحالــي أصبــح يمجــد
هــذا النــوع مــن األعمــال ،وبالتالــي فباومــان
وجــد مــن الفــن وســيلة للتعبيــر عــن حالــة
المجتمــع الســائل الــذي تغيــرت قيمــه حتــى
فــي الــذوق الجمالــي ،وأصبحــت التفاهــات
هــي القداســة بعينهــا ،أمــا المقــدس فقــد
ولــى زمانــه وأصبــح تقليديــا يُنفــر منــه ،ثــم بعــد
ذلــك تطرقنــا إلــى عنصــر الســيولة باعتبــاره
تجســيدً ا للتقاطــع المعرفــي عنــده؛ فمفهوم
الســيولة نعرفــه كيميائيــا واقتصاديــا ،لكــن
باومــان أخــذه مــن هذيــن العلميــن ليقــدم لنــا
صــورة جديــدة عــن تركيبــة نظــام المجتمــع
الحالــي ،وكيــف أنــه أصبــح ســائ ًلا فــي قيمــه،

إن الوبــاء االجتماعــي الــذي يــراه باومــان
لــم يصــل إليــه مــن خــال نظــرة أحاديــة مــن
ـال؛ بــل إنــه ّ
كثــف مــن مجهوداتــه ودخــل
بــرج عـ ٍ
غمــار علــم االقتصــاد والسياســة والتاريــخ
والفــن ،ليصــل فــي النهايــة إلــى صياغــة
مفهــوم جديــد فــي علــم االجتمــاع معتبــ ًر ا أن
العالــم برمتــه اليــوم يعيــش مرحلــة ثانيــة بعــد
الحداثــة ،وهــو مــا أســماه الحداثــة الســائلة،
فباومــان مــن خــال اجتهاداتــه فــي االقتصــاد
فهــم أن النــاس أصبحــوا مجــرد ناقليــن
مســتهلكين ،بــل أكثــر مــن ذلــك تجدهــم ال
يفهمــون إال فــي االســتهالك ونظ ـ ًر ا لخطــورة
الوضــع االســتهالكي حتــى أطفالنــا أصبحــوا
مســتهلكين مــن الدرجــة األولــى ،وكذلــك
اســتطاع باومــان مــن خــال االقتصــاد أن
يفهــم طبيعــة النمــوذج الرأســمالي الحالــي،
ويخــوض غمــار البحــث فيهــا ومــن الناحيــة
التاريخيــة اســتطاع الوصــول إلــى حقيقــة
الهولوكوســت ،ومــن الناحيــة الفنيــة تعمــد
الرجــوع إلــى أعمــال الفنانيــن فــي هــذه المرحلــة
ليجدهــم فعـ ًلا قــد تمعنــوا فــي القضيــة؛ لذلــك
اســتعان بالفــن بوصفــه وســيلة ً
أيضــا للتعبيــر
عــن نظريتــه االجتماعيــة ،كمــا ال ننســى أن
باومــان اســتعمل فــي كل هــذا مزيجً ــا فلســفيًا،
وذلــك بعودتــه لمختلــف النظريــات الفلســفية
التــي يذكرهــا فــي كتاباتــه.
وعليــه يمكــن القــول باختصــار شــديد إن

نأ نامواب تنومغيز ،عامتجالا ملع يف يفرعملا عطاقتلا ةيرظن

نظريــة باومــان فــي علــم االجتمــاع مكنتــه
ً
متقاطعــا معرفيًــا ،أي أن
وأجبرتــه أن يكــون
يســتعين بالتخصصــات األخــرى ،وهــذا الــذي

مجالســنا

مجالــس

التعليــم

123

العصــري،

 ،2021/04/17ســاwww.majalisna.com ،23:51 :
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ً
شــيئا
الحظنــاه ،فقــد أخــذ مــن كل المياديــن

الســام البحيــري ،المجلــس الوطنــي للثقافــة

ويركبــه مــع ميــدان آخــر؛ ليوصــل لنــا رســالة

والفنــون واآلداب ،ط ،2الكويــت.2009 ،

مفادهــا أن المجتمــع الحالــي مجتمــع خطيــر
ســائل قريــب مــن االنهيــار ،وقــد وصــل إلــى
هــذا بعــد االطــاع علــى االقتصــاد ،ووجــد أن
النــاس اليــوم يجتهــدون فــي االســتهالك
أكثــر مــن اإلنتــاج ،وهــذا الــذي يســميه بالنزعــة

7 .7أنطونيــو غرامشــي ،شــجرة القنفــذ والرســائل
الجديــدة ،ترجمــة :أمارجــي ،دار التكويــن للتأليــف
ّ
والنشــر ،ط ،1ســوريا .2016
والترجمــة
8 .8بــول هوبــر ،نحــو فهــم للعولمــة ّ
الثقافيّــة،

االســتهالكية ،وبعــد اطالعــه علــى التاريــخ،

ترجمــة :طلعــت الشــايب ،المركــز القــوي

ووجــد أن النــاس يعتقــدون أمــو ًر ا لكنهــا فــي

للترجمــة ،ط ،2011 ،1ص.28

الحقيقــة كــذب وبهتــان ،وبعــد أن اطلــع علــى
الفــن والفلســفة واســتعان بأعمــال الكثيريــن
بغــرض توظيفهــم فــي ســبغ مفاهيــم
اجتماعيــة جديــدة.
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2 .2أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ،مختــار الصحــاح،
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4 .4أحمــد مختــار عمــر ،معجــم اللغــة العربيــة
المعاصــرة ،ط ،1عالــم الكتــب ،القاهــرة.2008 ،
5 .5أســامة ممــدوح عبــد الــرزاق مصطفــى شــرف،
الســيولة الفائقــة أغــرب حــاالت المــادة،

9 .9الجرجانــي ،التعريفــات ،القاهــرة ،دار الفضيلــة
للنشــر والتوزيــع والتصديــر.2004 ،
1010جــون ليتشــه ،خمســون مفكــ ًر ا أساســيًا
معاصــ ًر ا مــن البنيويــة إلــى مــا بعــد الحداثــة،
ترجمــة :فاتــن البســتاني ،مركــز دراســات
الوحــدة العربيــة ،ط ،1بيــروت.2008 ،
1111حســين ســالم مرجيــن ،العالقــات البينيــة
بيــن علــم االجتمــاع وعلــم الحاســب اآللــي
''المفاهيــم والمنهجيــة'' ،2015 ،كليــة اآلداب،
جامعــة طرابلــس.
1212حنــة أرنــدت ،فــي الثــورة ،ترجمــة :عطــا عبــد هللا،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،ط ،1لبنــان،
.2008
1313زيغمونــت باومــان ،الحيــاة الســائلة ،ترجمــة:
حجــاج أبــو جبــر ،الشــبكة العربيــة لألبحــاث
والنشــر ،بيــروت ،لبنــان ،2016 ،ص.93
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1414زيغمونــت باومــان ،الخــوف الســائل ،ترجمــة:
حجــاج أبــو جبــر ،الشــبكة العربيــة لألبحــاث
والنشــر.2017،
1515زيغمونــت باومــان ،الحداثــة الســائلة ،ترجمــة:
حجــاج أبــو جبــر ،الشــبكة العربيــة لألبحــاث
والنشــر ،بيــروت ،لبنــان.2016 ،
1616زيغمونــت باومــان ،الحداثــة والهولوكوســت،
ترجمــة :حجــاج أبــو جبــر ،دنيــا رمضــان ،مــدارات
لألبحــاث والنشــر ،القاهــرة.
1717زيغمونــت باومــان ،الخــوف الســائل ،ترجمــة:
حجــاج أبــو جبــر ،الشــبكة العربيــة لألبحــاث
والنشــر.2017 ،
1818عبــد الرحمــن ابــن خلــدون ،المقدمــة ،ط ،1دار
الكتــاب العربــي للنشــر والتوزيــع ،القاهــرة.2015 ،
1919عبــد الوهــاب المســيري ،الصهيونيــة والنازيــة
ونهايــة التاريــخ ،دط ،دس.
2020ليلــى الجهنــي ،فــي معنــى أن أكبــر ،دار اآلداب،
بيــروت.
2121محمــد ســيد بيومــي ،معوقــات تفعيــل
الدراســات البينيــة فــي العلــوم االجتماعيــة،
كليــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة ،جامعــة
الســلطان قابــوس ،د س.
وجيــه

2222يســرى
الســيولة

الســعيد،

وارتداداتــه

عنــد

مصطلــح
باومــان،

مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود14 ،ديســمبر
،2016
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