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 "أن تكون بال دوـلة من الـناحـ�ة
الثقـــاف�ـــة �عني أن تمتلـــك أكثر 

ــیـَّدمن وطن، أن   وطـنًا في   تشـــــــ
أن   قـــــافـــــات،  ـث اـل طـرق  مــفـترق 

 تصیر هجینًا ثقاف�ًا" 
(Bauman, 2000: 206). 

 : ملخص

 
ّ
  ة، و�شبع �ّل �عد ا�حداثة، ع�� ا�حياة االجتماعيّ   –قافة، �� عالم ما �عد ا�حداثة أو ما �عد  ��يمن الث

ستبدل  حيث  قد صرنا �عيش عصر الثقافة،  و جانب من جوان��ا، وذلك نتيجة لتقدم تكنولوجيا االتصال.  
ُ
ا

 
ّ
 خطاب الثقافة بخطاب االقتصاد. وتصف ما �عد ا�حداثة ظهور مجتمع تمث

ّ
 ل فيھ امليديا والث

ّ
ة  عبيّ قافة الش

 املؤّس 
ّ

تتحك ال�ي  األقوى  االجتماعيّ سات  العالقات  أنماط   ��  م 
ّ
و�ش� الثقافيّ ل ة  العالمات  �سيطر  إذ  ة  ها. 

و الشعبيّ  لھ،  و�دراكنا  بالواقع  إحساسنا  ع��  امليديا  وصور  نحّد ع��  ة  ال�ي  أنفسنا  الطر�قة  ��ا  و�عرَّف  د 

 والعالم من حولنا. وثّم 
ّ
�عد ا�حداثة،  –قافة �� عالم ما �عد ة مفهومات ثالثة �� األبرز �� معرض وصف الث

ز   يولة"."الّس   و  �ج�ن"،"التّ   ة"، واملعاصر: "الكر�وليّ 
ّ

:  �ساؤل محورّي ��  راسة  هذه الّد إش�الّية    من هنا، ت��ك

 
ّ
 ما �� صورة الث

ّ
�عد ا�حداثة املعاصر، وال�ي �ستند    -رة لعالم ما �عد  جاهات املفّس قافة ال�ي تر�سمها االت

الثة؟ ع�� تلك املفهومات  
ّ
إ�� مقار�ة    ��دف، أّوال،  راسةالّد   يمكن القول إّن هذه ،  وتأسيسا ع�� ما سبق  الث

املفهومات ومشتمال��ا     ،هذه 
ّ
الث مستقبل  تتناول  مقار�ات  تارة،  وعرض  بأنھ كر�و��  يوصف  عالم   �� قافة 

 آالت الثقافة �� عاملنا املعاصر.  طرح تصورات لمو��دف ثانيا، إ��  و�ج�ن وسائل تارة أخرى 

 لة، ا�حداثة السائلة. : الثقافة، الكر�ولية، الت�ج�ن، السيو ال�لمات املفتاحية
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Abstract:  
 
In a postmodern or post-postmodern world, culture dominates social life 

and saturate all its aspects, as a result of the advances in communication 
technology. We are living in the age of culture, and the discourse of 
economy has been replaced by the discourse of culture. Postmodernism 
describes the emergence of a society in which media and popular culture 
represent the stronger institutions that control and shape the patterns of 
social relations. Popular cultural signs and media images control our sense 
of reality and our perception of it, and the way we define and know 
ourselves and the world around us. Three concepts are most prominent in 
the description of culture in a post-modern world: "Creolization", 
"hybridization" and "liquid modernity".  

The problem of this study is therefore centered on a central question: 
What is the image of culture drawn by the approaches explain the post-
postmodern world? Accordingly, this study aims to approach these 
concepts and their contents; and to review the current approaches to the 
future of culture in a world described as being sometimes creole, hybrid or 
liquid; and to review perceptions of the current status of culture 

Key words: Culture, Creolization, Hybridization, Liquidity, Liquid 
Modernity. 
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 : مقدمة -1

 
ّ
 ل  تمث

ّ
ال�ي �عتنقها جماعة من البشر ع�� نطاق  و قافة حزمة االف��اضات غ�� املدركة، بدرجة كب��ة،  الث

 . و 1واسع
ّ
قارب الث

ُ
 مادة يمكن أن تنتشر ع�� العالم.  ت

ً
، وحديثا

ً
 إرشاديا

ً
، بوصفها شفرة، نموذجا

ً
قافة، غالبا

 أك�� �ساطة   Friedman�تب�ى جوناثان فر�دمان  و 
ً
بمعناها العام األشمل،   ف�ي  لثقافة،ل،  �� �عر�فھ  موقفا

ا�جتمعات اإل�سانيّ  بھ  تنفرد  لفعل أشي��يء  بديلة  أو ح�ى ة، و�رتكز ع�� فكرة وجود طرائق  اء متشا��ة 

يستند مفهوم فر�دمان ع�� فكرة االختالف؛ طرائق مختلفة إلنجاز األشياء، طرائق مختلفة  و .  وأدا��ا  متماثلة 

 . 2اجرّ  لالرتباط بالعالم، طرائق مختلفة لتنظيم إعادة اإلنتاج االجتما��، وهلّم 

   و�عّد 
ّ
 الث

ّ
 مرك

ً
 للتفك�� والسلوكقافة �سقا

ً
 ومت�امال

ً
 يتيح لنا    �ش��ك  ،با

ً
فيھ أفراد جماعة معينة، �سقا

 
ّ

. والثقافة �� نتاج وعملية تنشأ �� 3� فهم املعا�ي ال�ي ُيلصقها األفراد بوقائع ومشاهدات معينةنمطھ الك�

 يطوّ حّ�ى  مع�ى،    ذاالفعل    إن يصبح وما    ،�شاط األفراد ذي املع�ى
ّ
عات عن مناشط  ر أفراد ثقافة معينة توق

ر وتطوّ   ويعكس نمّو   ،وافع واألساليبوقعات تلك املعاي�� واألدوار واألجندات والّد نماط التّ ن أاألفراد. وتتضمّ 

 
ّ
 الن

ّ
 ر التّ وتطوّ  قا�� نمّو شاط الث

ّ
تمثل الثقافة مجموعة من املعا�ي املش��كة  بناًء ع�� ذلك، . 4عات واملعا�يوق

 . 5داخل جماعة معينة

   ومن املقطوع بھ أّن 
ّ
 الث

ّ
 قافة �ش�

ّ
ة، أو جمعية، أو ة وجوان��ا؛ سواء فرديّ مظاهر ا�حياة اإل�سانيّ ة  ل �اف

 
ّ
بال �عّد خاصة  وال  االجتماعية.  تقليديّ   نظم  بصورة  اعت��ناها  ال�ي  بنائيّ العناصر  قوى  أش�ال  ة  (مثل  ة 

جزءً  مع�ن) وحدها  �جتمع  الطبقي  البناء  أو  الثقافة، فح�ى سلوكيّ   ا ا�ح�ومة،  البيولوجيّ من  ال�ي    -ة  اتنا 

 �ش�
ّ
الث مع  ف��ا   �ك 

ّ
وال� �األ�ل،  والنّ دييات؛  عّد   –وم  �اوج، 

ُ
� 

ّ
الث بتأث��  وتتحول  سلوكيّ ل  وتصبح  ات  قافات، 

 ثقافيّ 
ّ
 ة بدرجة كب��ة. و�ش�

ّ
و�تع�ن اعتبارها ممارسات    أيضا،ة، والبناء االجتما��  قافة ا�خ��ة االجتماعيّ ل الث

 
ّ
 ال تقتصر ع�� ما يقبع �� عقول األفراد منظ

ً
مجرد  االجتماعية بوصفها  األبنية  من هنا تتحّدد  .  مة اجتماعيا

 . 6صيغ ثقافية �ستثمر املوارد وتدعمها

   أصبحت 
ّ
حاضرة �� �افة مظاهر ا�حياة االجتماعية وجوان��ا، فمن املمكن شراء الثقافة،    اليوم  قافةالث

 �� أش�ال  وأداء دورا��ا وتحقيقھو�يعها، وتصميمها، واخ��اعها، و�سو�قها،  
ً
 أو جمعيا

ً
، ونقلها و�جر��ا فرديا
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مادية.   غ��  أو  أ�حت مادية   (  مثلما 
ّ
أيضا قافةالث ا�حياة    )  أساليب   ��  

ً
أساسيا  

ً
الفنية  م�ونا والعوالم 

   . و�مكن الدفع بأن الثقافة وا�جتمع قد سقط �ّل 1والتبادالت السلعية، ا�خ
ّ

ر  م��ما �� اآلخر، و�ات من املتعذ

 للمجتمع والنسق االقتصادي. فقد صارت الثقافة  
ً
 مالزما

ً
 وشيئا

ً
اعتبار الثقافة "طبيعة ثانية" أو ا�ع�اسا

أ  
ً
محددا املتأخرة  الرأسمالية  مرحلة  وح�ى  ��  والسيا��ي،  واالقتصادي،  االجتما��،  للواقع   

ً
ساسيا

 السي�ولو��.  

جيمسون   فر�در�ك  ع��    Jamesonو�قول  للثقافة  امتداد هائل وشاسع  "أصبح هناك  الصدد:  هذا   ��

أّن  لدرجة  االجتما��  االجتماعية    �ّل   ا�جال  حياتنا   �� إ��   -��يء  الدولة  وقوة  االقتصادية،  القيمة  من 

    -والبنية ا�جردة للنفس ذا��ا املمارسات،  
ً
. �ع�ي ذلك أن ا�جال االجتما�� لم �عد منفصال

ً
قد أصبح ثقافيا

عن ا�جال الثقا��". ع�� سبيل املثال لم �عد الطبقة الوسطى ا�جديدة تتحدد ع�� أساس القوة االقتصادية  

فصل الثقا�� عن االقتصادي    أو السياسية، بل ع�� أساس استعراض الرموز الثقافية. كما بات من املتعذر

، يت�ح ذلك بجالء �� الدور ا�حوري لإلعالن �� الثقافة املعاصرة
ً
 . 2حيث تتمازج الثقافة والتجارة معا

، �عت�� "قضية  postmodernism-post�عد ا�حداثة    -واليوم، �� عالم ما �عد ا�حداثة أو ح�ى ما �عد  

  
ً
 حساسا

ً
 إ��  الثقافة" وترا

ً
قضايا الهو�ة وا�خصوصية، لذلك باتت الثقافة العمود الفقري  ارتباطها بنظرا

، وغ��ها من القضايا  Multiculturalismالذي تراتبت حولھ دراسات الهو�ة، وال�ونية، والتعددية الثقافية  

األ�اديمية الدوائر   ��  
ً
حاليا الثقافة  و .  3املثارة  مفهوم  األقليات  كذلك  يستخدم  اندماج  أسباب  لتفس�� 

شة، �سهولة، �� ا�جتمع الك��وا�جماع  .4ات املهمَّ

طت    ملاذا أ�حتوهنا يثور �� األذهان سؤال،  
َّ
الثقافة، ع�� نحو مفا��، الش�ل ا�حوري ل�خطاب، و�سل

 مقار�ات املفكر�ن ع�� العوملة الثقافية وتأث��ا��ا ال�ي تنخر �� جسد الثقافات ا�حلية؟

القتصاد ع�� السياسة، فقد باتت املقوالت االجتماعية م��مة، "اليوم و�عد انقضاء قرن�ن ع�� انتصار ا 

 من تجر�تنا املعيشة، و�تنا معها بحاجة إ�� نموذج إرشادي جديد ألنھ لم �عد �� 
ً
 كب��ا

ً
ت��ك �� الظل قسما

 يفرض  
ً
وسعنا العودة إ�� النموذج اإلرشادي السيا��ي، السيما وأن القضايا الثقافية بلغت من األهمية حدا

. وقد تزامن بروز ا�خطاب الثقا�� مع ظهور السياسات الثقافية،  5"� الفكر االجتما�� االنتظام حولها ع�

عن   و�حث  ثقافية،  خصوصيات  إ��  ا�حدا�ي  العالم  و�شظي  بالهو�ة  ا�خاصة  ا�حداثية  األبنية  وانحسار 
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of Anthropology, vol. 55, 2009, p. (4). 
2- Kumar Krishan, From post-industrial to postmodern society: new theories of the contemporary world, 
Oxford, Blackwell, 1995, pp. (115 - 117). 
3- Kuper Adam, Culture, Identity and the Project of a Cosmopolitan Anthropology, Man, Vol. 29, n. (3), 
1999, p. (538). 
4- Duranti A., Linguistic Anthropology, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p.(23). 
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ٓ
 ). 13، ص (2011، ترجمة جورج سليمان، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، براديغما جديدة لفهم عالم اليوما
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 أثار مجموعة من عمليات إعادة التحديد الث
ً
 عميقا

ً
:  reidentificationsقافية ا�جذور. وقد مثل ذلك تحوال

قضية   إ��  املواطنة  قضية  من  القومية  الهو�ة  وتحول  املهاجرة،  والعرقية  اإلقليمية،  والعرقية  الوطنية، 

 . 1ويش�� فر�دمان إ�� ذلك بمصط�ح "التشظي األفقي للنظام القومي" ،االنتماء الثقا��

نتيجة    ،و�زعم منظرو ما �عد ا�حداثة  ،عيةو��يمن الثقافة �� عالم ما �عد ا�حداثة ع�� ا�حياة االجتما

ع�� ا�حياة االجتماعية، و�ل جانب   األك�� هيمنة  الثقافة، أصبحت ا�جانب  أّن  ،لتقدم تكنولوجيا االتصال

 
ّ
  ،ننا �عيش عصر الثقافة، ومن ثم��، و من جوان��ا. إن زمن ال��ك�� ع�� ا�جوانب االقتصادية البحتة قد و�

رها طليعة  هيمنة إش�الية الثقافة ومفهومها، وتصّد   . و�عّد 2فإن خطاب الثقافة استبدل بخطاب االقتصاد

. واآلن صارت الثقافة سلعة فكر�ة  3ن املا��ي، ظاهرة ثقافية �� ذا��اا�جدل النقدي منذ �سعينيات القر 

ميادين    وتتنازعها  متعددة  تتجاذ��ا 
ً
منظما  

ً
موِجها  

ً
مبدأ الثقافة،    ،باعتبارها  دراسات  امليادين  هذه  ومن 

 .4والسياسة متعددة الثقافات، واالقتصاد ال�و�ي

  ، لعالم الذي �عيش فيھ بأنھ عالم ما �عد حدا�يدأب املفكرون والباحثون، ح�ى وقت قر�ب، ع�� وصف ا

 
ّ
 وتصف ما �عد ا�حداثة ظهور مجتمع تمث

ّ
 قافة الشعبيّ ل فيھ امليديا والث

ّ
م �� ة املؤسسات األقوى ال�ي تتحك

 
ّ
و�ش� األخرى  االجتماعية  العالقات  ع��  أنماط  امليديا  وصور  الشعبية  الثقافية  العالمات  �سيطر  إذ  لها. 

 . 5الطر�قة ال�ي نحدد و�عرَّف ��ا أنفسنا والعالم من حولناع�� دراكنا لھ، و إحساسنا بالواقع و�

و�ش��ك نظر�ات ما �عد ا�حداثة، والرأسمالية املتأخرة، وما �عد املاركسية �� مقار�ة التوسع ال�و�ي،  

عرف   ،ا�حداثيةوال��اكم املرن، وكسر ا�حدود اإلقليمية، والتفكك، وحلول املصاحبات الثقافية ما �عد  
ُ
و�

بأ��ا ظروف وأوضاع املعيشة وا�حياة السائدة منذ سنوات ��اية القرن    Postmodernityما �عد ا�حداثية  

املا��ي، وتتضمن دورة البشر (عن طر�ق وسائل النقل واملواصالت الهائلة)، ودورة املعلومات (عن طر�ق  

ار وانتشارها (عن طر�ق وسائل اإلعالم واالنفتاح  ا�حاسبات اإللك��ونية واالتصاالت)، ودورة الصور واألف�

اإلعالمي   واإلندياح  التليفز�ون  Mediascapesبل  أنتجها  ال�ي  والتدفقات  واملعلومات،  الصور  ذخ��ة  أي  ؛ 

،  6ال�و�ي والفضائيات). وهنا تركز ما �عد ا�حداثة ع�� صور االختالف والتماثل املتولدة عن هذه العملية

 
1- Friedman Jonathan, Culture and Global Systems, p. (405). 

حمد زايد،  -2
ٔ
 ).28، ص (2003)، 32)، المجد ( 1، عالم الفكر، العدد (عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات الوطنيةا

3- Wright Susan, The Politicization of Culture, Anthropology Today, vol. 14, N. (1), February, 1998, p. (7). 
4- Weiner A. B., Culture and Our Discontents  – Forum, American Anthropologist, Vol. 97 (1), 1995, p. 
(15). 
5- Strinati, Dominic, An introduction to theories of popular culture, London, Routledge, 2004, p. (211). 
6- Tehranian Majid, Where is The New World Order? At The End of History or a Clash of Civilization, 
Quoted in, Vincent Richard, C. (eds.), Towards Equity in Global Communication: Mac Bride Update, New 
Jersey, Hampton Press, Inc., 1999, p. (30). 
- Bishop, R., Postmodernism, In, Levinson David, Ember Melvin (eds.), Encyclopedia of Cultural 
Anthropology, Henry Holt and Company, New York, 1996, Vol.  (3). P. (993). 
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أه تضاؤل  �عد  حركة  خاصة  من  اإللك��ونية  التكنولوجيات  حققتھ  وما  وتآ�لها،  السياسية  ا�حدود  مية 

 . 1ا�سيابية سريعة للسلع واملعلومات واألموال والتمثيالت واملعا�ي الثقافية

ا�جديد ال�و�ي  بالعالم  تتعلق  محور�ة  دعاوى  ألر�ع  ا�حداثية  �عد  ما  أنصار  حِدث    ،و�روج 
ُ
ت  :

ً
أوال

  
ً
 �� ا�حياة ع�� ال�وكبالتكنولوجيا �غي��ا

ً
"ثمة    :Hans Jonasيقول هانز جوناس  �� هذا الّصدد  و  ،جذر�ا

ومعاي��   قوان�ن  قضية  أمام  النقاش  باب  يفتح  التكنولوجيا  تمثلها  ال�ي  املتأصلة  للمخاطر  متنامي  إدراك 

األخالق التقليدية". و�قول جاك در�دا "ألسباب فلسفية وسياسية تبدو مش�لة االتصال واالستقبال تلك،  

و�ذا أمكن للمرء أن يتعا�ش مع هذه  اقتصادية ا�جديدة، أك�� خطورة مما �عتقد،    -�� معطيا��ا التكنو  

املش��ك" والتفاهم  والتوفيق  والتناقض،  املرض،  مع  يتعا�ش  سوف  فإنھ  األفراد  2املش�لة  �ستمد   :
ً
ثانيا  .

اإلقلي�ي ن��ع من سياقھ 
ُ
وا امل�ان  ترتيب  عيد 

ُ
أ  :

ً
ثالثا �س��ل�و��ا.  ال�ي  السلع  اليوم من  يتم��   ،3هو�ا��م  إذ 

ب  ا�حدا�ي  �عد  ما  وتال��ي الوضع  والفردية،  االس��الكية،  والن�عة  وامل�ان،  الزمان  وانضغاط  الالإقليمية، 

. و�تسم عالم ما �عد ا�حداثة  4االختالفات ب�ن الواقع االف��ا��ي والواقع ا�حقيقي، و�ناء ال�جائن الثقافية

 . 5تتفاعل فيھ الثقافات بكثافة وعمق بين��يبأنھ عالم 

 �� عوملتھ ال�ي تتم بصورة ووت��ة غ��  أحد الطرق ال�ي ُيقال من خالل
ً
ها أن العالم قد صار ما �عد حداثيا

وال�ي  6مسبوقة واملتحركة،  املتنوعة  الثقافية  واألش�ال  ا�حداثية،  �عد  بما  العوملة  ترتبط  آخر،  بتعب��   .

د ا�حداثة  و�تسم ظرف العوملة وما �ع  ،�شمل أيضا ما �عد ا�حداثة املستندة ع�� إنتاج الرموز واس��الكها

ا�حا�اة   وصور  الرمز�ة،  والعالمات  واألذواق،  والقيم،  واملعلومات،  لألف�ار،  والدائم  املتواصل  بالتدفق 

 
1- Harris O., Temporalities of Tradition: Reflections on a Changing Anthropology, Quoted in, 
Hubinger Vaclav, Grasping the Changing World – Anthropological Concepts in the Postmodern Era, 
London, Routledge, 1996, p. (1). 
2- Fischer Michael M. J., Worlding Cyberspace: Toward a Critical Ethnography in Time, Space and 
Theory, Quoted In, Marcus George E., Critical Anthropology Now, Unexpected Contexts, Shifting 
Constituencies, Changing Agendas, School of American Research Press, 1991, p. (74). 
3- Lewellen Ted C., Groping Toward Globalization: In Search of An Anthropology without Boundaries, 
Reviews in Anthropology, Vol. (31), 2002b, p. (76). 
4- Lewellen Ted C., The Anthropology Of Globalization – Cultural Anthropology Enters The 21st Century, 
London, Bergins Garvey, 2002a, pp. (22 – 23). 

ن عالم ما بعد الحداثة هو عالم بينصي، وهنا يطرح جاك دريدا فكرة "بينصية الحياة الثقا -5
ٔ
فية". ويعني  يقرر ما بعد الحداثيون ا

ن البينصية هي عالقة داخلية متبادلة متمازجة 
ٔ
خر. على اعتبار ا

ٓ
ي شيء يرتبط بكل شيء ا

ٔ
ن ا

ٔ
نصار ما بعد الحداثة ا

ٔ
ذلك عند ا

يضا حوار ال نهائي بين النصوص دون توقع الوصول إلى نقطة اتفاق والتقاء. والعالم من منظور 
ٔ
ن البينصي هو ا

ٔ
ومعقدة. وا

نصار ما
ٔ
بعد الحداثة بالغ التعقيد والفوضوية ومتداخل بحيث بات من المستحيل فك الخيوط التي تربط كل هذه  المتشككين من ا

و مقدار القوى الموجودة حولنا: 
ٔ
ي محدد حول اتجاه ا

ٔ
و طرح را

ٔ
 التفاعالت ا

See: Rosenau, P.M., Postmodernism and the Social Sciences, Insights, Inroads and Intrusions, Princeton, 
Princeton University Press, 1992. 
6- Storey John, Cultural theory and popular culture: an introduction, London, Pearson, 2009, p. (203). 
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. وتمثل العوملة أحد املسببات االجتماعية لتحول الثقافة إ�� ما �عد حداثية، إذ تحقق العوملة  1اإللك��ونية

 للثقافات، وذلك عن طر�ق
ً
 و�عقيدا

ً
 م��ايدا

ً
داخل مجتمع    هاإقحام ك��ة متنوعة من التقاليد وفرض  تنوعا

 سائح�ن أو مغ��ب�ن داخل مجتمعاتنا، إذ يخلق التنوع   ،مح�� مع�ن
ً
عت�� جميعا

ُ
ففي عالم ما �عد ا�حداثة �

كما يخلق "ما �عد    ،ال�و�ي بيئة غر�بة تبدو ف��ا �ل الثقافات غر�بة، و��يمن اغ��اب ثقا�� ما �عد حدا�ي

املركبة    stmodernizationpoالتحديث"   املصطنعة  بالطبيعة   
ً
عميقا  

ً
ل�افة    Constructedإحساسا

 . 2ال��تيبات االجتماعية واألش�ال الثقافية

�عد   ما  أو  ا�حداثة،  �عد  ما  عالم   �� الثقافة  وصف  معرض   �� األبرز   �� ثالثة  مفهومات  �عد    – ثمة 

ص  ة السائلة".  ا�حداثة، املعاصر: "الكر�ولية"، و"ال�جائن"، و"ا�حداث
ّ

  الدراسة �� مش�لة هذه  لذلك، تت�خ

�عد ا�حدا�ي املعاصر،    -�ساؤل محوري: ما �� صورة الثقافة ال�ي تر�سمها االتجاهات املفسرة لعالم ما �عد  

إ��   الثالثة؟ و�ناًء ع�� ذلك، ��دف هذه الدراسة  املفهومات    مقار�ة هذهوال�ي �ستند ع�� تلك املفهومات 

رض مقار�ات تتناول مستقبل الثقافة �� عالم يوصف بأنھ كر�و�� تارة، و�ج�ن وسائل تارة  ومشتمال��ا؛ وع

 آالت الثقافة �� عاملنا املعاصر.  أخرى؛ وطرح تصورات لم

األول، تحليل املضمون، و�مثل عملية فكر�ة تقوم ع��    ،وقد تو�� الباحث �� مقار�تھ أسلو��ن من�جي�ن

النصي للبيانات  الفئوي  أنماط وعالقات  التصنيف  الفئات التصور�ة، وذلك لتحديد  إ�� مجموعات من  ة 

: كتابات  ثال�ّي  متسقة ب�ن األف�ار الرئيسة. وقد استند تحليل املضمون �� هذه الدراسة ع�� تصنيف فئوي 

منظري الثقافة الكر�ولية ومقار�ا��ا؛ كتابات منظري الثقافة ال�ونية والت�ج�ن ال�و�ي؛ وكتابات ومقار�ات  

ونقادها.  م وا�خفيفة  السائلة  ا�حداثة  هذا  قد  ن��  اخ��االحقق  إ��  ل  التصنيف  البيانات  من  هائلة  ك��ة 

أقسام أو فئات منظمة، مع ال��ك�� ع�� فهم الرسائل واملعا�ي ال�امنة داخل النصوص. أما األسلوب الثا�ي،  

، والتحول  هاواستنطاق  ان األمور فهو األسلوب التحلي�� النقدي الذي يحقق قراءة ما ب�ن السطور، واستبط 

 من الواقع إ�� الفكر.  

 تأسيسا ع�� ما سبق، تروم هذه الّدراسة رصد ا�حاور اآلتية ومناقش��ا: 

: الثقافة الكر�ولية، وا�حياة �� املناطق الرمادية. 
ً
 أوال

: الت�ج�ن، والتنافذ الثقا�� املفرط. 
ً
 ثانيا

اقع السائل، وحياة  : الو
ً
 السرب. ثالثا

 

 
1- Beynon John & Dunkerley David (eds.) , Globalization - The Reader, London, the Athlone Press, 2000, 
p. (16). 
2- Turner B. S., Theories of Modernity and Postmodernity, Quoted in, Beynon J. & Dunkerley D. (eds.), 
Globalization Reader, London, Athlone Press, 2000, pp. (110 – 111). 
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 :الثقافة الکریولیة، والحیاة في المناطق الرمادیة -2

تتطلب أدوات جديدة للتفك��، ومصط�حات  ا�جديدة وأوضاعھ  ما �عد ا�حداثة الراهنة    ظروف عالم إن  

للتعب�� الكر�ولية    ،جديدة  مثل  مصط�حات  األخ��ة  السنوات   �� صيغت  والعوملة  creolizationلذلك   ،

م محل  لتحل  املعاي��  الثقافية،  فقدان  أو  واألنومي  الثقافية،  اإلم��يالية  مثل  كالسيكية  صط�حات 

 . 1والتغر�ب

ستعمل �لمتا "كر�و��"  
ُ
�Creole    "و"كر�وليةCreolization    سياقات مختلفة عديدة، و�طر�قة متنافرة ��

�شئ  crearaمشتقة من ال�لمة الالتينية    Creoleو�لمة كر�و��    ،وغ�� متساوقة
ُ
"  (و�ع�ي "أ

ً
  createdت أصال

originally  اإلسبانية ال�لمة  وتمثل   .(criollo    هذه وتصف  لل�لمة،   
ً
شيوعا التار�خية  االستعماالت  أك�� 

ستعمل هذا اللفظ عندما    املستعمر�ن اإلسبانال�لمة أبناء  
ُ
بدأ  الذين ولدوا �� منطقة البحر ال�ار��ي. فقد ا

ل الفر�سيون ال�لمة إ��    ،أمر��ا ا�جنو�ية  :�� استعمار العالم ا�جديداإلسبان   . ومع ذلك،  créoleوقد حوَّ

ا�جتمعات    �� البيض  ع��  املصط�ح  قصر  والذي  الساللية،  الناحية  من  ا�حصري  التعر�ف  واجھ 

 
ً
ا  االستعمار�ة (ساك�ي املستعمرات)، تحديا �� مطلع القرن الثامن عشر، وأشار إ�� ا�حلي�ن واملهاجر�ن    فعلي�

(ا�خاصة  اآلخر  املي��و�وليتانية  وا�حساسيات  والثقافات،  (األخالق)،  العادات  اكتسبوا  الذين  �ن 

 . 2باملستعمرة)

ثقافة   وصناعة  إنتاج   �� إذن،  املصط�حالكر�ولية،  أّن  إ��  �عضهم  و�ذهب    �ش��   "كر�و��"  الكر�و��، 

 إ�� الفرد الذي ولد �� أمر��ا ا�جنو�ية لكنھ من أصل إسبا�ي
ً
ثلھ مثل األنجلوساكسو�ي الذي ولد  م ،تار�خيا

�� الواليات املتحدة. و�التا�� فإن الكر�ولية �� �� ا�حقيقة أن �عيش الفرد �� املنطقة الرمادية، أي ما ب�ن  

 . 3ثقافيت�ن

(التثاقف  الثقا��  لالكتساب  الرئيس  الش�ل  تمثل  املستعِمرة  لقد  ا�جماعة  لغة  تب�ي   �� السيما    –) 

لغة   أو  اعتبار�ة  ل�جة  استعمال  أف��ى  وقد  وال���غالية.  والهولندية،  واإلنجل��ية،  واإلسبانية،  الفر�سية، 

، ول�جة أقل أهمية وأقل اعتبار�ة افر�قية أو وطنية، إ�� توليد العديد  European acrolectفرعية أور�ية  

الكر�ولية اللغات  املبسطة    ،من  اللغات  أو  الرطن  عن  اللغات  هذه  التواصل   pidginsوتختلف  (لغات 

، وأصبحت لغات أم. و�عرف اللغة الكر�ولية بأ��ا لغة منطوقة أو رطن    البسيطة) �� أّن 
ً
 مفصال

ً
لها م�جما

صة  ع�� املوسيقى (خا  Creoleوتطبق الصفة "كر�و��"    ،تصبح �عد ف��ة اللسان األص�� ل�خص�ن ع�� األقل

 
لدين عبد الغني، القاهرة، المركز القومي ، ترجمة محيــي امفترق طرق الثقافات: مقاالت عن الكريوليةتوماس هيالند اريكسون،  -1

 ).43، ص (2012للترجمة، 
2- Cohen Robin, Creolization, in, Ritzer George, Blackwell encyclopedia of sociology, Oxford, Blackwell 
Publishing, 2007, p. (817). 

 ). 47ولية، ص (: مقاالت عن الكريمفترق طرق الثقافاتتوماس هيالند اريكسون،  -3
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الكر�و��،   السمك  أيضا  هناك  والفن؛  واألدب،  والعمارة،  األز�اء،  أو  واملال�س  والط�ي،  والرقص،  ا�جاز)، 

 .1والزهور الكر�ولية، وا�خناز�ر الكر�ولية

استعمال   يمكن  أنھ  الثقافية  الدراسات  ومنظرو  االجتماع،  وعلماء  األن��و�ولوجيون،  ارتأى   
ً
وحديثا

أك� بمع�ى  الكر�ولية  الثقافات  مصط�ح  ب�ن  تحدث  ال�ي  املعاصرة  التالقح  أنواع  �افة  إ��  ليش��  ثراًء،   �

ينتقي األفراد عناصر معينة من    ،قوى الكر�ولية وتأث��ا��اإ��  ا�خضوع  تتفاعل، و�� حال  ا�ختلفة عندما  

ألصلية، ثم  الثقافة الوافدة أو املوروثة، و�خلعون عل��ا معا�ي مختلفة عن تلك ال�ي امتل�وها �� الثقافة ا

 .2بذلك تنويعات جديدة �لية تز�ح األش�ال القديمة وتحل محلهاليخلقوا يدمجو��ا بصورة إبداعية 

، حيث �عيد ال��ديدات ال�ونية املعوملة  indigenizationو�مكن، ببساطة، تمي�� الكر�ولية عن التأصيل  

التجا�س   وفرض  إضفاء  وعن  ا�حلية؛  الثقافية  األش�ال  أصالة  ��حق  homogenizationإثبات  حيث   ،

، حيث تبقى األقسام  multiculturalism��يء �� طر�قها؛ وعن التعددية الثقافية   قوى ثقافية مسيطرة �ّل 

  األمر  بي��ا. لكن    وجود حوار  حال  أو الشرائح الثقافية امل�ونة حية ح�ى ��
ً
محاولة فصل  هو  األك�� �عقيدا

ذا  مصط�حات  عن  للكر�ولية  املعاصر  ال�جائن  التصور  ت�و�ن  مثل  صلة  والتوفيقية  hybridityت   ،

syncretism  وال�وزمو�وليتانية ،cosmopolitanism  وع�� القومية ،transnationalism ��والتداخل الثقا ،

interculturality بصورة متم��ة ع�� اإلبداع الثقا��، واملشاركة، والتجاوز أو    . ومع ذلك ال تؤكد الكر�ولية

 .3السمو، واالخ��اع

املارتيني�ى الثقا��  واملنظر  ال�اتب  أعمال   �� للكر�ولية  املعاصرة  التصورات  جل��انت    4تتبدى  إيدوارد 

Edouard Glissantجذر فذ ووحيد� 
ً
، وطائفي، ولكن  ، الذي يتساءل عما إذا كنا نؤثر "هو�ة ال تمثل تجسيدا

؛ جذر لھ ك��ة من االمتدادات وامل�حقات �� �ل االتجاهات، ال يقتل  rhizomeتجسيد ملا نطلق عليھ جذمور  

بالغة   األعمال  ؟" ومن 
ً
جميعا بي��ما  وعالقة   

ً
اتصاال يقيم  ولكن  الفذ،  ا�جذر  يفعل  كما  بھ،  يحيط  ما  �ل 

��   قّر . و�ُ Ulf Hannerzاالجتما�� السو�دي الف هانرز  األهمية �� هذا اإلطار أعمال األن��و�ولو�� الثقا��  

  ب،  global ecumeneدراستھ عن تطور العالم أو الفضاء ال�و�ي  
ً
أن "العالم �� حالة كر�ولية". و�ردف قائال

ثقافات    أّن  ب�ن  أ��ا تخلق آصرة قو�ة  يتحدث. كما  أو  أن يجيب  للهام��ي  م��ايدة  تتيح بصورة  "الكر�ولية 

 .5راف ال�ي صارت �عض سلعها الثقافية ا�جديدة أك�� جاذبية بصورة م��ايدة �� سوق عاملي"املركز واألط 

أف��ى تزايد ال�جرة ووسائل االتصاالت ا�حديثة، �� العقود األخ��ة، إ�� تمز�ق النسيج الثقا�� �� كث��  

ثقافية شظايا  من  يتألف  عالم  وخلق  العاملية،  ا�جتمعات  وا  ،من  املعتقدات  واألف�ار  "وتنوعت  آلراء 

 
1- Cohen Robin, Creolization, p. (817). 
2- Ibid., pp. (817 – 818). 
3- Ibid., p. (818). 

فرانس، ويبلغ عدد سكانها   – دي  –جزيرة فرنسية تقع في البحر الكاريبي، عاصمتها فورت  وهي، Martiniqueنسبة إلى جزيرة  -4
 .2007حسب تعداد  399000

5- Ibid., p. (818). 
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ولم �عد من املمكن إ�شاء حدود    ،زد ع�� ذلك أ��ا ال تنت�ي إ�� امل�ان  ،وأصبحت أك�� من أي وقت م��ى

حول م�ان مع�ن أو  الثقافات  ب�ن  والالم�انية  تو   ،موضوعية  الالمركز�ة  املعلومات  اإلن��نت وشب�ات  مثل 

 ع�� المحدودية الثقافات
ً
 . 1ية وتحولها إ�� حدود نفيذة"أو اخ��اق حدودها اإلقليم مثاال

الكر�ولية   مصط�ح  ا�ح��"    Creolizationوُيستعمل  "�ا�جتمع  مصط�حات  محل  ليحل  اليوم 

community  .وقوي دائم  حراك   �� األفراد  صار  كذلك  هو�تھ،   �� ا�حلية  ثنائي  ي�ون  أن  يمكن  فالفرد   ،

وتفكك الثقافات الوطنية، و�عددية اللغات،  بأن التفاعالت الثقافية املكثفة،    Glissantيحاجج جل��انت  

 ،إذ فاقمت تكنولوجيا االتصاالت ا�حديثة وضاعفت من االحت�اك والتنوع  ،قدر محتوم ل�ل ا�جتمعات 

العناصر  تقوم  أن  تقت��ي  ال�ي  الكر�ولية،  إ��   
ً
حتما تقود  سوف  العارمة  الفو��ى  أن  ا�حقق  ومن 

بعض. بتعب�� آخر، ال يحدث هذا االحت�اك والتمازج واالتصال  الالمتجا�سة (�� عالق��ا) بتثبيت �عضها ال

. و 
ً
هل يفرز ذلك عالقات اجتماعية تتسم    ،ولكن ،عاألصول وا�جذور والتنوّ   تتضّمن الكر�ولية تنا��ياخ��اال

با�حراك والتنوع؟ وهل العالقات االجتماعية اآلن متنوعة ومرنة ومتحركة بصورة م��ايدة بصرف النظر عن  

  2عمليات الكر�ولية؟

 ل�حجج ال�ي �سوقها فرضية اإلم��يالية الثقافية.  
ً
 قو�ا

ً
���ي الكر�ولية بأن التجا�س الثقا�� ال يوفر أساسا

الرأسمالية  فاإلم  لراق من راقات ا�حداثة 
ً
نتاجا باعتبارها   من ذلك، 

ً
فهم، بدال

ُ
ت أن  الثقافية يمكن  ��يالية 

الغر�ية ال�ي تكسو، وال تطمس بالضرورة، األش�ال الثقافية القائمة. إن األف�ار ا�حداثية وما �عد ا�حداثية  

االس��ال والن�عة  والرأسمالية،  والعقالنية،  وامل�ان،  الزمان  وا�جنسانية  عن  واألسرة، sexualityكية،   ،

 إ�� جنب  
ً
 بي��او والنوع، ا�خ، تتموضع جنبا

ً
 أيديولوجيا

ً
وناتج ذلك    ،ا�خطابات القديمة، و�قيم ذلك تنافسا

والقومية واألصولية  التقليدية  الهو�ات  و�نتاج  للهو�ة  �جينة  أش�ال  من  مدى  ي�ون  أن  و�ستمر    ، يمكن 

ا�خالصة أن  و لتعا�ش مع ال�وزمو�وليتانية، وضعف ووهن الهو�ات القومية.  القومية والدولة القومية �� ا

املع�وس   التدفق  باتجاه  reverse  flowعمليات  االندفاع  مثل  مثلها   
ً
تماما قو�ة  والت�ج�ن  والتشظي،   ،

 . 3التجا�س

ق،  �ش�ل ثقافة كر�ولية سطحية تفتقر إ�� العم  وأوضاعھ   وا�ح إذن، أن ظروف عالم ما �عد ا�حداثة

�� منطقة رمادية، أي ما ب�ن ثقافيت�ن، إحداهما   وتجسد تجاور املتناقضات أو املتغايرات، ويعيش الفرد 

�ونية، واألخرى محلية. وهكذا يتع�ن االهتمام بمقار�ة العالم الكر�و�� باعتباره يمثل وسيلة ناجعة لوصف  

 
 ). 353، 341، ص (مفترق طرق الثقافات: مقاالت عن الكريوليةتوماس هيالند اريكسون،  -1

2- Mintz Sidney W., The Localization of Anthropological Practice, Critique of Anthropology, Vol. 18 (2), 
1998, p. (120). 
- Françoise Vèrges, Post colonial Challenges, Quoted in, Gane, N., The Future of Social Theory, London, 
Continuum, 2004, pp. (197 – 199). 
3- Barker Chris, Cultural studies: theory and practice, London , sage, 2008, p. (163). 
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 و�عيش  
ً
ال�ي تحتضننا جميعا نتاج  .1ف��اعاملنا املركب وا�جتمعات املتنوعة  والكر�ولية ال �ع�� فقط عن 

و�عد القاهرة    ،ذلك أ��ا ماثلة �� داخل ا�جتمع الواحد  ،التقاء وتالقح ما هو مح��، وما هو عاملي أو �و�ي

 إذ تحوي ثقافات متنوعة يحتاج نتاج تفاعلها إ�� بحٍث 
ً
 مستفيض�ن.  وتقّصٍ  نموذجا

 : التهجین، والتنافذ الثقافي المفرط -3

م ال�ج�ن  �شأ  الت�ج�ن   hybridityصط�ح  ويش��  البسات�ن.  وزراعة  والزراعة،  الر��،  مجال   ��

Hybridization  اإ�� تطو�ر مجموعات جديدة من طرق تطعيم نبات أو فاكهة بأخرى. و�عد الوراثة تطبيق 

 cyberneticانية  (ال�ائنات السي��   cyborgsلفكرة الت�ج�ن. أما اآلن فيش�� ال�ج�ن إ�� السيبورج    اآخر إضافيّ 

organisms  اتحادات تجمع ب�ن البشر أو ا�حيوانات، والتكنولوجيا ا�جديدة (ع�� سبيل املثال، ا�حيوانات :(

 وراثية). -األليفة ال�ي تحمل رقائق لتحديد هو���ا، والهندسة البيو

.  syncretismوقد و�ج مصط�ح �ج�ن إ�� العلم االجتما�� عن طر�ق أن��و�ولوجيا الدين وفكرة التوفيقية  

لتقليدين مختلف�ن ��   Bastideويعرف باستيد   التوفيقية بأ��ا "توحد وتجمع قطع من التار�خ األسطوري 

ولية �� علم اللغة ا�جال التا��  و�انت اللغات الكر�ولية والكر�   ،تقليد واحد �ستمر �� أن ينظمھ �سق واحد"

واألش�ال   الثقافات  ب�ن  التفاعل  الكر�ولية  وتصف  اهتمامھ.  واجتذب  االجتما��  العلم  انتباه  لفت  الذي 

 . 2الثقافية ا�ختلفة واملتمايزة

ن األن��و�ولوجيون الذين يدرسون ارتحال العادات واملواد الغذائية أن قواعدنا أو أصولنا مختلطة   يب�َّ

 �� تطور األنواع. إن    mixingالتمازج    ورة عميقة، وال يمكن أن ت�ون غ�� ذلك. ويعّد بص
ً
أو الت�ج�ن جوهر�ا

�والج   هو  االستعمار�ة،   ، collageالتار�خ  قبل  الراقات  �شمل  وال�ي  التار�خ،  راقات   �� �امن  وال�ج�ن 

ج�ن، بوصفها تؤدي مهمة ا�حدود  ل�ل م��ا مجموعات متم��ة من ال�و واالستعمار�ة، وما �عد االستعمار�ة،  

رض ع�� الراقات العميقة للت�ج�ن والتمازج �� الزمن التطوري حلقات تار�خية  
ُ
والتوق إ�� االختالف. وقد ف

العابرة   العبودية  مثل  وحلقات  اإلم��اطور�ة  وسلطة  احتالل،  أو  غزو  طو�لة،  ثقافية  ع��  تجارة  قوامها 

 ا�حلقات وع��ها يمكن تمي�� �شكيالت �جينة إضافية.  لألطل��ي والتجارة الثالثية. وداخل هذه

إن الت�ج�ن عملية قديمة قدم التار�خ، لكن سرعتھ ووت��تھ ومجالھ يتفاقم و�تسع ع�� إثر �غ��ات بنائية  

العوملة   وتمثل  الثقا��.  ب�ن  االتصال  من  جديدة   
ً
أش�اال تخلق  ال�ي  ا�جديدة  التكنولوجيات  مثل  ك��ى، 

فإن تحول الفكرة    قديمة،هذه املرحلة ا�جديدة. و�ذا �انت ممارسات الت�ج�ن والتمازج   املعاصرة املتسارعة

، �عود إ�� الثمانينيات.
ً
 �عد جديدا

ً
�شمل الت�ج�ن والتمازج   و�مع�ى أوسع إ�� موضوع للبحث بوصفھ منظورا

فة والفن. وقد جعلت  (ت�و�ن من مدى متنوع من األشياء املتاحة) �� الثقا   bricolageفكرة ا�خليط املتنوع  

 
1- Cohen Robin, Creolization, p. (817). 
2- Pieterse Jan Nederveen, Hybridity, in, Ritzer, George, Blackwell encyclopedia of sociology, Oxford, 
Blackwell Publishing, 2007, p. (2191). 
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الدادية من مزج األشياء واملنظورات سم��ا املم��ة، واستلهمت ال�والج. وتحركت السر�الية خطوات إضافية  

النف��ي ظواهر   التحليل  الفن املفاهي�ي وال��كي�ي. كما جمع  متجاوزة هذه ا�خطوط، و�ن�حب ذلك ع�� 

  
ً
تحت عناو�ن جديدة    -والزالت والرموز الفرو�دية    األحالم، الن�ات أو الدعابات،  –متنوعة ومختلفة معا

 . 1ترتبط بالت�خيص النف��ي وتمثل أهمية لھ

فائدتھمفهوم    يثبت  جديدة   الت�ج�ن  أش�ال  وظهور  الثقا��،  االم��اج  ع��  الضوء  إلقاء   �� وأهميتھ 

ذلك  ،للهو�ة بحاجة    ومع  أنماط نظل  ب�ن  التمي��  إ��ھإ��  باإلشارة  ذلك  تحقيق  و�تع�ن  املعينة    ،  الظروف 

اجتماعية   بي��س  محّددة،�جماعات  يطرح  والثقا��  pieterse  وهنا  البنائي  الت�ج�ن  ب�ن   
ً
يش��  ف  ،تمي��ا

الت�ج�ن البنائي إ�� مجموعة اجتماعية ومؤسسية من الت�ج�ن أو الت�و�نات ال�جينة، ع�� سبيل املثال،  

�د ف��ا مدى ا�خيارات التنظيمية املتاحة لألفراد.  مناطق ا�حدود، أو مدن مثل ميامي أو سنغافورة، وال�ي تز 

التمثيل   من  ت��اوح  ال�ي  الثقافية،  االستجابات  فيم��  الثقا��  الت�ج�ن  بأش�ال    assimilationأما   
ً
مرورا

االنفصال، إ�� �جائن تزعزع استقرار ا�حدود الثقافية وتطمسها. ويشمل ذلك انفتاح "ا�جتمعات املتخيلة"  

nitiesimagined commu  .  امل��ايد التجاوز  ع��  عالمتان  والثقا��  البنائي  الت�ج�ن  بأن  بي��س  و�حاجج 

 . 2ل�حدود. ومع ذلك ال يمثالن انمحاًء ل�حدود

ة �� ش�ل �ج�ن بالفعل منقسم من حيث قسمات الدين،  فئة ثقافيّ  �ّل  وهنا يتع�ن لفت االنتباه إ�� أّن 

والعمر،   والنوع،  هو �ج�ن والطبقة،  ملا   
ً
ام��اجا النحو،  الت�ج�ن، ع�� هذا  و�مثل  جرا.  وا�جنسية، وهلم 

الثقافات �� نطاقات ل�حدود املتحولة والت�ج�ن أو ت�و�ن ال�جائن. ومع ذلك حقق مفهوم  جميع    بالفعل. إّن 

 . 3الت�ج�ن القدرة ع�� إدراك إنتاج هو�ات وأش�ال ثقافية جديدة

بصمتھ األور�ي  االستعمار  األرضية  ترك  الكرة  ع��  التفرقة    ،الثقافية   ��  
ً
ووا�حا  

ً
قاهرا ذلك  و�ان 

العنصر�ة ا�جنوب أفر�قية أك�� من أي م�ان آخر. هناك اتحد اإللھ األبيض والسيف األور�ي لفرض وت��ير  

اللغة، والر�اضة، والعمارة، واملوسيقى   �� الثقافة األور�ية    السيطرة واإلخضاع. و�� جنوب أفر�قيا تتج�� 

تمثل  األور�ية  الثقافة  بأن  البيض  لدى  العام  والشعور  والتليفز�ون،  والسينما،  الرسم،  وفن  والطعام، 

 من فكرة  إّن  الثقافة العليا. ومع ذلك، ف
ً
تأث�� املؤثرات الثقافية ا�خارجية ع�� جنوب أفر�قيا أك�� �عقيدا

�خار��" والداخ��". وال�جائن ماثلة �� �ل �جائن ثقافية تتش�ل من "ا  إذ ثمة  ،االم��يالية الثقافية البسيطة

املثال ع�� ذلك، موسيقى الراب أو ش�لها األمر��ي الذي يدين ألفر�قيا أو غرب أفر�قيا ع��    ،م�ان �� العالم

 .4وجھ التحديد

 
1- Ibid., p. (2190). 
2- Barker Chris, Cultural studies: theory and practice, pp. (257 - 258). 
3- Ibid., p. (258). 
4- Ibid., p. (161). 
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والقهر الفرض  فكرة  ع��  جوهره   �� الثقافية  االم��يالية  مفهوم  �ان    ،�ستند  فإذا  ذلك  األفارقة  ومع 

�عض أش�ال املوسيقى الغر�ية، ويشاهدون �عض صور التليفز�ون الغر�ي، و�بتاعون السلع    ���ستمعون إ

عة �� الغرب، إذا �ان   كيف يمكن االتفاق ع�� أن ذلك يمثل سيطرة  األمر ع�� هذا الّنحو فاالس��الكية املصنَّ

ا إن  الزائف".  "الو��  فكرة  ع��  ل  �عوَّ ال�ي  ا�حجج  إ��  االلتجاء  دون  هيمنة  ال�ونية  أو  الثقافية  لتدفقات 

(امل��ابطة)   ضوء    rhizomorphicا�جذمور�ة  ع��  أقل  بدرجة  ووصفها  ��خيصها  يمكن  واملنفصلة 

 .
ً
 ثقافيا

ً
 مصط�حات السيطرة والهيمنة، و�درجة أك�� باعتبارها �جينا

ذلك تأث��    الشاهد ع��و   ،العوملة ال تتش�ل بتدفق أحادي �� اتجاه واحد من الغرب إ�� بقية العالم  إّن 

  ،األف�ار واملمارسات غ�� الغر�ية ع�� الغرب، ع�� سبيل املثال، التأث�� ال�و�ي أو العاملي "للموسيقى العاملية"

وت�و�ن جماعات شتات    ،وتصدير املسلسالت التليفز�ونية من أمر��ا الالتينية إ�� الواليات املتحدة وأور�ا

وتأث�� اإلسالم والهندوسية والبوذية والديانات العاملية    ل؛عرقية ع�� حركة الس�ان من ا�جنوب إ�� الشما

 و�يع األطعمة واملال�س العرقية.   commodificationوسلعنة أو �سليع   ،األخرى داخل الغرب

هذا التصور ال ُيق��ي املنظورات الغر�ية "للتقدم" عن املركز فحسب، ولكن يف��ي أيضا إ�� تفكيك  

اهنة من مراحل العوملة املتسارعة ليست  املرحلة الرّ   ذلك أّن   ،مية املتجا�سةالفكرة ا�جردة للثقافات القو 

تطوّ  عملية  باألحرى  ولك��ا  االتجاه.  إ��  أحادية  تف��ي  متفاوت  والتفككر  والتنظيم    التشظى  ناحية،  من 

 جديدة لالعتماد املتبادل العاملي،    – والتنسيق من ناحية أخرى  
ً
"آلخر�ن"  ف��ا  وجود    وال�ي الإ��ا تقدم أش�اال

 بازغة ناشئة لل��ابط العاملي والو�� ال�و�ي. ومن  
ً
مرة أخرى. و�تضمن ذلك، ع�� حد �عب�� جيدنز، أش�اال

 منظور جيدنز، ال يحقق ذلك فقط أن يجي 
ً
 متبادال

ً
 واستنطاقا

ً
 .1ب اآلخر، ولكن يحقق استجوابا

�� السلوك االس��ال�ي وأساليب ا�حياة والهو�ات، وتص��   Cut’n’mix�سود اليوم خ��ات "القطع واملزج"  

يومية، ع�� سبيل املثال الطعام وقوائمھ. ويش�� ت�و�ن ال�جائن إ�� مز�ج من الظواهر ال�ي اعت��ت مختلفة، 

لت�ج�ن هو الطرق ال�ي من خاللها �غدو األش�ال منفصلة عن املمارسات القائمة، وتتحدد مع  ومستقلة. وا

ممارسات    �� جديدة  الئمأش�ال 
ُ
ت املكثف،   جديدة،  الثقا��  ب�ن  االتصال  عالم  ت�ا��  أو  ال�ج�ن  فكرة 

�� �عض ا�جاالت.  والتعددية الثقافية اليومية، وتنامي ال�جرة، وحيوات الشتات، وتآ�ل ا�حدود، ع�� األقل  

و�عد األش�ال ال�جينة ا�جديدة مؤشرات ع��    ،لذلك صار ت�و�ن ال�جائن فكرة بارزة �� الدراسات الثقافية

 . 2�غ��ات عميقة تحدث نتيجة ل�حراك، وال�جرة، والتعددية الثقافية

تمثل أحد   أهمي��ا من �و��ا  ال�ج�ن  العومل  ثالثوتكتسب فكرة  �� مقار�ة  رئيسة   ، ة والثقافةاتجاهات 

أّن  فكرة  املاكدونالدية    األول   �� ا�حال  (مثلما  م��ايدة  بصورة  ومطردة  متحدة  أصبحت  ال�ونية  الثقافة 

McDonaldization أّن فكرة  والثا�ي  ل�حضارات"  )؛   
ً
"صداما تتضمن  تنتج    ،العوملة  العوملة  أن  والثالث 

الثقافية �� املا��ي وا�حاضر، ال تتحرك    ا�خ��ات  تركيبات وتمازجات جديدة. وتؤكد رؤ�ة ال�ج�ن ع�� أّن 

 
1- Ibid., pp. (161 - 162). 
2- Pieterse Jan Nederveen, hybridity, p. (2188). 
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. وال��امن الثقا�� يحدث، ع�� سبيل املثال، ��  cultural synchronizationببساطة صوب ال��امن الثقا��  

تمارسھ الثقافات غ�� الغر�ية ع�� الغرب،    اعالقتھ بالتغ�� التكنولو��، لكن تيارات مضادة تتضمن تأث�� 

 � الغر�ية ع�� �عضها البعض.  تمارسھ الثقافات غ� اوتأث�� 

الثقا��   التقارب  رؤ�ة  وأهمية    cultural convergenceأما  الغر�ية،  للثقافة  ا�ح��  التلقي  فتتجاهل 

كما تبالغ ��    ،مثل املوسيقى العاملية  third culturesوالثقافات الثالثة    crossover cultureالثقافة العابرة  

رها الغرب �� �� ذا��ا  تقدير تجا�س الثقافة الغر�ية، وتتغ افل عن أن العديد من السمات الثقافية ال�ي صدَّ

ذلك إذا تتبعنا أ�سا��ا أو �ج��ات �س��ا. لقد أفضت قرون من    ،ذات طبيعة مختلطة من الناحية الثقافية

الثقا��   الثقافة األو   cultural osmosisالتنا�ح والتنافذ  إ�� ثقافة عابرة، وتمثل  ر�ية  ب�ن الشرق والغرب 

 من ذلك املز�ج ال�و�ي  
ً
. ولردح من الزمن �انت أور�ا ع�� الطرف املتلقي للتأث��ات  me´langeوالغر�ية جزءا

 . 18001الثقافية الوافدة من الشرق، وقد بدأت سيطرة الغرب وتفوقھ من العام 

. و�ؤكد النقاد ع��  
ً
اها  سذاجة الرؤ�ة ال�ي مؤدّ ُينتقد منظور ال�ج�ن أو ت�و�ن ال�جائن باعتباره نخبو�ا

ال�ج�ن    و��الثقافات واللغات مختلطة أو �جينة،    �ّل   أّن  الثقافات نقاءها. وملنظور  تن�ع عن  ال�ي  الرؤ�ة 

و�ّن  ا�جوهر�ة. إن فكرة ا�حدود مسألة حياة أو موت،  للن�عة   
ً
باعتباره نقدا الت�ج�ن يمثل   أهمية  تجاهل 

 .2قضية سياسية

 : ة الِسربْ الواقع السائل وحیا -4

تحوّ  وقع  املاضية  القليلة  العقود  املفكر�ن  خالل  من  ثالثة  ره  صوَّ ا�حديثة،  ا�حياة  طبيعة   �� عميق  ل 

  Ulrich Beck، وأولرش بيك  Zygmunt Baumanاالجتماعي�ن البارز�ن املعاصر�ن، وهم ز�جمونت باومان  

جيدنز   م��ىAnthony Giddensوأنتو�ي  قرن  نصف  خالل  أنھ  ارتأوا  وقد  مركبة    .  جديدة  مرحلة  حلت 

ا�حداثية،   مراحل  من     و��وجامحة 
ً
معا آن   �� ومقلقة  تحر�ر�ة  ال�حظة 3مرحلة   �� التغ��  صار  حيث   .

 �� حياتنا الفردية وا�جماعية والعامل الذي �ش�ل، �� رأي باومان،  
ً
التار�خية الراهنة العادة األك�� استقرارا

 . 4�� مواجهة اإلخفاقات –أو نفشل   –دمات، وننجح  ثقافتنا اليومية واملعيشة، و�ھ نواجھ الص

 

 
1- Ibid., p. (2190). 
2- Pieterse Jan Nederveen, hybridity, p. (2190 - 2191). 
3- Smythe Luke, Modernism post - postmodernism: art in the era of light modernity, 
Modernism/modernity, Vol. 22, Number 2, April 2015: 365 - 379, p. (367). 
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 : السائلة   الحداثیة   إلى من الحداثیة الصلبة    - 1- 4

تب�ي بيك وجيدنز التحول االجتما�� املعاصر، فإن�ي أفضل   برغم   من املصط�حات لوصف هذا 
ً
عددا

 ر هذا االنتقال  مس�ى صاغھ باومان الذي نمذج وصوّ 
ً
 ب�ن مرحل�ي ا�حداثية "الصلبة"    باعتباره مرورا

ً
وانتقاال

للرأسمال و"ا�خفيفة"  والكثيفة"  "الثقيلة  بالتشكيالت  التوا��  ع��  ترتبطان  واللت�ن  وقد  و"السائلة"،  ية. 

الصلبة   ا�حداثية  ح�ى  Solid modernityا�سمت  واستمرت  عشر  الثامن  القرن  ��اية   �� �شأت  ال�ي   ،

�افة جوانب   �لية ومستديمة ع��  إ�� سيطرة  املقارن ألدوارها االجتماعية وتطلعا��ا  بالثبات  الستينيات، 

الكتلة الهائلة والروتينيات غ�� املرنة  الوجود. ومن رموز هذه املرحلة عقلي��ا الصارمة وا�جامدة وال�ونية، و 

االجتماعية   النظم  ع��  السيطرة  ع��  بقدر��ا  مقتنعة  أداتية  عقالنية  تخدم  وال�ي  الثقيلة،  للصناعة 

وصف أوضاعنا الراهنة، من خالل    ئموالطبيعية. ومن ناحية أخرى �عّرف وتحدد ا�حداثية السائلة، ال�ي تال 

وتتسم ارتباطا��ا املالية بأ��ا أخف بدرجة كب��ة،    ،ة واملشروطة لتطلعا��اسيول��ا الكب��ة والطبيعة املؤقت

 .1و�نظام اقتصادي ما �عد صنا�� أخف

باومن بأنھ �� العالم املتقدم ع�� األقل، وقعت تحوالت جوهر�ة متداخلة، أو �� جار�ة �� الوقت    و�حاّج 

، بل وغ�� مسبوق، لطرق ا�حياة  
ً
 جديدا

ً
الفردية، بما يث�� سلسلة من التحديات غ��  الراهن، خلقت وضعا

خطورة  ،املعهودة وأك��ها  التحوالت  هذه  أبرز  ل    ،ومن 
ّ
األول،  تمث مرحلة  ��  التحول  من  ا�حداثة  انتقال 

"السيولة" مرحلة  إ��  الفردية،    ،"الصالبة"  االختيارات  تحدد  ال�ي  األبنية  بمع�ى  االجتماعية،  فاألش�ال 

  واملؤسسات ال�ي تضمن دوام ا
ً
لعادات وأنماط السلوك املقبول، لم �عد قادرة ع�� االحتفاظ �ش�لها زمنا

؛ إ��ا تتحلل وتنصهر �سرعة فائقة
ً
ن تتحول إ�� ا�حالة الصلبة أو  أكما أن األش�ال ا�حاضرة يصعب    ،طو�ال

 مرجعية ألفعال البشر �سبب عمرها القص��. أما التحول الثا�ي، فيتمثل �� االنفصال
ً
ب�ن   أن تص�� أطرا

الفضاء العوملي (خارج إطار    الدولة إ��السلطة والسياسة. ففي هذا الزمن، ينتقل جانب كب�� من سلطة  

 . 2الدولة). �� ح�ن تبقى السياسة محلية

التحوّ  الضمان  وأما  تقليص  أو  للدولة  االجتما��  للدور  الدائم  التدر���  اال��حاب  فهو  الثالث،  ل 

ض ذلك األسس االجتماعية للضمان    ،الدولة ضد �جز األفراد أو ضد املصائبا�جما�� املدعوم من   و�قوَّ

الت�حية  فكرة  الروابط االجتماعية  جوفاء، لقد استحّقت  ا�جتمع �لمة    يبدو مصط�حاالجتما��. وهكذا  

املباشرة الفردية  أجلها  باملصا�ح  أ�حت،  من  أّ��ا  تة  هشة   غ�� 
ّ
الفرد  ومؤق فاملعاناة  كب��،  حد  من  إ��  ية 

والسلع   العمل  أسواق  تقلبات  عن  الصادرة  تبعث  تبعث  ال  األخطار  ما  بقدر  الوحدة  االنقسام  ع��  ع�� 

�ع�� من قيمة املواقف التنافسية، وتحط من قيمة التعاون والعمل ا�جما��، لذلك صار  كما أّ��ا  و�عززه،  

 
1- Smythe Luke, Modernism post - postmodernism: art in the era of light modernity, p. (367 – 368). 
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"البنية" إ��  منھ  "الشبكة"  إ��  أقرب  و�غ��ات  و   ،ا�جتمع  مشتتة،  وانفصاالت  اتصاالت  من  مصفوفة   ���

 .1ال��ائية �� جوهرها

. ��ذه ال�لمات 2يد من امللل""لم �عد بوسعنا أن نطيق أي ��يء يدوم، لم �عد �علم كيف يمكننا أن نف

داللة �� سياق ما ير�د أن يقولھ  اس��الل ذو  لبول فال��ي �س��ل باومان كتابھ عن ا�حداثة السائلة، وهو  

� من   باومان �� هذا الكتاب، وهو أن العالم يتجھ نحو مز�د من السرعة وامليوعة والتبدل املستمر إ�� حد غ�َّ

 . 3�عد يحتمل أش�ال الثبات والديمومة طبيعة اإل�سان املعاصر الذي لم

ويعد ز�جمونت باومان أحد أبرز منظري ومفسري العصر الذي �عيش فيھ، العصر الذي يتحول إ�� كتلة  

عديمة الش�ل، ومشوهة، تميل إ�� التغ�� املتواصل املطرد والعنيف. وال يمثل ذلك "العصر ا�حديث" أو  

ه الف��ة بأ��ا حداثة سائلة. و�ركز مفهوم ا�حداثة السائلة ع��  هذ   ولكن �عّرف"العصر ما �عد ا�حديث"،  

التحوالت ال�ي تؤثر �� ا�حياة اإل�سانية فيما يتعلق با�حددات أو الثوابت ا�حياتية للسياسة العامة. وعالوة  

ھ، علييمكن أن يقهر مفهوم ما �عد ا�حداثة و�تغلب    مصط�ًحا  ع�� ذلك، تمثل ا�حداثة السائلة عند باومان

ال    ألنھ العابر  للزائل  قيمة  تمنح  أو  ا�حياة  فيھ  ر  تقدَّ الذي  الواقع  املعاصر:  العالم  باتجاه  يميل  مصط�ح 

املنفعة   أو  للفائدة  األولو�ة  املدى، وتص��  العاجل ال طو�ل  أي قيمة أخرى.    utilityالدائم، والفوري  ع�� 

ف�ح ا�حاجة ا�جال للرغبة، وتف�ح الضرورة  بتعب�� آخر، ُيف�ح الثابت والدائم الطر�ق للزائل العابر، و 
ُ
ت

 . وتوسم فو��ى العوالم ا�حياتية عالم اليوم.  4الطر�ق للمنفعة أو الفائدة

وا�ح إذن، أن باومان قد تحول �� أعمالھ األخ��ة من "ما �عد ا�حداثية" إ�� "ا�حداثية السائلة". و�ؤشر  

 ثمة نظا  مفهوم ا�حداثة السائلة الذي طرحھ ع�� أّن 
ً
سريع التغ�� ُينذر بتقو�ض �افة أف�ار وتصورات    ما

   االستمرار�ة واملتانة. و�ف��ض ذلك، 
ً
�عدم االنتماء ل�افة أش�ال البنية أو ال��كيب االجتما��. وتمثل    شعورا

   مصط�ًحا  ما �عد ا�حداثية، �� رأي باومان،
ً

وقد طرح    ،يطبق ع�� مدى واسع من التحوالت االجتماعية  شامال

ا�ح بوصفھ  مصط�ح  السائلة  �� األ  املصط�حداثة  االستمرار�ة،  أش�ال  وكذا  التغ��ات،  لفهم  مالئمة  ك�� 

 .5ا�حداثية وا�حداثة
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 إزاحة ما بعد الحداثة، واستبدال ما بعد الحداثیة:   - 2- 4

 مصط�ح "ا�حداثة السائلة"    �انإذا  
ً

ع�� مصط�ح "ما �عد ا�حداثية"، فماذا �ع�ي استعمالھ ملع�ى    مفضال

سياق ا�حداثة الراهن؟ بطر�قة معينة، يمكن النظر إ�� تفضيل باومان ملصط�ح ا�حداثة السائلة بوصفھ  

إ��   جزًءا ا�حداثة. و�رجع هذا االنحسار، ع�� األرجح،  �عد  لتيار ما  الراهن  من استجابة عامة لالنحسار 

وعن طر�ق اخ��ال    ،ا�حداثة �� التطرق إ�� ما هو أ�عد من نقد الفكر األسا��ي والقاعدي  إخفاق ما �عد

دت ما �عد   "االجتما��" إ�� �سق مجرد من االختالفات، والذات إ�� وهم عن الفردية وا�حضور الذا�ي، جرَّ

الف ملع�ى  مالئم  تفس��  تقديم  عن  �جزت  ثم  ومن  ا�جتمع،  من  وان��عت  الفاعل�ن  والتغ��  ا�حداثة  عل 

 االجتما��.  

 ع�� أبنية القوة ا�خاصة با�حداثية، بيد أ��ا لم تضع، أو ر�ما  
ً
 حماسيا

ً
وقد مثلت ما �عد ا�حداثة �جوما

.  foundational-antiأل��ا �انت معادية �عناد لألسس والقواعد    نظًرا   �جزت عن وضع، مبادئ لبناء بديل

ا�حداثو� �عد  ما  اتخذت  ا�حداثة،  من  ا  ة  ال�خر�ة  هزلي�  إطاًرا 
ّ

التغ��ات    تر �عذ عن  مقوالت  إ��  ترجمتھ 

ن ع�� املنظر�ن االجتماعي�ن صوغ   الزمنية �� ا�جتمع. ومع ذلك، تحول العالم و�غ�� بصورة درامية، و�ع�َّ

. وعن طر�ق  وتفس��ها  لوصف تلك التحوالت   modernism-neoمصط�حات جديدة مثل ا�حداثة ا�جديدة  

املصط�ح  هذا  انتصار    Alexanderلكسندر  أس��    استعمال  تضمنت  املعاصر  للمجتمع  رؤ�ة  تقديم  إ�� 

ا�جديدة، وتنشيط  الصناعية  ا�جتمعات  ال�ي خ����ا  املستوى  ا�جديد، والتحوالت رفيعة  اللي��ا��  اليم�ن 

ا�جديدة   الظروف االجتماعية  أن  إ�� استنتاج  التغ��ات  الرأسما��. وقد قادتھ مالحظة هذه  �انت  السوق 

 .1لعودة إ�� العديد من املوضوعات واألف�ار ا�حداثيةدافًعا ل

واألف�ار   املوضوعات  إ��  التحول  أو  العودة  هذه  إطار  داخل  األخ��ة  باومان  أعمال  موضعة  و�مكن 

ا�حيوي    ،ا�حداثية والدور  للديمقراطية،  العاملي  واالنتشار  السوق،  إحياء  حول  تتمركز  ال�ي  األف�ار  هذه 

عن هذه األف�ار ح�ى عندما كتب عن ما �عد ا�حداثية ��   يتخّل   باومان لم  واقع ا�حال أّن .  agencyللفعل  

مطلع التسعينيات، وأكد، �� استعراضھ لنظر�ة ما �عد ا�حداثة، ع�� استحالة تجاهل الفعل �� التعامل 

عت�� ما �عد  مع أي نموذج للتغ�� االجتما��. و�� رأيھ، أّن 
ُ
ا  ما ا �ة، فيما يتعلق بالعالم  ، بصورة متم�حداثي�

املعاصر يتمثل �� مع�ى االختيار للفاعل�ن األفراد �� ظل ظروف التعددية. ولكن �عد عقد من الزمان لم �عد 

السائل، وتحطيم   العوملة  �عالم  يتسم  ا�حدا�ي، ولكن مستقبل مجهول  �عد  �عنون ما  باالختيار  اهتمامھ 

 . 2القيود والقوان�ن والقواعد، والفردية

ل�حداثية. و�� نفس   aqueousمجاز "ا�حداثة السائلة" عند باومان موجھ صوب نقد األساس املائي    إن

ألن مع�ى املرونة، وعدم اليق�ن ال�امن �� ما �عد ا�حدا�ي    تماًماالوقت لم تنقطع الصلة بما �عد ا�حداثية  

كن تأو�لھ باعتباره استياًء  مستمر ومتواصل مع فكرة السيولة. هذا ا�خطاب ا�جديد عن األساس املائي يم

 
1- Ibid., p. (62). 
2- Ibid., p. (62). 



 د. سيد فارس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صرةالثقافات المعا

 

(39) 

 من �جز ما �عد ا�حداثة عن مواجهة الظروف الناشئة لعدم املساواة �� الغرب وحول العالم. إذ  
ً
محتمال

الغر�ية، ولكن �� ا�جتمعات  ، باملش�لة 
ً
باومان املبكرة عن عدم املساواة والتفاوت، كث��ا   ، اهتمت أعمال 

ل�حداثية،و  املعوملة  التأث��ات  العاملي.    ع�� ضوء  الصعيد  اهتمامھ ع��  باومان  ر  السيولة  وُعّدت  طوَّ فكرة 

ح�ى يتس�ى فهم هذا التحول إ�� السيولة، من  و   ،مالئمة لتصور تدفق ا�حداثة ونتائجها حول العالم. ولكن

 solidالضروري فحص السياق النظري الذي قارب فيھ باومان جوانب القصور املاثلة �� ا�حداثية الصلبة 

modernity1. 

بوصفها حداثية �� مرحل��ا أو حال��ا السائلة، و�أ��ا    ها لقد أعاد باومان �عر�ف ما �عد ا�حداثية وتحديد

التضم�ن   ع��،  التمرد  أو  عن،  االبتعاد  التضم�ن    disembeddingحقبة  إعادة  إ��ا  reembeddingدون   .

مه��ئة،   الروابط  حيث  واملتجدد،  املتداول  الثبات  عدم  فريسة  حقبة  ا�حميمة  العالقات  �سقط  وحيث 

ا جديًدااالغ��اب لكنھ سلك    للطبيعة العابرة الزائلة ل�ل العالقات االجتماعية. لم يختف
ً
، إذ �شهد  سلو�

شابك ا�خيارات الفردية �� املشاريع واألفعال ا�جمعية
ُ
إنھ �عيد تقديم ظروف وأوضاع    ،تحلل الروابط ال�ي �

 من توحيد األفراد للدفاع عن حقوقهما�خاطرة وعدم اليق�ن الذي  
ً
 .2ي��ز ضعف الفرد بدال

 تذویب میراث الحداثیة الصلبة والقوة المؤسسیة:   - 3- 4

ن، إذن، أّن  السيولة مجاز يالئم، �� رأي باومان، فهم ا�حاضر، أو املرحلة ا�جديدة �� تار�خ ا�حداثية.    الب�َّ

أّن   �� ر�ب  ال  ذلك،  البدا  ومع  منذ  تمثل  �سييلا�حداثة  أو  تمييع  عملية  الكيانات    ،ية  تذو�ب  يمثل  إذ 

   ،. لقد ذاب م��اث ا�حداثة الصلبة3واملوجودات الصلبة أبرز انجازا��ا
ّ
املرونة  "فيھ  �انت  ل نظام جديد  و�ش�

و�اختصار شديد: الاليق�ن    ،�� الثبات الوحيد، والزوال هو الدوام الوحيد، والسيولة �� الصالبة الوحيدة

 �� طبيع��ا    ،"ق�ن الوحيدصار هو الي
ً
ر�ما تختلف أنماط ا�حياة ا�حديثة �� بضع نواِح، ولك��ا تتشابھ تحديدا

 .4الهشة العابرة، وقابلي��ا للتغ�� الدائم، وميلها إليھ

الفلسفية   تأمالتھ  باومان  حولھ  ��ج  الذي  السيولة  مفهوم  ع��  الضوء  من  مز�د  إلقاء  يتع�ن  وهنا 

"اوسيول والس  تمثل  تم��ان  وجية.  سمت�ن  و"السيولة"  ال�ي   و " "ا�حداثة عصر لصالبة"  ا�حداثة"  �عد  "ما 

ف�ح فيھ "ا�حاجة" وتخ�� م�ا��ا "للرغبة" ال�ي تفعم 
ُ
تحولت إ�� حداثة سائلة عند ارتباطها بوجود معاصر ت

:  taskالبشر �� ظل تحوالت و�غ��ات مطردة ومتواصلة تؤثر �� حيوا��م، وتحول الهو�ة من حقيقة إ�� مهمة  

 . 5ل محل املشروع ذاتھحيث �ستغرق �ل منا �� بناء الذات، الذي يح

 
1- Ibid., pp. (62 - 63). 
2- Ibid., p. (66). 
3- Bauman Zygmunt, Liquid modernity, Cambridge, Polity Press, 2000, pp. (2 – 3). 

بو جبر،مقدمة الطبعة العربية لكـتابه الحداثة السائلةزيجمونت باومان،  -4
ٔ
بحاث  ، ترجمة حجاج ا

ٔ
بيروت، الشبكة العربية لال

 ).26، 23، ص (2016والنشر، 
5- Palese Emma, Zygmunt Bauman: individual and society in the liquid modernity, p. (1). 
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إ�� اوتبدو ا�حداثية صلبة   �انت تلك ع�� وجھ التحديد إش�الية    ،ل��كز السريع للقوة املؤسسيةنظًرا 

والب��وقراطية   التقليدية،  السلطة  ب�ن   � م�َّ عندما  في��  جوهر�ة،    -قار��ا  و�صفة  وال�ار�زمية.  القانونية، 

االنتقال من السلطة التقليدية إ�� السلطة الب��وقراطية   solidificationيماثل تحول ا�حداثية إ�� الصالبة 

التقليدية،  aucraticbure-legalالقانونية    – باألبنية  مقارنة  صالبة  أك��  الب��وقراطية  األبنية  تبدو  وقد   .

ولك��ا عرضة للتأث��ات امللطفة أو امللينة لل�ار�زما. و�صورة مشا��ة ن�حظ �� مقار�ة جيدنز ل�حداثية عزو  

واملراقبة   والتصنيعية،  الرأسمالية،  ب�ن  تر�ط  ال�ي  للوشائج  املؤسسية  إّن lancesurveilالقوة  وا�جيش.   ،  

القوة املتحدة واملتكتلة لهذه املؤسسات املتشابكة تقهر أي جهد فردى لالحتفاظ   ا�حداثية صلبة بمع�ى أّن 

العملية   صور 
ُ
ت ذلك،  ع��  وعالوة  الغر�ي.  التوسع  مقاومة  املستحيل  من  وتجعل  م�ان،   �� بالتقليد 

فة ع�� األبنية املؤسسية. وهكذا فإن  اال�ع�اسية املتأصلة �� ا�حداثية باعتبار أن لها تأث�
َّ
نة وملط �ات مليَّ

 .1املعرفة ا�جديدة ال�ي أفرز��ا ا�حداثية يمكن تطبيقها ع�� نحو ا�ع�ا��ي لتقو�ض صالب��ا الظاهرة

و�مكن الدفع، ع�� أساس املقارنة ب�ن في�� وجيدنز، بأن ا�حداثية �ش�لت لت�ون صلبة بقدر ما اتحدت  

ا  سسية عن طر�ق عملية التغ��ات العنيدةوتبلورت القوة املؤ  �� األبنية االجتماعية. ومع ذلك فهذه    ظاهر��

ال��تيبات   تذيب  أن  شأ��ا  من  ال�ي  املذيبات  �شكالن  واال�ع�اسية  ال�ار�زما  ألن  مطلقة  �عت��  ال  القوة 

التمييع   فكرة  إن  القائمة.  ا  liquefactionاملؤسسية  ا�حداثية  نموذج   �� ومدمجة  بالقوة  مطمورة  ملوجھ 

driven-power  انت� للممارسة االجتماعية سواء  واملائعة  السائلة  الطبيعة  يتجاهل  أن  يمكن  ، والذي ال 

�عد   ا�حاوالت ما  املمارسة االجتماعية تختفي وراء �عض  إن مسألة  اال�ع�اسية.  أو  ال�ار�زما  مشتقة من 

 . 2ثةالبنائية لتذو�ب الصالبة ال�امنة �� ت�و�ن املؤسسات ا�حدي

ُيمارس وال يمتلك، ء القوة ��يأّن رأى فقد  ،من أوائل من بذلوا هذا ا�جهد Foucault�ان ميشيل فو�و و 

املمارسات    و�� هذه  وتتعلق  املمارسات.  من  هائلة  ك��ة   �� مندمجة  ولك��ا  ومصا�ح،  بفاعل�ن  ترتبط  ال 

الس��اتيجيات لتنتج صورة مركبة  بممارسة القوة واستعمالها ع�� مستوى مايكرو تتوا�ج فيھ الشب�ات وا

الصلب   الت�و�ن  ليس  فإنھ  ثم  ومن  ا�حديثة.  املؤسسات  �عمل  خاللها  من  ال�ي  للكيفية  كب��ة  بصورة 

ا  للمؤسسات هو الذي يبدو   ا أو حقيقي� ن  واقعي� ل�َّ
ُ
ولكن املمارسات ال�ي تتم داخل هذه املؤسسات �� ال�ي ت

ف بنية الواقع. إّن 
َّ
لط

ُ
 قات القوة هو الذي يتحدى طا�ع الصالبة �� هذه املؤسسات.  التجا�س عال وت

أّن  تتسم    يؤشر ذلك ع��  التسليم بصالب��ا، ولك��ا  يمكن  إ�� حد كب��. وال  الصلبة أسطورة،  ا�حداثة 

امللطفة   التأث��ات  من  ذلك  وغ��  والتناقضات،  وجيدنز  softening effectsباملقاومة،  في��  شا�لة  وع��   .

�ت مظه ر الصالبة  وفو�و، يدرك باومان التناقضات ا�حديثة بوصفها مصدر املمارسات االجتماعية ال�ي غ�َّ

 .3املؤسسية أو النظمية

 
1- Lee Raymond L. M., Bauman, liquid modernity and dilemmas of development, p. (63). 
2- Ibid., pp. (63). 
3- Ibid., pp. ( 63 - 64 ). 
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 تجسیدات السیولة، واألخالق:   - 4- 4

عن املواد    �ستعمل باومان �لمة "سائل" باالستعارة من طبيعة املواد الف��يائية، فاملواد السائلة تتم��

الس�ون، حالة   �� ب�ن م�ونا��ا  التماسك  بقوى  االحتفاظ  �عدم قدر��ا ع��  أن    كما  الصلبة  يمكن  ال  أ��ا 

تحتفظ �ش�لها �سهولة. ومن هذه االستعارة، يصف باومان مسار ا�حداثة باعتباره عملية إذابة ل�ل ما هو  

صلب، وهو ما تج�� �� دعوات التحرر من املا��ي املستبد، والتنصل من الدين واملقدس، وتحطيم وتجاوز  

ا الصلبة  املواد  لكن  الفرد.  �اهل  تثقل  ال�ي  والوالءات  والتقاليد  �عرضت  العادات  قد  ا�حداثة  ��ا 
َّ
أحل ل�ي 

 � من معاملها األصلية ع�� نحو أفقدها قيم الثبات والثقل ال�ي �انت تتسم   تبدورها إ�� موجة من السيولة غ�َّ

 . 1��ا

ما �عرف برأس املال السائل،   Globalization: The Human Consequencesتناول باومان �� كتابھ  

حيث يتدفق رأس املال السائل �� �افة االتجاهات وصارت    ،ملال والنقودوالذي �ع�ي ا�حركة ا�حرة لرأس ا

أك�� مرونة ��  مظهًرا  وقد اتخذ العمل    ،مسألة العمل أك�� أهمية �� عالق��ا بالبحث عن اإلنتاج والفوائد

ر�ف ��ا. و�� عالم رأس املال والعمل متحول األش�ال، يفضل �عالّتنّبؤ  عالقتھ بقوى السوق ال�ي ال يمكن  

حداثية سائلة. و�مكن تأو�ل ا�حداثة السائلة بأ��ا جهد    -  amorphousا�حداثية بأ��ا غ�� متبلورة و�ال ش�ل  

"إن الطر�ق    Abrahamsonتراك�ي يبذلھ باومان لتوثيق وفهم اغ��اب التقدم، أو ع�� �عب�� أبراهامسون  

عملية   ّن إ�سا�ي ال ُيحتمل". و�� رأي باومان الذي تنحدر إليھ ا�حداثة السائلة اآلن يف��ي إ�� معاناة وظلم إ

رَّست للقضاء الوح��ي ع�� أي عنصر ي��دد، ع�� نحو مزعوم، حديقة 
ُ

التمييع ال�ي بدأت بحداثة صلبة ك

البداية �عطى  و�حّددها  صار االغ��اب �ع�ن الطبيعة ا�حضة للوجود ا�حديث  ،التقدم املشذبة  �� ، وهو 

 .2والسيطرة، ولكن �� ال��اية يتج�� كتناقض غ�� مفارق االنطباع بالتغلب  

تحتل مسألة عدم الثبات مركز خطاب باومان عن األخالق، إذ يتساءل كيف لنا أن نفهم مع�ى أي ��يء  

ا  إذا �انت العرضية وسرعة الزوال �� ذا��ا الثابتة". و�مثل التغ�� االجتما��   من أي مجتمع،  جزًءا جوهر��

ت الوقتية، �� رأي باومان، محل  زوًعا  نوهو أيضا ينتج  
َّ
إ�� قبول قيم جديدة يتضم��ا تصورنا للعالم. وحل

قاس القوة    ،االستمرار�ة �� قمة جدول القيم
ُ
وما ُيمنح قيمة اليوم هو القدرة ع�� ا�حركة �سرعة خاطفة. وت

الهروب من   ��ا  ال�ي يمكن  �� م�انة    ئيبطمن �سرع يفوز، ومن    املسؤولّيات،ع�� أساس السرعة  أو يبقى 

 يخسر. 

فرز بصورة  و  
ُ
ت ال�ي  الوقتية ��  با�جدة. والبيئة  الهوس  للوقتية قيمة مندمجة حيال  نتيجة لذلك بات 

ًقا  مستمرة أشياًء جديدة ��جب ��ا، ونمتلكها، و�س��لكها ل�حظات. وتنتج هذه البيئة  
ّ
بالدوران والتغ��  �عل

أخالق أو مبدأ الن�عة االس��الكية املفككة وغ�� املن�جية، أو  ط  من هذا االرتبا وقد نتجت    ،السريع ألي ��يء

��يء بصورة صارمة من جانب مس��لك   اغتنام  أو  اعتناق  املثالية  الناحية  باومان "ال يجب من  يقرر  كما 

 
1- http://altagreer. 
2- Lee Raymond L. M., Bauman, liquid modernity and dilemmas of development, p. (65). 
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شبع بصورة تامة، وليس  ال��اًما    مع�ن، ال يجب ل��يء أن يخلق
ُ
بھ ح�ى يفرقنا املوت، ال ينب�� �حاجات أن �

ح ُي��جم  ثمة  أن  يمكن  للوقتية  الدائمة  ا�حالة   �� نخ��ه  الذي  با�حر�ة  الشعور  وأن  مطلقة.  �عت��  اجات 

 .1باعتباره "ك��ة هائلة من خيارات املس��لك"

من الصعب تصور ثقافة ال تبا�� با�خلود، وتجتنب البقاء. و�صورة مشا��ة يصعب تصور أخالق ال تبا��  

تأث��ات هذه األفعال ع��    املسؤولّية  بنتائج األفعال اإل�سانية، وتنبذ الفور�ة  اآل عن  خر�ن. لقد قاد حلول 

instantaneity   الثقافة واألخالق اإل�سانية إ�� إقليم مجهول حيث تفقد معظم العادات املكتسبة ا�خاصة

ذلك بقولھ: "�شبھ    Guy Debordبالتكيف والتوافق مع عمل ا�حياة فائد��ا ومعناها. و�صف جاى ديبورد  

و�ختلف الرجال والنساء املعاصرون عن آبا��م وأمها��م، إذ   ،األفراد أزمن��م أك�� من �و��م �ش��ون آبا��م"

باملستقبل"حاضًرا  �عيشون   يؤمن  أنھ  يبدو  وال  املا��ي،  �سيان  إ��  ��   ،يتوق  والثقة  املا��ي،  ذاكرة  لكن 

الثقافية ا�جسور  ترتكز عل��ما  رك��ت�ن  �عيدة عن  تبقى  الوقتية واالستمرار�ة؛    املستقبل،  ب�ن  واألخالقية 

 . 2ل�حظةوفًقا ، وا�حياة املسؤولّيةاألخالق اإل�سانية، وال أخالقية االنجازات اإل�سانية؛ وكذا تحمل 

اليوم ما يطلق عليھ   العالم  ينكر  ال�ي من خاللها  للكيفية  باومان  إذن، تصور  السائلة،  ا�حداثة  تمثل 

وتب لُتخلق  بدأب  ناضلت  ستد�� صالبة 
ُ
� وال�ي  ا�حداثة،   �� ال�امنة  اإلسالة  قوة  باومان  قارب  وقد  قى. 

  
ً
لتستبدل مجموعة موروثة من الكيانات الصلبة املعيبة واملنقوصة، ومن شأن ذلك أن يجعل العالم قابال

  . melting powersما يحدث �� ا�حاضر، هو إعادة توزيع وتقسيم "لقوى ا�حداثة املذيبة"    . إّن 3للتنبؤ بھ

إ�� السياسات ا�حياتية   إ�� ا�جتمع، من السياسة  التسييل من األ�ساق  أو انحدرت من    – وتتحول قوى 

 .social cohabitation 4مستوى املاكرو إ�� مستوى امليكرو ا�خاص بالتعا�ش االجتما�� 

   �ع�ي ا�حداثة أشياءً 
ً
� ا�حداثة تتمثل �� العالقة املتغ��ة ب�ن    ،مختلفة لكن ثمة اختالف وسمة بارزة تم�َّ

�عضهما   وعن  املعيشة،  املمارسة  عن  والزمان  امل�ان  انفصل  حينما  ا�حداثة  بدأت  لقد  والزمان.  امل�ان 

ن  هما فئت�ن متمايزت�ن ومستقلت�ن لإلس��اتيجية والفعل، وذلك �عد أبوصفالبعض، ومن ثم التنظ�� لهما  

ا�حداثة   و��  معيشة.  حياتية  �خ��ة  طو�لة، مظهر�ن متشابك�ن متوا�ج�ن  حديثة  قبل  ما  لقرون  عت��ا، 
ُ
ا

ا،  يمتلك الزمان 
ً

ا  و�كتسب الزمن    تار�خ
ً

تصبح سرعة ا�حركة ع�� امل�ان مسألة براعة إ�سانية،  و حاملا  تار�خ

وسائل النقل  و عتمد ع�� التكنولوجيا،  أو خيال ودهاء إ�سا�ي. وما إن صار تجاوز املسافة بوحدة من الزمن �

تّم الصناعية،   اآلن.    حّ�ى  ا�حركة  لسرعة  املوروثة  ا�حدود  وتمثل و تجاوز  ا�حد،   �� اآلن  السماء  صارت 

 .5ا�حداثة ا�جسد املستمر واملندفع واملتسارع للوصول إل��ا

 
1- Ibid, p. (66). 
2- Bauman Zygmunt, Liquid modernity, pp. (128 – 129). 
3- Lee Raymond L. M., Bauman, liquid modernity and dilemmas of development, p. (66). 
4- Bauman Zygmunt, Liquid modernity, pp. (6 – 7). 
5- Ibid., pp. (8 -9). 
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 : ، وطغیان الفردیة االجتماعي خ  تفسُّ   السیولة،   - 5- 4

امل من  العديد  يدفع  ما  وا�حداثة إن  ا�حداثية،  �عد  وما  التار�خ،  ��اية  عن  ا�حديث  إ��  والنقاد  ق�ن 
َّ
عل

الفائقة   أو  املفرطة  وا�حداثة  ��  surmodernityالثانية،  التغ��  تبيان ورصد  محاول��م  هو  ذلك،  غ��  أو   ،

. لقد بلغت  ترتيب التعا�ش اإل�سا�ي، و�� األوضاع االجتماعية ال�ي تتم �� ظلها السياسات ا�حياتية اليوم

تنتقل وتتحرك مع سرعة اإلشارة   للقوة أن  جهود �سريع سرعة ا�حركة ذرو��ا أو حدها الطبي��. و�مكن 

اإللك��ونية. ل�ل هذه األسباب العملية صارت القوة متجاوزة لإلقليمية، ولم �عد مقيدة أو يمكن إبطا��ا  

 .1من خالل مقاومة امل�ان

حالة  إ��  مستقرة،  ومفاهيم  وتصورات  وأبنية  هيا�ل  من  الصلبة،  ا�حالة  من  إذن،  ا�حداثة،  انتقلت 

السيولة �� ظل العوملة وثورة االتصاالت وتنامي تدفقات البشر، واألموال، والسلع ع�� القارات. وا�حقق أن  

ا  السيولة ال تمثل، �� رأي بومان،  
ً
ا، ودية تحتاج إ�� مقار���ا  للتأمل والتفكر، ولك��ا معضلة وجظرف   علمي�

وهو عندما يؤكد ع�� أنھ من الصعب تصور ثقافة ال تبا�� با�خلود وت�جر البقاء، فإنھ يؤكد القدرة ع��  

أّن  االندفاع. من    ا�حفاظ ع�� األمن، وع��  السيولة سريعة  �� مواجهة  ن��ى 
ُ
وت فقد 

ُ
ت أن  ينب��  األخالق ال 

  بط االجتماعية الالزمة لتحقيق األمن واألخالق، أو إعادة اخ��اعھ. إّن الضروري، إذن، استعادة نمط الروا

ذاتھ   الوقت   �� وتفكك  ل�حر�ة،  جديدة  مستو�ات  لتطرح  االستمرار�ة  أو  بالبقاء  شعورنا  تقلل  السيولة 

 . 2ء شعورنا باألمنالروابط واألواصر ال�ي ���يّ 

، ليصف second modernityبيك (الذي سك، منذ سنوات، مصط�ح ا�حداثة الثانية    يتحدث أولرش

مرحلة تنقلب ف��ا ا�حداثة ع�� ذا��ا) عن "الفئات الزومبية "، أو ا�حية امليتة �� آن، والنظم الزومبية. وقد  

ع�� سبيل املثال:  فيما يتعلق باألسرة ف اعت�� األسرة، والطبقة، وا�ج��ة شواهد ع�� هذه الظاهرة ا�جديدة. 

اليوم؟ ماذا �ع�ي؟ بالطبع هناك أطفال أو أبناء، أطفا��، أطفالنا. ولكن ح�ى  "اسأل نفسك ما �� األسرة 

تضم�ن  و�تم  الطالق.  ظروف  ظل   �� والتحلل  التف�خ   �� بدأت  األسرة،  ا�حياة  نواة  الوالدية،  أو  األبوة 

ن تحديد ا�جدات واألجداد دون وسائل للمشاركة �� قرارات أبنا� �م و�نا��م. ومن وجهة نظر األحفاد، يتع�َّ

 .3مع�ى األجداد من خالل قرارات وخيارات فردية"

ج  ُيلمح ذلك إ�� أن تف�خ الشب�ات االجتماعية، وسيادة الن�عة الفردية، من مصاحبات السيولة ال�ي روَّ

ااه  أو ع�� حد �عب�� آالن تور�ن: "لقد ا��ار العالم الذي سمين   ،لها باومان ، وذلك حكم ال يفاجئنا،  اجتماعي�

 . 4طاملا أن مالي�ن الناس �عر�ون عن أسفهم النقطاع الروابط االجتماعية، وانتصار الن�عة الفردية املفككة"
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2- Lee Raymond L. M., Bauman, liquid modernity and dilemmas of development, p. (67). 
3- Bauman Zygmunt, Liquid modernity, p. (6). 
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تفكك الروابط، وانفصال السلطة ا�حاكمة عن السيطرة الفعلية ع�� مقاليد السياسة ال�ي تحددها  "  إّن 

الدولة،   الروابط االجتماعية، واملسارات األفقية  توازنات خارج حدود  الفردية �عد �شرذم  ومحنة املعاناة 

سريع   الوضع  هذا  نتيجة  رأ��ي  تراكم  إحداث  دون  من  مرحلة  إ��  مرحلة  من  واملهنية  االجتماعية  ل�حياة 

ار�خية.  تلك �� املالمح األر�عة ال�ي يرى باومان أ��ا تحكم هذا الزمن السائل، وتلك ال�حظة الت  –  "1التغ��

ومنظومة   والعادة  العرف  وتآ�ل  التوقع  غياب  نتيجة  ا�خاوف  رصيد  ارتفاع   �� ببساطة  لذلك  النتيجة 

املمتدة األسرة  التعو�ل ع�� دعم  يمكنھ  فالفرد ال  االجتماعية،  وتباعد    نظًرا  األخالق  الروابط،  تفكك  إ�� 

وكذلك ال يمكنھ    ،ل��ام تجاه ا�جموعاملسافات، والتمحور حول األسرة النوو�ة الصغ��ة، وذو�ان مع�ى اال

االعتماد ع�� األصدقاء، الذين يتغ��ون باستمرار و�تحر�ون من م�ان إ�� آخر، فال يمل�ون ح�ى املشاركة  

و  النوايا،  حسنت  و�ن  ح�ى  األزمات،  �حم��اتفقد  ��  االجتماعية  النظم    ،ا�جماعة  تلتقط  ما  وسرعان 

ن هذا النمط من "التجمع امل�ون من أفراد �عانون من الوحدة"،  السياسية واالقتصادية ا�خوف الناتج م

 . 2وتحولھ إ�� رأسمال لبقا��ا، وتوظفھ ملصا�حها

مؤسسات الفعل ا�جم�� الفعالة، بقدر كب�� من القلق  ي  وُ�الحظ تف�خ الشب�ات االجتماعية، و��او 

عت��ا من اآلثار ا�جانبية للسيولة ا�جديدة ال�ي تم�غالًبا
ُ
� القوة املتحركة والزلقة واملتحولة واملراوغة  ، وقد ا

والهائمة بصورة م��ايدة. وتمثل الروابط والشب�ات االجتماعية عقبة �� طر�ق السيولة ال�ي تفرضها وتؤثرها  

نتج؛ إ��ا خاضعة لنفس معاي��  
ُ
س��لك، ال ت

ُ
قارب الروابط واألواصر واملشار�ات �أشياء �

ُ
القوى ال�ونية. وت

 .3ما كموضوعات االس��الك األخرى التقييم، تما

باومان بأن العالقات "وصف عميق �عكس خيارات اجتماعية مركبة ومعقدة ولها ثمن �� مجتمع    و�حاّج 

متالحم، �� ح�ن أن إ�سان ا�حداثة السائلة يقرر أنھ ال يرغب �� دفع أثمان، وال استثمار وقت، وال الت�حية  

التواصل اال  جتما�� أو االتصال ا�جن��ي. ببساطة تحول هذا اإل�سان من  من أجل أن يحصل ع�� مزايا 

وضوح العالقات االجتماعية إ�� غموض الصالت العابرة �� ظل تنامي السيولة �� �ل ��يء من حولھ، و��  

. ح�ى شب�ات القرابة صار �ع����ا الضعف والوهن،  4ظل تحول ما �ان �س�ى ا�جتمع إ�� مجرد تجمع �شري"

 بابية وخالفية. كما أن حدودها ض

أك��   �انت  عبارات  من   
ً
بدال "الشبكة"  �جاز  امل��ايد  االستعمال  التفاعالت  شيوًعا  إن  عن  ا�حديث   ��

أن ال�ليات  باالجتماعية �� املا��ي (عبارات مثل نظم، أبنية، مجتمعات، جماعات) �عكس اإلدراك امل��ايد  

، إ��ا تتش�ل باستمرار وال �ستمر لف��ة طو�لة.  االجتماعية ضبابية عند األطراف، تظل �� حالة من التدفق

إ��ا، بتعب�� آخر، تو�� بأن ال�ليات ال�ي ت�افح اليوم ل�ي �ع��ف ��ا �� أك�� سيولة مما �انت عليھ. وتفقد  

 
زمنة السائلة: العيش في عصر الاليقين، ص ( -1

ٔ
 ).13زيجمونت باومان، اال

 ). 13نفس المرجع، ص ( -2
3- Bauman Zygmunt, Liquid modernity, pp. (14, 163). 

بحاث السائل الحب زيجمونت باومان،  -4
ٔ
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ٔ
: عن هشاشة الروابط اإلنسانية، ترجمة حجاج ا

 ).20، 16، ص (2016والنشر، 
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حماي��ا   ا�حالية،  التفاعالت  بمسار  مرتبطة  أم  موروثة  أ�انت  سواء  م�ان،  �ل   �� اإل�سانية  الروابط 

ا السابقة،  قيودً املؤسسية  بوصفها  إل��ا  ينظر  ال�ي  ��  ا  لضمانات  الفرد  حر�ة  ع��  محتملة  وغ��  مز�جة 

. نخلص مما  1االختيار وتأكيد الذات. و�تحررها من اإلطار النظ�ي أصبحت الروابط اإل�سانية ضئيلة وهشة

الفردية، تتسم ��شاشة   الن�عة  إ�� أن ا�حداثة السائلة، وعالم ��يمن عليھ س��ورة  الروابط  سبق  �عان��ا 

 .2اإل�سانية، و�حساس �عدم األمان تبثھ هذه الهشاشة

أّن  �عت��  فهو  السائلة،  ا�حداثة  عن  باومان  تصور   �� مركز�ة  فكرة  تأ�ي  أعضاء    وهنا  �شكيل  عملية 

تأكيده يتم  مسار  وهو  ا�حديث،  ا�جتمع  سمة  هو  أفراد  صورة   �� فمسار    وتجديده  ا�جتمع  يوم،  �ل 

 جديدة ع�� الدوام، وهذا املسار يجعل من الهو�ة البشر�ة مهمة مستمرة تضطلع    "التفر�د" يتخذ
ً
أش�اال

بحر�ة    مسؤولّية��ا   االجتماعية  للم�انة  ا�حددة  التبعية  قيم  �ستبدل  "فا�حداثة  تبعا��ا،  وتحمل  الفرد 

  �� ذلك  يحمل  صاحبھ".  ُيلزم  الذي  الواجب  املص��  وتقر�ر  تا  تأكيًد طّياتھ  اإلرادة  األفراد،  ع��  حر�ر 

ا�خاصة، بصورة أث��ة ع�� املص�حة العامة. و�� �عب�� دقيق آلالن تور�ن    وشؤو��موانصرافهم إ�� أمورهم  

يقول   املعاصرة،  ا�جتمعات  إليھ  آلت  ما    إّن  حول 
ً
�ائنا بوصفھ  اإل�سان  �عر�ف  "ب��اية  تنذر  ا�حالة  هذه 

، �ستمد �عر�فھ من م�انھ �� ا�جتمع الذي ي
ً
 . 3حدد سلوكھ أو فعلھ"اجتماعيا

ا�جتمع يمر �عملية تحول نحو الن�عة الفردية،  الفكرة األساسية �� "ا�حداثية السائلة" تتمثل �� أّن  ّن إ

الفعل قد أصبح منبت الصلة أو منفصل بل ومتحرر من النسق االجتما��، كذلك صارت   وال�ي �ع�ي ��ا أّن 

. و�قرر بيك أن الن�عة الفردية �� البناء  4يع واألفعال ا�جمعيةا�خيارات وا�حيوات الفردية منعزلة عن املشار 

وتنتج مصاحبات ونتائج ال خطية، مفتوحة ال��اية وتتم��   Second Modernityاالجتما�� ل�حداثية الثانية  

والتناقض العالقات  5باالزدواجية  ع��  الفردي  الطا�ع  و�ضفاء  الفردية،  الن�عة  نمو  إ��  �ش��  كما   .

"حقبة التشكيل    Kirchhöferية. و�تج�� عدم استقرار العالقات �� عصر أطلق عليھ ك��شوف��  االجتماع

�غي��ات   حدوث  خاصة مع  �غ��ات عميقة  األسرة  أبنية  إذ شهدت  للفرد".  الفردية  الصبغة  ذو  االجتما�� 

السن.   وكبار  النساء  دور   �� استثنائية  والتو درامية  بخاصة،  املعلومات،  تكنولوجيا  العل�ي، أحدثت  قدم 

 �� قدرة البشر ع�� التحكم �� مص��ها وتوليد و�� شامل با�خاطرة وعدم اليق�ن. كما  ا  �عامة، نموً 
ً
هائال

 
ً
قد صاروا يمتل�ون  فا �� قدرة األفراد و�م�انا��م، ا جديًد   اأفرز �غلغل املعرفة �� �ل ميادين ا�حياة انفتاحا

تأو�ل الذات) و�عادة ال��كيب والتشكيل الثابت لهو�ا��م. وقد  إم�انيات وقدرات تمك��م من التأمل الذا�ي (
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3- http://altagreer. 
4- Bauman Zygmunt, Liquid Sociality, p. (35). 
5- Beck Ulrich, The cosmopolitan turn, Quoted in, Gane N., The future of social theory, London, 
Continuum, 2004, p. (153).   
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"املشروع اال�ع�ا��ي للذات قدر ال مفر منھ، و�تضمن ذلك إعادة صياغة مستمرة    ف��ض أنتو�ي جيدنز أّن ا

ا ومرونة وفقدت الشب�ات  ا  لقد فقدت الروابط والعالقات أهمي��ا �� عالم أك�� انفتاًح   ،ل�حياة االجتماعية"

التفاعل  غ��   ع��  االعتماد  من  اإلن��نت  يقلل  املثال  سبيل  ع��  املعاصرة.  ا�جتمعات   �� أهم��ا  الرسمية 

 ا وفضاًء اف��اضيً ا املباشر و�خلق م�انً 
ً
 .1ا

�عد   وما  ا�حداثة،  �عد  ما  عوالم   �� تتنامى  الفردية    -إذن،  الن�عة  السائلة  وا�حداثة  ا�حداثة،  �عد  ما 

و�ان من نتائج ذلك أن اتجھ األفراد إ�� �شكيل هو�ا��م  .2العالقات االجتماعية  ع��و�ضفاء الطا�ع الفردي  

�� نوع من التحديد اإلجباري للذات،  وعند هذه النقطة تصبح الهو�ة "خاصة"، وتتحول إ  ،�� عزلة م��ايدة

�ل   تقع  مسؤولّية  و�نفصل �شكيلها عن  إ�� عبء فردي بحيث  الهو�ة  ليتحول �شكيل  مسؤولّية  جمعية. 

الفرد  أا�خط باعتباره عبئً   ،أو اإلخفاق ع��  الهو�ة  إ�� رؤ�ة �شكيل  أننا لسنا بحاجة  باعتباره    ا،بيد  ولكن 

ما �عد ا�حداثة   –ثقافية جديدة. إن أدبيات ما �عد ا�حداثة وما �عد    للتعب�� عن سياسياتا  إيجابيً   اجانبً 

مثل �افة ا�حر�ات لها جوانب إيجابية وسلبية. وتحتفي هذه األدبيات    و��تتناول قضية حر�ة اختيار الهو�ة،  

ونية ال�ي با�جانب اإليجا�ي املتمثل �� حر�ة اختيار الهو�ة و�ناء االختالف، و�� حر�ة تتمتع ��ا النخبة ال�

فنتاز�� تحظى    
ً
أسلو�ا ا�حداثة  �عد  ما  وتطرح  الذات.  �شكيل  اال�ع�ا��ي  ا  جديًد   ابحر�ة  امل�ان  فيھ  ي�ون 

Reflective   ��جديدة    امحور فضاءات  و�خلق  والسياسية،  للهو�ة  والغموض، الحتواء  بالنسبة  التعددية، 

 .3واالزدواجية، والتناقض، واالحتمالية، وعدم اليق�ن

 : السیولة، االستھالك، والھویة   - 6- 4

مفهومات الهو�ة، والفرد، والفردية صارت  أن    نظًرا إ��تتغ�� العالقة ب�ن الفرد وا�جتمع �� عصرنا الراهن  

فارغة بال مع�ى. و�طالب العالم الفرد ببحث متواصل ومث�� ل�جدل بصورة م��ايدة عن هو�ة، وتتبع معاي��  

 ألن الهو�ة مهمة standardizingللمعايرة والتوحيد  
ً
 . 4بقصد �عي�ن "دور" لألفراد، وذلك نظرا

، ولكن أن ي�ونوا،  فحسب   السائل ببساطة أن ي�ونوا مس��لك�ن جيدين وال �ع�ي وجود األفراد �� ا�جتمع  

تنافسية �� السلوك العاملي. وال يتطلب هذا الظرف شراء "عناصر املوضة" فحسب، ولكن أيضا  ا  سلعً   أيضا

شراء جسد يواكب املوضة، ويساعد ع�� االنتقال ال�امل من التالعب الذا�ي بأبداننا، إ�� االختيار املباشر  

، وحّ�ى ن�ون  حقيقي واملستقل ل�جسد الذي نر�ده ألبنائنا. و�ناًء ع�� ذلك، تؤكد رؤ�ة باومان املستقبلية أنھا�

إعادة  ال عن طر�ق  يتحقق عن طر�ق ا�جراحات التجميلية، و هذا األمر ال    فإّن   ، أ�خاصا مالئم�ن للعصر

  ،ورة مستمرة سياسات السوق ال�ونيةال�ي خلق��ا بص  topoiالنمذجة أو إعادة التنظيم ع�� أساس األماكن  

 
1- Jones J. Social capital, London, Routledge, 2003, pp. (88 – 93). 
2- Ibid., pp. (102, 105 – 106). 
3- Bauman Zygmunt, Liquid sociality, pp. (31, 34). 
4- Palese Emma, Zygmunt Bauman: individual and society in the liquid modernity, p. (1). 
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أن �غ�� ذواتنا،    علينا   ليس فقط أن �ش��ى ما يجعلنا "مالئم�ن" للمعاصر، ولكن قبل أي ��يء املهم  األمر    إّن 

 . 1ا�جزء األقرب إلم�انية إخضاعھ للمعا�جة والتدخل، وهو ا�جسدو 

ن �جزنا عن كسوة أبداننا كما ينب��  �ش�ل عليھ الذات املنظورة، ومن ثم فإا  لقد صار ا�جسد فضاًء حر� 

وأن    ،ال�خصية، من مفهوم االمتالكواملسؤولّية  �ع�ي أننا نفتقر إ�� ��يء ما. تنبع اإلدارة املستقلة ألبداننا،  

 من أش�ال السيطرة يمكن أن يولد األمن �� عالم يفتقر    تمتلك �ع�ي أن تملك و�سيطر ع��، وذلك ألّن 
ً
شكال

ولهذا السبب فإن ظروف االمتالك تقع ع�� جسد اإل�سان املعاصر الذي يجد فيھ  إ�� مرجعياتھ الصلبة.  

 من أش�ال اليق�ن: أن �عا�ج و�سيطر ع�� الوسائل املادية أو البدنية (ال�ي تؤثر ع�� ما أنت متأكد  
ً
شكال

ط  الراهن عن  �� عصرنا  ُينجز  الذي  التجسيد والتملك جزء من االمتالك،  إن  امتالكھ).  ر�ق  ومتيقن من 

 من أش�ال االمتالك هو ع�� األرجح األك�� أهمية 
ً
الن�عة االس��الكية، ذلك أن فعل االس��الك يمثل شكال

 �جتمع الوفرة الصنا�� املعاصر. 

، ألن ما امتلكھ الفرد ال يمكن ان��اعھ أو  القلقدأ  ��االس��الك  وثمة مظهران متناقضان لالس��الك: إن  

�عمد املس��ل�ون إ�� االس��الك بصورة م��ايدة، ألن االس��الك السابق يفقد ع��  اس��داده، لكنھ يتطلب أن  

الفور خصوصيتھ ال�ي حققت م�افأة. هذه الدوامة املفرغة، ال�ي تمتد ب�ن التملك واالس��الك، تمثل أك��  

والتأث��ات وضوًح  باومان ا�حداثة السائلة، وال�ي    االنتائج  �  –ملا يطلق عليھ    – عد ا�حداثة  ع�� خالف ما 

ولك��ا تمتد و�شتد وتتكثف    –تر�طها عالقة مستمرة �عملية التحديث، وال�ي لها جذورها �� األزمنة ا�حديثة  

 .2ح�ى تصل إ�� السيولة املم��ة لعصرنا، الذي يتم�� بن�عة اس��الكية وف��ة وشرهة

ن يؤثر السلوك االس��ال�ي �� �ل وا�حقيقة أننا �عيش اليوم �� عالم معولم من املس��لك�ن، ومن ا�حتم أ

تحت ضغط أن �س��لك أك��، وع��   واقٌع   العمل وا�حياة األسر�ة. �لنا اليومع�� غرار  وجوه حياتنا األخرى  

سلعً  أنفسنا  نص��  والعمل  ا الطر�ق  االس��الك  أسواق  أ�عاد    ،��  �شكيل  ويعيد  السل��  الش�ل  و�تغلغل 

ش��ى  ا�حياة االجتماعية املستثناة ح�ى ذلك ا
ُ
�ح�ن من منطقھ إ�� حد تصبح معھ الذاتية نفسها سلعة �

 ونظافة  
ً
باع �� السوق بوصفها جماال

ُ
اوت  ذاتيَّ

ً
. و�حتاج االس��الك إ�� مز�د من املال الذي يؤدي إ��  واستقالال

س��لك، ومال ُينفق ح�ى ُيكتسب ويستمر. هذا العالم االس��ال�ي عالم
ُ
  تمدية ح�ى ا�حب يحتاج إ�� سلع �

سائل متغ�� بالساعة أو ر�ما بالدقيقة. ونحن مطالبون دائما أن نجاري و�ستمر. فإن توقفت تركك الزمن،  

  و�تحول الس�� ال��م نحو التسوق   .3وسارت القافلة وأنت واقف. اللهاث، إذن، من مظاهر العصر ا�حديث

ا اإلدمان  أي� من  نوع  إ��  ش�لھ  فع  ُيضمرإدمان    ھولكن  ،�ان  خفية،  السوق  دوافع  وراء  الناس  يجري  ندما 

"أن يفروا من الهم والكرب الذي    -كما يقول باومان  -ومختلف تجليات ا�جتمع االس��ال�ي، فإ��م يحاولون  

 
1- Ibid., (1 - 2). 
2- Ibid., p. (1 - 2). 

خالق في عصر الحداثة السائلةزيجمونت باومان،  -3
ٔ
 ).87 – 86، ص (اال
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بأنفسهم   واثق�ن  ي�ونوا  وأن  واإلهمال،  ال��اون  أو  ا�خطأ  مخاوف  من  يتحرروا  وأن  األمان،  عدم  �س�ى 

 .1ومطمئن�ن"

باومان، رأي   �� االس��الك،  حر�ة    إن  وترتبط  السائلة.  ا�حداثة  وجزر  مد  مع  تتدفق  ا�حياة   �� طر�قة 

. "و�قوم  2االختيار من ب�ن السلع ا�ختلفة ببحث منبت الصالت وا�جذور عن سلعة دون االل��ام بقيم معينة

ل �ل ��يء قديم   ��يء مست�جن �ستحق  لا�جتمع االس��ال�ي ا�حديث بتوليد ا�حاجات �ش�ل مستمر، و�حوَّ

يتسم ا�جتمع االس��ال�ي الذي  ". و3وضع �� سلة النفايات، بما �� ذلك املشاعر واألجساد والصالت"أن ي

�عزز وت�خم مع الرأسمالية ومسار التفر�د مع ا�حداثة بك��ة الفرص، فهناك فرص وخيارات كب��ة أمام  

نوا��، فهو ُيدخلھ �� حالة من ع�� الفرد من عدة  سلًبا  الفرد �� هذا ا�جتمع. وتؤثر ك��ة الفرص وا�خيارات 

  .4عدم االن��اء، وعدم االكتمال، والاليق�ن، والقلق جراء عدم تحققھ باللذة ا�خالصة ال�ي يرجوها"

"ا�جتمع   ألن  من سمات عصرنا، وذلك  رئيسة  الهو�ة واالس��الك، سمة  ب�ن  االلتقاء  نقطة   �� وتكمن 

بأفراده   .  ب�و��م  ولية، ويشملهم  مس��لك�ن بصفة أبوصفهم  املعاصر يرتبط 
ً
ثانو�ة وجزئيا منتج�ن بصفة 

 و�كفاءة  
ً
وح�ى نحقق معاي�� السواء، ونحظى باالع��اف �أفراد مح��م�ن �� ا�جتمع يجب أن �ستجيب سريعا

 إلغراءات سوق السلع االس��الكية. 

يخر  معيار  وهو  وامل�انة،  السواء  معيار  االس��الك  ع��  القدرة  أو  االس��الك  صار  الفقراء  لقد  قھ 

كفاءة   فإن  و�التا��  أسو�اء،  غ��  بأ��م  ووسمهم  والعاطل�ن  الفقراء  تمي��  إ��  ذلك  و�ف��ي  والعاطلون. 

االس��الك، ال العمل أو الوظيفة، صارت �� املعيار. إن الفقراء اليوم (أي من يمثلون مش�لة لآلخر�ن) هم،  

 وقبل �ل ��يء، مس��لك�ن، ال عاطل�ن
ً
فون   ،أوال وُ�حددون بصفة أساسية بناًء ع�� حقيقة �و��م   وهم ُ�عرَّ

ص�ا،  �لإاالل��امات االجتماعية األساسية، ال�ي ال يمتثلون    مس��لك�ن سيئ�ن: الواقع أّن 
ّ

�� أن ي�ونوا    تت�خ

للسلع وا�خدمات ال�ي �عرضها السوق. ويع�ى ذلك أنھ إذا �ان االس��الك �� األزمنة  وفاعل�ن  �شطاء  مش��ين  

حدد قدرة ال�خص ع�� االس��الك  يوظيفة ثانو�ة تقارن باإلنتاج، فإنھ �� العالم املعاصر    ا�حديثة يؤدي 

 ع�� السياق ا�ح��، أو ا�جال الك�� للوجود اليومي، ولكن ��  
ً
ت�املھ االجتما�� �� مجتمع لم �عد مقصورا

الذي يفضل، �� سبيل  الفرد  مسؤولّية  و�مثل القبول    ،مجتمع ماكرو يتطلب شروط قبول معينة ومحددة

بناء فرديتھ، أن �ستثمر موارده املادية املتاحة لشراء الوسائل املالئمة للتصنيف، والتحديث، والولوج إ��  

 قائمة البارز�ن املهم�ن.

وهكذا يتن�� اس��الك الضرورات األساسية أمام ابتياع منتجات التكنولوجيا املتقدمة، واملال�س، ومواد  

املنتجات إ�� تحديث ا�جسد بما يتفق مع ا�حد األد�ى املطلوب ألن ت�ون "بالداخل أو    التجميل. و��دف هذه 

 
1- http://altagreer. 
2- Lee Raymond L. M., Bauman, liquid modernity and dilemmas of development, p. (71 - 72). 

 ). 15زيجمونت باومان، الحب السائل: عن هشاشة الروابط اإلنسانية، ص ( -3
4- http://altagreer. 
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األفراد الذين بدوا قادر�ن ع�� تحديث    ضمن"، أي ألن تكتسب م�انة اجتماعية ال تم��، و�ن �انت تدمج، �ّل 

وال �خص.  �ل  يؤديھ  الذي  والدور  االجتماعية،  اإلنتاجية  القدرة  عن  النظر  �غض  يبدو  ذوا��م،  يوم 

 يج�� و�قر، أو هو ع�� حد �عب�� باومان طر�قة لقياس قدرة ال�خص  
ً
�� ا�جتمع السائل    – االس��الك �شاطا

–  
ً
 . 1ع�� أن ي�ون فردا

 ع�� هذا املفهوم، إنبنت أف�ار باومان عن الفرد وا�جتمع، وال�ي  
ً
خذتوتأسيسا

ّ
األول يتجسد    ،مسار�ن  ات

 إ�� جنب مع الوالء واالمتثال لقواعد مجتمع   �� فكرة مؤداها أنھ �� ا�جتمع
ً
السائل �س�� ان��اع الهو�ة جنبا

ي�ا�� أن ن�ون مس��لك�ن. أما املسار الثا�ي  ا  املس��لك�ن الذي توجهھ سياسات السوق العاملي: فأن ن�ون أفرادً 

و��ن الفرد واآلخر�ن،    إذ تكتسب العالقة ب�ن الفرد والذات،  ،فيتعدى هذا التفك��، و�دمج الفرد �� املنتجات

جديًد  حقيقي  امع�ى  أن��و�ولو��  تحول  ع��  يرتكز   ،anthropological metamorphosis،    ن�ون أن 

صبح �� ا�حقيقة ا�حددات العامة للفرد الذي يخضع لتأث�� عملية إبطال التنشئة  تمس��لك�ن أو ُمس��لك�ن  

 االجتماعية، ال�ي بدأت بالعوملة، و�لغت اآلن أحد أك��  
ً
 وتطرفا

ً
 . 2مراحلها حرجا

�عود فلم  التقليدية:  مهامھ  من  االجتما��  والتنظيم  ا�جماعة،  جّرد 
ُ
ت أ�عاد و واليوم  و اهو�ة  ل  اا  ال  لذات 

عن أش�ال جديدة  ا  و�ص�� الفرد وحدة منعزلة تبحث دومً   ،قادر�ن ع�� توف�� مجموعة من املعاي�� والقواعد

أن   من   
ً
بدال وال�ي  االجتماعية،  اإل�سان  للتنشئة  ب�ن  الفجوة  من  تز�د  والسعادة،  والرفاهية  األمن  توفر 

برغم خضوعھ لوسائل مبتكرة ومتجددة بصورة م��ايدة    –إنھ �سق اجتما��    ،والذات، و��ن اإل�سان واآلخر

يولد عدم االرتياح والوحدة، وذلك بصفة أساسية ألنھ ابن الفردية    –لالتصال باآلخر�ن، والتفاعل معهم  

، وليس مجموعة من األفراد املنعزل�ن"املتصلة ب
ً
 اجتماعيا

ً
 .3الشبكة، وال�ي "تمثل نموذجا

ا�حر   اللعب  وكبح  تقييد   �� استمرت  ال�ي  الهو�ة  لتشكيل  وا�جمعية  التقليدية  األطر  �عنف  وتتآ�ل 

ومع هذا التآ�ل حدث انحسار متم�� �� السلطة    ،لتشكيل الهو�ة ال�خصية خالل حقبة ا�حداثة الثقيلة 

الدور املرتكزة ع�� الطبقة، والنوع، والعرقية، والدين، وال�ي مازالت فاعلة بدرجة  ا لتنظيمية �جموعات 

تاركة األفراد أحرارً  الثقيلة،  بصورة غ�� مسبوقة �� صياغة مسارات حيا��م    ا كب��ة خالل حقبة ا�حداثة 

املقي املوارد  من  وتخلصوا  ا�خفيفة،  ا�حداثية  أفراد  تحرر  لقد  ألش�ال  ا�خاصة.  لالستقرار  وا�حققة  دة، 

العقود األخ��ة، ولكن    �� ا�جمعية امللزمة. وال �ع�ي ذلك اختفاء ا�جمعية وتالش��ا من ا�حياة االجتماعية 

�ع�ي أن وظيف��ا قد �غ��ت بصورة وا�حة. إذن، �شتد وتقوى الديناميات الفردية ل�حياة ا�حديثة ا�خفيفة، 

 . 4وتتقلص األش�ال ا�جمعية ل�خ��ة

 
1- Palese Emma, Zygmunt Bauman: individual and society in the liquid modernity, p. (2). 
2- Ibid, p. (3). 
3- Ibid, p. (3). 
4- Smythe Luke, Modernism post-postmodernism: art in the era of light modernity, p. (370). 
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الذي   األهمية،  بالغ  الدور،  بناء  تو�تمثل   �� إسهامھ   �� االجتماعية  العالقات  �شكيل   �� اإلن��نت  ؤديھ 

للمجتمعية   جديد  وتدر�جيً   sociabilityنموذج  الفردية.  ع��  �� ايرتكز  البشر  من  هائلة  أعداد  تنتظم   ،

 للفردية  شب�ات اجتماعية تتواصل عن طر�ق الكمبيوتر. وهكذا فإنھ ليس  
ً
اإلن��نت هو ما يخلق نموذجا

باعتبارها   الشبكة   �� الفردية  لنشر  ال�اف  املادي  الدعم  يقدم  الذي  هو  اإلن��نت  تطور  ولكن  الشبكية، 

وهذا الش�ل ا�جديد ينشأ كقالب لتحديث الهو�ة يتطلبھ العالم ال�و�ي    ،الش�ل السائد للتنشئة ع�� ا�خط

، ذلك أن  
ً
 من �جران الشعور األصيل ح�ى ي�ون الفرد ُمتضمنا

ً
ا�حاجة إ�� التضم�ن ال �عدو أن ت�ون إرثا

 �� اليوم. و�تج�� هذا الشعور  بأنھ شعور إ�سا�ي طبي��، ومكبوت  باالنتماء. وا�حقيقة أن االنتماء يتسم 

االجتما��   للتجمع  بديلة  اإل�سانية    social aggregationأش�ال  ا�حاجة  إلشباع  محاولة  تمثل  وال�ي 

 . 1ية للمخالطة االجتماعيةالطبيع

ما �عد ا�حداثة وا�حداثة السائلة، تجسد    –أن ما �عد ا�حداثة، ثم ما �عد    Castellsو�رى مانو�ل �استلز  

عليھ   أطلق  ما  ع��  واملستندة  للتنظيم،  املفتوحة  األ�ساق  فيھ  ستبدل 
ُ
� الذي  الشبكة"،  "مجتمع  ظهور 

والثاب املباشرة  بالعالقات  الشب�ات"،  بيك  "شبكة  و�قرر  اإلنجاز    Beckتة.  فيھ  صار  �� عصر  �عيش  "أننا 

جهضت مصادر الهو�ة ا�جمعية واملع�ى ال�امن �� ا�جتمعات 
ُ
 �� ا�جتمع ا�حديث، كما أ

ً
 قو�ا

ً
  - الفردي تيارا

 . 2وما عادت تحقق األمن ال�خ��ي أو الت�امل االجتما��" -األسرة، الدولة القومية، العرقية، الطبقة 

ا�ح يفّرق واقع  لكنھ  حال،  أي  ُيجّمع، ع��  ال  االس��ال�ي  ا�جتمع  أن  وحدات    ، ال  إ��  ا�جماعات  إذ يحول 

منعزلة، تر�طها صالت ضعيفة واهية وممزقة مفتتة، حيث يتبلور األفراد ب�ن البحث عن ذات وفو��ى تخلقها  

ة �� فكرة االتجاهات الشائعة ال�ي يتع�ن إتب،  الالذات  اعها، حيث توجھ ا�جماعات إ��  وتبقى فكرة ا�جتمع حيَّ

و�مثل ذلك �� رأى باومان إعادة    ، البحث عن هذه "السعادة"، وهو البحث الذي يخط آثاره فاعلون خارجيون 

 .3نظر ومراجعة لفكرة "التضامن اآل��" عند دور�ايم، الذي تم��ه سماتھ عن التضامن العضوي 

ن  swarmوال�ي تبدو اآلن كسرب    -معينة  إن فردية الفرد وتفرده حل محلها تدفق حاجات جماعة   . ويع�َّ

باومان، �� التمي�� ب�ن "السرب" و"ا�جماعة"، التغ��ات ا�جذر�ة ال�ي تؤثر �� الفرد وا�جتمع �� الواقع السائل  

إن    – الَقِلق.  ونظامها  وه��اركي��ا،  وقاد��ا،  ا�جماعة،  واستبدال  إزاحة  إ��  السرب  يميل  حيث  االس��ال�ي، 

بال سبب،    ا أخرى، يحدث ذلك �ل مرة حتًم إ��  جمع و�نتشر و�تفرق، و�تجمع مرة أخرى، من مناسبة  السرب يت

. وتمثل القوة املغر�ة لألهداف املتحركة قاعدة �افية لتنظيم ا�حر�ات، و�كفي ذلك  متغ��ةوتجتذبھ أهداف  

العتبار أية أوامر وفروض من أع�� غ�� ضرور�ة وغ�� مجدية. و�� الواقع ال تبدو األسراب أثناء ا�حركة أع��  

أو األ القائد  �� مركز  السرب  ال�حظي هو الذي يضع وحدات  التحليق  اتجاه  تباع. إذن، ح�ى  أو أد�ى: وحده 

 
1- Ibid., pp. (2-3). 
2- Jones J. Social Capital, p. (91). 
3- Ibid., p. (3). 
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اله��اركيات التقليدية ال�ي تولد النظام تتحلل وتذوب وتص�� نواة مصونة يمكن أن يجد الفرد ذاتھ بداخلها،  

 يوجھ رغباتھ ا�خاصة. �ع�ي ذلك أن �ل فرصة لتجميع البشر تخفق.  

عابر  بتيار  وموجهة  عابر،  سرب  من  تتألف  خاطفة  سريعة  وحدة  الفرد  �عت��  ذل و   ، إذن،  �عًد �مثل    ا ك 

وُمعبأ بأمن موهوم يحققھ اختيار حر وأمثل، بما أنھ اختيار عدد كب�� من األفراد. واالختيار هو ما  ا  مخّصبً 

يتجمع أو ُيجمع �� عالم سائل، وذلك بما أن هذه الفضاءات �عاد التفك�� ف��ا وتصميمها وفقا لقوان�ن معينة  

وتبدو مراكز    ، ا الفرد املس��لك، ويشبع اإلحساس باالنتماء قادرة ع�� �شكيل ا�جتمعات ا�حلية ال�ي يوجد ف��

يتجمع   حيث  م�ان  املثالية:  الناحية  من  املتخيل  ا�جتمع  �عرض  باعتبارها  باومان،  ألسراب  خاليا  التسوق 

 الغرض من الشراء.  

الط   اوهكذا يتحقق الشعور باالنتماء، و�ون الفرد جزءً  رق ال�ي  من ا�جتمع ا�ح��. وتمثل املشاركة أحد 

 
ً
�شاط االس��الك  يصبح  خاللها  أو  ا  أساسي�   ا من  الذات  تضم�ن  مبدأ  و�خاصة  املعاصر،  اإل�سان  بھ  يقوم 

إقصا��ا أو استبعادها. و�مثل االس��الك طر�قة بديلة للتجمع االجتما�� �ستبدل الشعور باالنتماء با�حاجة  

ملناسبة ألداء هذا النشاط، لذلك �عيشون ��  إ�� التضم�ن. و�ستبعد هذه العملية من ال يمتل�ون الوسائل ا 

 للسرب الذي يفقد، �� هذه الدوامة  
ً
عزلة. و�� لعبة املظاهر وأش�ال إعادة اإلنتاج تلك، ُتف�ح ا�جماعة مجاال

�� ا�جتمع، الذي فيھ  ا  يجعل من �ل إ�سان عضوً   الذي   باالنتماءشعوره األصيل  أو �� غمرة االندفاع ا�جم��،  

الثنائية  الغر�زة    تؤدى  من  وحدة  االجتماعية،  التنشئة  بتأث��  �ش�لت  �خصية  لھ  حيوان  للذات:  الطبيعية 

 .1والعقل، من الذات والعالم

 :خاتمة -5

إ��  وتحولها  الثقافية  ا�حدود  انفتاح  نتيجة  املعاصرة  الثقافة  إ��  والت�ج�ن  الكر�ولية  سمات  تتسرب 

أن أبنية املا��ي  إ��  ليش��    Liquidم مفهوم السيولة  �ستخد  Baumanحدود نفيذة. رأينا كذلك أن باومان  

 ا  االجتماعية املتينة والثقيلة قد أصبحت أخف، وأك�� انتشار 
ً
. ويع�� هذا املفهوم عن الوضع الراهن  اوحرا�

وتلك �� السمة املم��ة للعالم االجتما�� املعاصر، الذي صار من اليس��    ،ل�حداثية حيث تتدفق أشياء عدة

 . 2فيھ اخ��اق الروابط والعالقات بل والتخ�� ع��ا

. وتجعل 3وتتم�� ا�حداثية السائلة �سرعة الزوال وعدم اليق�ن وعدم ثبات �افة األش�ال "االجتماعية"

ا�حياة   صورة  التكنولو��  التوسط  أو  فيتجنشت�ن    -التكنولوجيا  طرحها  فكرة  و��  الثقافة،  أي 

Wittgenstein  الرابطة وليوتار،  موس  أمثال  من  الفر�سيون،  املنظرون  عليھ  يطلق  ما  ع��  وترتكز   ،

ثقافة عن �عد، و�جعل العالقات مشتتة، وكثيفة وممتدة: "مضغوطة ومتباعدة �� آن ". وقد    -االجتماعية  

 
1- Ibid., p. (3). 
2- Bauman Zygmunt, Liquid sociality, Quoted in, Gane, N., The future of social theory, London, 
Continuum, 2004, pp. (19 - 23). 
3- Ibid., p. (29 – 31). 
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الرابطة االتصالية    اممكنً صار هذا االنضغاط واالمتداد امل�ا�ي   ستبدلت 
ُ
التكنولو��، وا التوسط  بفضل 

 .1بالرابطة االجتماعية، املتأسسة �� النظم والتنظيمات

املقارنة   معا�ي  �ل  يحمل  فهو  املعاصر،  عاملنا  واقع  عن  واملرتحلة  املسافرة  الثقافات  مصط�ح  ويع�� 

وال  واألنواع  والفاعل�ن  الثقافات  ب�ن  والتقارب  أو  2سالالتوالتجاور  الثقافة  أن  �ليفورد  جيمس  و�قرر   .

بلغة  بلغة مصط�حات "امل�ان"، و�فضل أن يتم ذلك  الثقافية املعاصرة يصعب تصورها وفهمها  الهو�ات 

البشر والثقافات �سافر وترتحل. وقد فاقمت العوملة املم��ة ل��اية    مصط�ح السفر واالرتحال، بما �ع�ى أّن 

املتأ ا�حداثة  أو  واملوجودات  ا�حداثة  السياقات  أن  اعتبار  ع��  واالرتحال،  السفر  مجاز  أهمية  من  خرة 

اليوم   عرضة  للتدفقات  إ��  ا�حلية  نتيجة  �و�ي  وتماثل  تجا�س  إنتاج  إ��  تؤدي  قد  �عيدة  أخرى  تأث��ات 

 .3الثقافية ال�ونية ال�ي يحبذ فهمها �� إطار فكرة الفو��ى والتشظي فيما �عرف "بثقافة الفو��ى"
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