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 ةمدقم

يطانيي    ي مجلة رابطة علماء االجتماع البر
 
ت هذه المقالة ف َ ِشر

ُ
ي ربيع  Network ن

 
، وهي عبارة عن تكريم بعض ٢٠١٧ف

قرب لذكراه، وأرادوا تقديم هذه المقالة تقديرا له وألعماله. وهم عىل من عارصوا زيجمونت باومان وعرفوه عن 

: مارك ديفيس ن ،  bellTom Camp ، توم كامبل Mark Davisالتوالي   Johnوجون بريور  Jeff Hearn جيف هب 

Brewer .  
ّ
كر أن

ّ
ة عن حياة باومان. من الجدير بالذ نِشت  جريدة جيل جديد تحتوي المقالة كذلك عىل نبذة قصب 

ي إبريل 
 
ا خاًصا من مجموعة ترجمات خاصة ف

ً
، يمكن “أبو الحداثة السائلة ” زيجمونت باومانبعنوان:  ٢٠١٧عدد

  .العودة إليها كذلك لقراءة مقاالت مشابهة

 

 

 :  Mark Davis  أ. مارك ديفيس

كان لوفاة زجيمونت ابومان صدى عامليا استثنائيا، بتفاعل كبري على وسائل التواصل االجتماعي يف كل من 
إيطاليا وإسبانيا من شخصيات وأوساط متعددة خارج نطاق املهتمني بعلم االجتماع، كبعض الزعماء 

املتابعون ملسرية أعمال  السياسيني مثال وعدة حركات اجتماعية داخل أمريكا الالتينية وخارجها. ويالحظ

                                                           
 ةمكح عقوم ىلع انه روشنمو ،krowteN ةلجم نم مجرتم صن 1
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بومان أن شهرة أعماله تتزايد طرداي كلما ابتعدت عن مدينة ليدز، وطبقا للقول املأثور الذي تتناقله وتعرتف 
به األوساط األكادميية: "التحدي احلقيقي يكمن يف جتاوز صدى إنتاجك األكادميي للنطاق احمللي املتعارف 

قيقية ابلنطاق العاملي." من الالفت للنظر، أننا ملسنا بُعدا متناقضا عليه، وأن يصبح صيت أعمالك ذا صلة ح
للقول السابق يف أعمال زجيمونت ابومان ومعهد ابومان للدراسات االجتماعية، فعلى الرغم من اتساع صدى 

تمركز شهرته اليت وصلت ابلفعل إىل العاملية، فإن العكس متاما ينطبق على النطاق احمللي يف بريطانيا؛ حيث ت
الشرحية األكرب من قارئي أعمال ابومان خارج اململكة املتحدة. وهنا يُطرح التساؤل: ملاذا خيفت وميض َعَلم 

وابتعاده أكثر وأكثر عن  1990كزجيمونت ابومان يف علم االجتماع الربيطاين؟ رمبا يعود ذلك لتقاعده عام 
من خالل كتاابته  -اده على منوذج أكثر بساطة وأقرب املعايري األكادميية التقليدية يف علم االجتماع، واعتم

 .لفهم العامة، وذلك أمال يف جذب املزيد من تفاعل اجملتمع املدين مع أعماله -

(، 2000يرى بعض املختصني الربيطانيني أبّن أعمال ابومان مل تقدم جديدا بعد "احلداثة السائلة" )
، ال تقل قوة 2000من الصحة، فأعمال زجيمونت ما بعد عام لكننا مبزيد من اجلزم نؤكد أن االدعاء عار 

( والذي 2013وجدارة عن قيمة ما قدمه قبله. وخري مثال على ذلك هو كتابه األشهر "العمى القيمي" )
يستعرض انعدام حّسنا األخالقي جتاه معاانة اآلخرين وموقفنا الالمبايل جتاه ما حيدث يف العامل حولنا. وللراغبني 

تعرف على أعمال بومان ألول مرة، فإننا نوصيهم ابالطالع على كتابه "العمل، االستهالكية، والفقراء يف ال
، ليس جملرد كونه من أقوى كتبه أتثريًا، بل جلمعه يف هذا العمل التحوالت العاملية العميقة على 1998اجلدد" 

ة واسعة من البشر، مبا يتعدى تصوران مستوايت اجتماعية، اقتصادية وسياسية خمتلفة، واليت أثرت على شرحي
(، 1992لنطاق التزاماتنا األخالقية جتاه اإلنسانية. حيتوي كتابه الوفاة، اخللود واسرتاتيجيات أخرى للحياة )

على بعض املواضيع اليت خضعت للكثري من التطورات بعد أعماله اليت صدرت بعد األلفية الثانية فيما يتعلق 
  .حياة فاضلة  (moral life) أبن يعيش املرء

من أكثر ما مييز زجيمونت هو قدرته الباهرة على التحليل؛ وذلك من خالل ربطه التوجهات النظرية 
يف علم االجتماع بنظريهتا يف األدب، الفلسفة، والتاريخ، مث يفسر من خالل تلك التوليفة ما حيدث يف العامل 

يف صالبتها األكادميية طبقا للمتعارف عليه من معايري البحث  حولنا. ورغم أن أعماله تتعرض للنقد ابلتشكيك
األكادميي، إال أنه يتحدث إىل عامة الناس من خالل أعماله بطريقة واضحة ومباشرة. إّن رغبته يف تشجيع 
علماء االجتماع على رؤية العامل من منظور الضعفاء والعامة، هو إىل حد ما انبع من اشرتاكيته املتشكلة من 
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ربته املعرفية والشخصية معا. لقد عايش ابومان بشكل مباشر الكثري من أحداث الرعب يف القرن العشرين جت
  .واليت لونت بدورها طريقة رؤيته للعامل

أتيت أعمال زجيمونت مبثابة رسالة من القرن العشرين جليل القرن احلادي والعشرين. ويظهر حّسه 
ليله لألزمة املالية العاملية؛ حيث يرى أن كل املبادئ االجتماعية اليت االشرتاكي بوضوح من خالل تفسريه وحت

تتبناها احلكومات فيما يتعلق ابلوضع االقتصادي، تصب يف هناية األمر يف صاحل األغنياء، ويتم إعفاء البنوك 
ابومان، حل من تلك اآلاثر املدمرة هلذه االسرتاتيجية. أما عن آليات التيسري الكمي، فهي من خالل منظور 

فوري وسريع ملنح األغنياء مزيدا من الرفاهية. يؤمن ابومان أبن التعامالت االقتصادية تتم بناء على توافر املال 
ة هي من أعطت ومنحه بسخاء اعتمادا فقط على شخصية وكيان من يطلبه؛ مثل تلك النظرايت اجلريئ

 .تدك الشهرة وذلك التأثري العاملي اململلزجيمونت وأعماله ت

الزلت أتذكر رحلتنا معه على القطار من مدينة ليدز إىل مدينة شيفيلد حلضور إحدى اجللسات 
العلمية، قدم لنا يومها حتليال حيا ودقيقا للوضع العاملي املعاصر، وذلك من خالل حديثه عن بربرية إحدى 

ور حول أن كل احلكومات بغض الدول القومية اليت قامت مبضاعفة تكاليف التعليم العايل. كان نقاشه يتمح
النظر عن توجهها السياسي هي مسؤولة عن توفري كل احتياجات شعبها على كافة املستوايت، وإال فلم مسيت 
ابحلكومة ومل تستحق قيادة البالد؟ الحظنا خالل الرحلة نظرات الركاب جتاهنا وتساؤهلم عما حيدث؟ هذا 

 .اه القاطرة كاملةاخلطاب احلكيم من شيخ مسن كان قد جذب انتب

بغض النظر عن احملاوالت العديدة لبعض املختصني والباحثني يف علم االجتماع لتصنيف ابومان 
خارج حدود التخصص وتلقيبه بـ الفيلسوف االجتماعي، املفكر أو احمللل، مل يفشل زجيمونت يف التأكيد مرارا 

كة متوجة فوق عرش النظرايت املثبتة لكافة العلوم وتكرارا على أمهية نظرايت علم االجتماع؛ واليت يراها مل
األخرى وأن هذا العلم قد ُوِجد خلدمة اآلخرين. علم االجتماع الذي ال خيدم احلرية، العدالة االجتماعية 
واملساواة ال يستحق أن يسمى علم اجتماع وال أن يربط امسه ابجملتمع، هكذا رسم ابومان احلدود بني علم 

 .م األخرىاالجتماع والعلو 

رغم اعتياده على البقاء يف الظل، إال أن ابومان مل يتوان عن تقدمي الدعم لنا يف املعهد، كنا نلتقي به 
بشكل مستمر، وكان مهتما ابالستماع ملناقشات الطلبة، والتعرف على مصادر شغفهم، ما حيفزهم، ما يشغل 
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كثر من اهتمامه مبعرفة إجنازات املعهد. يف أكتوبر ابهلم وما يثري فضوهلم وتساؤالهتم. كان مهتما بكل ذلك أ
هنا يف معهد ليدز، قام بتقدمي حماضرة كانت على األغلب هي حماضرته األخرية، وقد كان رغم كرب سّنه  2016

  .وضعف صحته، اليزال مهتما ابلتعرف على الطالب عن قرب

ثناء اليت يندر فيها أن تتاح لك نتذكر كم كنا حمظوظني بقضاء الوقت يف صحبته خاصة يف تلك األ
جمرد الفرصة يف التعرف على املؤلفني العظام اللذين اعتدت أن تقرأ هلم، انهيك عن إمكانية أن تكتشف خفة 

عقدا  60ظلهم وأهّنم يضّجون ابحلياة أكثر مما كنت تتوقع، وأن تلمس جذوة شغفهم اليت مل ختفت، رغم فارق 
  .من العمر بيننا وبني زجيمونت

 

 

  :ب. نبذة مختصرة عن حياة باومان عرضتها الشبكة

البولندية اليت تقع يف النصف الغريب من بولندا، وهو ابن  (Poznan) زجيمونت ابومان من سّكان مدينة پوزانن
 Sophia)  والده، الذي كان يعمل حماسًبا، وصوفيا ين كوهان (Mortiz Bauman) لكل من مورتيز ابومان

née Coh)   هاجر زجيمونت يف صحبة عائلته إابن احلرب العاملية الثانية إىل االحتاد السوفييت، وحارب والدته .
من اجليش البولندي. تزوج بومان من جانينا    Cross Valourضد النازية ومنح يف إثر ذلك وسام الشجاعة

دا، مث أصبح أستاذا وحاضر يف علم االجتماع يف جامعة وارسو يف بولن 1984يف   (Janina Bauman) لوينسن
مت طرده هو وعائلته بعد أن شّن عليه احلزب الشيوعي محلة اهتامات مبعاداة  1968. يف 1964بروفسورا يف 

 1971بشغل منصب حماضر يف عدة جامعات: تل أبيب، حيفا وملبورن. يف  -مؤقتا  -السامية. قام بعدها 

، 2009تماع يف جامعة ليدز. توفيت زوجته جانيا يف استقر هو وعائلته يف بريطانيا حيث ترأس قسم علم االج
كانيا، وهي ابحثة يف علم االجتماع كذلك. عاشت -وبعد ست سنوات تزوج مرة أخرى أبلكسندرا جاسينكا

  2016. ألكسندرا مع زجيمونت وبناته وأحفاده، ورافقته حىت وفاته يف

ها، كتابه األشهر واألبرز: احلداثة وحمرقة مؤلفا، أييت على قائمت 60أمثرت مسرية ابومان األدبية عن 
. جتاوزت أعمال زجيمونت حدود علم االجتماع والنظرايت االجتماعية إىل: السياسة، 1989)اهلولوكوست )

الفلسفة، األخالق، دراسات اإلعالم، الدراسات الثقافية، علم النفس والدايانت. قدم ابومان فكرة احلداثة 
غريات السريعة واحلادة اليت تصيب البشرية على أصعدة خمتلفة مثل العالقات الشخصية، السائلة ملا الحظه من الت
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اهلوايت واالقتصاد العاملي يف اجملتمع احلديث. قام ابومان بتناول ظاهرة اهلجرة وصعود اليمني املتطرف يف أورواب 
سدا منيعا ضد احلرب وانعدام األمن  والوالايت املتحدة األمريكية، قائال أبن االحتاد األورويب استطاع أن يكون

االجتماعي. ربط زجيمونت بني حمرقة اهلولوكوست وتزايد حجم الشعبوية يف العصر احلايل، حيث يتعامل اجلميع 
لعلم االجتماع والعلوم االجتماعية  European Amalfi مع اآلخرين ابعتبارهم "آخرين". تقلد ابومان وسام

األملانية لإلسهامات الفلسفية والفنية يف املسرح،  Theodor W. Adorno Award وجائزة 1992يف عام 
. وقامت جامعة ليدز إبنشاء معهد ابومان التابع 1998املوسيقى واألفالم، وذلك يف مدينة فرانكفورت عام 

  2010.لقسم علم االجتماع والسياسات االجتماعية تقديرا له عام 

 

 

  Jeff Hearn: ج. البروفيسور جيف هيرن

أدين فعليا جبزء من شغفي بعلم االجتماع لـ زجيمونت ابومان؛ بعد دراسيت للجغرافيا، التخطيط وعلم االجتماع  
الستكمال  1973يف أواخر الستينيات، ومن مث العمل بعد ذلك يف جمال التخطيط احلضري، عدت للجامعة يف 

املنظمات الدولية يف جامعة ليدز. قمت ابلبحث دون ختطيط مسبق عن الندوات العلمية املاجستري يف دراسة 
بواسطة زجيمونت ابومان، وقد كان  -حسبما أذكر  -يف قسم علم االجتماع واليت كانت يف العادة ٌتدار 

  .حينها ما يزال حديث التعيني

قاءات العلمية مصدر إهلام يل لدراسة رغم أنين كنت مهاجًرا صموًًت من قسم آخر، فقد كانت تلك الل
املنظمات. لقد فُِتنت ابنسيابية حديث احملاضرين البارزين وابألخص رئيس اجللسة )ابومان(، بالغته ولكنته 

بيين وبينه، فقد علمين أمهية  -حينها  -وحسن إدارته لكل شيء يف وقت واحد. وبدون أي تواصل شخصي 
احرتام االختالف، ولرمبا التناقض كذلك. عّلمين ابومان االجتاهات النظرية اتساع عمق النظرية االجتماعية، و 

التقليدية، كاملاركسية، املادية، البنيوية، الوجودية، احلداثة )وما أصبح الحقا يقاس مبا بعد احلداثة(، الظاهراتية، 
 -ن نقد زجيمونت هلا بغض النظر ع -واالثنوميثودوجلي )منهج اجلماعة(، واليت كنت أراها يف ذلك احلني 

 .متوائمة وليست متناقضة مع املاركسية والنسوية

منذ ذلك احلني، ال أستطيع القول أنين آمنت أبفكار ابومان على كثرهتا، وإمنا استعنت ببعض أعماله 
ونظرايته اليت أثبتت صحتها وتطابقها على عدة مستوايت: اجتماعيا واقتصاداي ... إخل، واليت أاثرت لدي 
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عديد من التساؤالت وأصبحت مصدر شغف يل يف جمال عملي مقتحمة أفكاري مرارا وتكرارا، دافعة للمزيد ال
ًها  من االكتشاف واالنبهار يف كل مرة. منذ البداية وجدت منهج ابومان يف الكتابة عن املفاهيم املعاصرة، ُمَوجِّ

نا أقتبس منه: "قد متّثل الفكرة مفهوما اجتماعيا: يل يف حماوالت اإلسهاب يف اجملال غري األكادميي )املهين(. وه
أو بتبسيط غري خمل، آلة توجيه، كجهاز يساعدان على توضيح وإعطاء معىن خلربتنا، حتت شرط واحد وهو 

 1974).تناسبها واطرادها )الفكرة( مع تلك اخلربة ذاهتا" )ابومان، 

لِهَمة "البحث عن  بعد عشرين سنة، حينما حاولت تعريف مفهوم العوملة، وجدت
ُ
ضاليت يف مقالته امل

(. كل ذلك كان له أتثري على مقاليت 1998(، وكذلك كتابه "النتائج اإلنسانية للعوملة" )1995نقطة التوازن" )
"البحث عن السلطة .. البحث عن املركز"، والذي انقش: الطبقة، اجلندر والعرق يف املنظمات  1996يف عام 

 ا حول الرجال والشركات متعددة اجلنسيات /عابرة احلدود(.)وهو ما أحبث فيه حالي

، 1997عام  يورك قابلت زجيمونت شخصيا ألول مرة يف مؤمتر رابطة علماء االجتماع الربيطانيني يف
والذي كنت أحد منظميه مع بعض من زمالء ابومان من جامعة ليدز. كنت أشعر ابلرهبة يف حضوره، وحينما 

حلظة لن أنساها ما حييت. يف ختام  -دى دماثته ولطفه بتعرّفه علْي وأنه يتذّكرين قمت بتحيته فوجئت مب
ًما نقاًشا حيًّا، وحااثًّ أحد  الندوة خّلص بشكل واضح تناقضات القضااي العاملية: فاحشو الثراء واحملرومون، ُمَقدِّ

لعنونة توجهه يف  -ختين الذاكرة  إن مل -  Rosalind)    (Edwards األعضاء يف اجللسة، روزاليند إدواردز
علم االجتماع بـ "إسقاط علم االجتماع املّيت". قال ذلك بسعادة ومباركة ًتمة. يف ختام املؤمتر أهِدَيت له 
ابقة ورد قام مبناولتها فورا لزوجته جانيت ابومان، واليت كانت هي نفسها كاتبة مشهورة، مبادرة استوقفتين كثريا 

  .فسريات خمتلفةملا قد حتمله من ت

أتثرت أعمايل ابلكثري من مؤلفات ابومان، وأذكر هنا اثنني منها: األول إضافته العميقة عن 
اهلولوكوست، ومنوذجه عن الالإنسانية واالحنطاط األخالقي هليمنة املنظمات احلديثة. وهزالة جدواها )كتابه 

لى وجه اخلصوص اهتمامه ابلرقابة السائلة. كل (. والثاين هو سلسلة احلداثة وع1989احلداثة واهلولوكوست 
ذلك كان مبثابة األعمدة اليت توكأت عليها واستعنت هبا يف سلسلة أعمايل حول عالقة العنف واجلندر 
واجلنسانية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واليت تنطبق متاما على ما حيدث هذه األايم على الصعيد 

ا أهبرين يف أعماله خالل السنوات األخرية هو منوذج النشر املؤثر والتفاعلي الذي السياسي. أخريا، أضيف أن م
 .يٌظهر قوة اخلطاب االعرتاضي يف ولـِ علم اجتماع أكثر اتساعا ومحيمية
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  Professor John Brewer: د. البروفيسور جون بريور

ة البكالوريوس، كان ذلك منذ وقت طويل جدا حينما زار القسم تعرفت على ابومان للمرة األوىل أثناء مرحل
الذي درست فيه إللقاء حماضرة. كانت أانقة تعاطيه لغليونه آسرة حبيث يستحيل أاّل أالحظها. يشعل غليونه 
بعود الثقاب مث يعيد ذات العود املستخدم إىل علبته دون أن يعكر ذلك صفو تدفق حديثه. يف ذلك اللقاء 

مل يكن عود الثقاب قد انطفأ متاما عند إعادته إىل العلبةمما أدى الشتعال العلبة كاملة. ولكن ابومان  حتديدا،
وبذات السمت والقرار هّز العلبة لتنطفئ دون أن يقطع حديثه أو يتحرك من جملسه.. ذكَّرتُه بذلك خالل 

 يون للسيجارة.، وكان آنذاك قد حتول من تدخني الغل2012تناولنا العشاء يف ليدز يف 

عن مدى استيعاب علم االجتماع ألحداث العامل  (Michael Burawoy) حتدث هو ومايكل بوروي
يف الوقت الراهن. يف آخر حفل لتَـقَُّلد منصب رائسة رابطة علماء االجتماع الربيطانيني وقبيل هناية فرتة رائسيت 

قام بتقدمي خطابه كعادته دون للرابطة، بعد ما قمت بتقدمي اخلطاب االفتتاحي الذي يقدمه رئيس الرابطة، 
  .وقد كان حديثه واضحا ومباشرا كعادته -كالمها فعال ذلك زجيمونت ومايكل   -يستعني بورقة 

أتذكر حديثه كما لو أنّه كان كتااًب نطقت صفحاته أمامنا مبحتواه، متاما كذاكرته القوية يف استحضار 
واملخرب عن اتساع علمه وضالعة معرفته، رغم قيود األعراف مؤلفاته، أتذكر كذلك حديثه املطول والوايف متاما 

األكادميية البغيضة اليت كانت تنص على االلتزام ابجلدول الزمين وحمدودية املشاركات واملداخالت الفكرية 
  .املتاحة. كانت اجللسة إجناًزا حبد ذاهتا، لكن إدارهتا كانت كابوسا

يسعين حصرها هنا، ولعل من املناسب أن أختم حديثي كثرية هي ذكراييت مع ابومان واليت ال 
ابإلشادة بتأثريه القوي على عملي يف علم اجتماع السالم، والذي استلهمت فيه الصبغة املميزة لفكره 
االجتماعي، ووصفه للطريقة اليت يوصم هبا العنف الواقع احلديث، واالزدواجية والتناقض جتاه املهاجرين، 

 .داعيات العوملة على اإلنسانيةابإلضافة لتحليله لت

إن العالمة الفارقة لباومان كعامل اجتماع هي أنه مازال هنالك الكثري الذي مل يَُدوَّن عنه بعد، وأن ما 
  سنفتقده بشدة. ذكرته هنا هو نقطة من حبر ما قّدمته أعماله. زجيمونت ابومان موسوعّي  .. 

 


