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 Le conformismeظاهرة المطا�قة أخطار 
 على وجود الشخصّ�ة الممّیزة لدى اإلنسان المعاصر

 ∗دن�ا حش�مة بو خلیلالد�تورة 

 

جرت العادة في مجتمعاتنا المعاصرة أن �سعى األفراد إلى التصّرف الدارج �ي �ظهروا �مظهر 
 ة الممّیزة.ما أفقدهم الخصوصّ�ة والهو�ّ  "To be INN""الموضة الدارجة"، 

لذا أتوّقف في هذا المقال على مفهوم المطا�قة لما له من آثار سلبّ�ة في صّحة التصّرف وصدق 
الوجود المجتمعّي المعاصر، ما �جعلنا نتطّرق إلى نقطتین أال وهما: الحر�ّ�ة االجتماعّ�ة والحر�ّ�ة 

 المتجّردة.

                                                   
 د�تورة في علم اجتماع التر��ة واألنترو�ولوج�ا. *

تین في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 
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 الحر�ّ�ة االجتماعّ�ة: - ١

 النشاط العقلّي. -  أ 
 الوراثة والجنس ال�شرّي. - ب
 الحدس والشعور. - ج

 الحر�ّ�ة المتجّردة: - ٢

 .Le transcendantalismeالتعالي  -  أ 
 الحق�قة. -ب 
 .Le rationalismeالمذهب العقلّي  - ج

الحر�ّ�ة االجتماعّ�ة هي القّوة ال�شرّ�ة التي تمحي الفوارق وعدم التعادل والمساواة �ما تز�ل التفاوت 
نّوع األصلّیین، �حیث �ص�ح األفراد حبی�ات من الرمل المتشابهة، المستدیرة الحجم، الملساء والت

 تفسیر الفیلسوف "نیتشي". ، على حدّ اوالمصقولة تمامً 

لكّن النشاط العقلّي الذي �مّیز اإلنسان من المخلوقات األخرى، �جعلنا نتوّقف على دور العقل 
 تماعّ�ة.ال�شرّي شرًطا وأثًرا للح�اة االج

ما نخالها متناقضة.  افهو �كّ�فها وهو سبب لوجودها في الوقت ذاته، ما �كّوُن عالقة مزدوجة غال�ً 
من  Synthétiserینطلق هذا القول من �ون العقل قّوة قادرة على التر�یز والجمع من جهة، وعلى التر�یب 

اضن ومجموعة أعضاء اإلنسان جهة أخرى في عالم ذي أوجه ثالثة: العالم الخارجّي، المجتمع الح
L’organisme humain. 

لذا فإّن العقل یتكّون نت�جة الوراثة والجنس ال�شرّي ول�س نت�جة الحقل االجتماعّي الحاضن له 
 وحسب.

نستطرد بذ�ر حق�قة مفادها أّن المجتمعات ال�شرّ�ة تتمّتع �الذ�اء الفردّي الممّیز المعّبر عنه 
ر والتغایر على عكس الجماعات الحیوانّ�ة، فلقد دأب ال�ّحاثة في إطار علم الوراثة �التوّسع والتحّرك المتغیّ 

La génétique  ًمن  اعلى دراسة الجینوم ال�شرّي انطالقA.D.N. ً�إلى العثور على آثار أسالف  ا، سع
مسّیر �جیناته �ما مجموعة �شرّ�ة تتضّمنها نقطة دم. هذا و�ّن األ�حاث العلمّ�ة المتطّورة تؤّ�د أّن اإلنسان 

في خلّیته األساسّ�ة، ولقد استطاع علماء الوراثة المعاصرون وضع  اأّن التراث ال�شرّي یوجد مطبوعً 
من العودة في الزمن إلى أر�عة مالیین سنة  اخر�طة متطوّرة لترداد وتكاثر الجینات عبر العالم انطالقً 

 أنواعها.حین انحصرت الح�اة في مجموعات أسالفنا األسماك على 



٣ 
 

في فرنسا وفي الوال�ات المّتحدة  Club de généalogieُأّسست نوادي تسلسل النسب الجینّ�ة 
 األمر�كّ�ة وذلك على مستوَ�ْین:

  دراسة التار�خ الوراثّيL’histoire génétique  العائدة إلى عشرة آالف سنة والتي من شأنها وضع
 منها أو األمیر�ّ�ة أو األورو�ّ�ة. النسب المئوّ�ة لألصول ال�شرّ�ة، اآلسیوّ�ة

  تار�خ األسرة العاطفّيL’histoire affective  ّرة تؤّ�د أّن ال حدود لعلم إذ إّن األ�حاث المتطو
االنعكاسات  امن األمراض الفیز�ولوجّ�ة المنتقلة من جیل إلى جیل، �ما تنتقل أ�ًض  االوراثة انطالقً 

 ثّي.المرضّ�ة النفسّ�ة ذات الطا�ع الورا

 من هذا الواقع، أكّب المختّصون، الفرنسّیون خاّصًة، على دراسة حاالت تتناول أطفاالً  اإنطالقً 
 Accompagnateursیوجب وجود مرافقین  Statut génétique Un�ملكون معلومات وضع جینّي محدود 

 Action curative et، أو یتدار�ون الوقوع في مطّ�ات أمراض أخرى امحّددً  اوراث�ً  ا�عالجون مرًض 

préventive. 

ولقد صّنف د. شراییر المجموعات ال�شرّ�ة في الوال�ات المّتحدة األمیر�ّ�ة �حسب ممّیزاتها الوراثّ�ة 
 Testsوذلك في إطار شر�ات بیوتكنولوجّ�ة متخّصصة لشأن تسو�ق نماذج اخت�ارات قرا�ة األسالف

d’ascendance  من  امالحقة المجرمین انطالقً على المستوى الجماهیرّي، ومن ثّم شأنA.D.N.  في إطار
التحق�قات البولسّ�ة، وتعتبر المملكة البر�طانّ�ة سّ�اقة في هذا المجال، إذ إّن الشر�ات البیوتكنولوجّ�ة 

 خاّص وممّیز یبّوب في إطار فهرس إلكترونّي. .A.D.Nتراقب �ّل إنسان متواجد فیها �حسب 

في عملّ�ة تكو�ن العقل ال�شرّي، ذلك أّن الحدس هو  ان أ�ًض أّما الحدس والشعور فهما �ساهما
خة لألنا  اتحدیدً  الخبرة الشخصّ�ة اآلنّ�ة التي ترى العالم المجتمعّي من منظار الرؤ�ة الملموسة المرسِّ

ى هذا الحدس من ن�ع األنانّي والعاطفّي ما من شأنه تفعیل إرادة الع�ش الفردّ�ة �مواجهة اآلخر. یتغذّ 
الح�اة ومن عمق أحاس�س الفرد وتصّرفاته االنفعالّ�ة في الفرح وفي حاالت البؤس والوجع وفي �ّل وجود 

  .Spontanéتلقائّي 

 نتطّرق في القسم الثاني من هذا ال�حث إلى الحر�ّ�ة المتجّردة؛ 

أي بین الفرد والمجتمع، في إطار إّنها االنتقال إلى عالم الالمواجهة بین األنا األنانّي واآلخر، 
َر�ن  Transcendantalismeحر�ّ�ة ُتدعى التعالي البّناء أو  للفیلسوف برغسون والفیلسوف إ�مرسون الم�شِّ

 �مجتمع مثالّي حیث تّتحد األرواح في �نف نمط وجودّي راٍق. 

طار العمل الدینّي أو العمل تتداعى في هذا اإلطار حواجز الفردّ�ة وتّتحد األنا المجّردة �أترابها في إ
 من الشخصّ�ة الفردّ�ة الممّیزة. اإلى المجتمع ال�شرّي المثالّي انطالقً  الجمالّي، وصوًال 
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یدعى هذا الحدس الحّسي �األصیل، ذلك أّنه عرضة لالخت�ار الحق�قّي الصادر من ن�ع الح�اة 
من طر�ق المیول واألفراح واآلالم الیومّي والدائم والذي �ظهر من طر�ق األحاس�س ورّدات الفعل، و 

 العفوّ�ة.

عنوان  ا. فحین ننطلق من حق�قة مجّردة تكّون دائمً اوأ�ًض  اونتساءل عن جدوى وجود المطا�قة أ�ًض 
 ا، نرى أّن ق�مة تدعى المحّ�ة أو قبول اآلخر أو التضامن... توّجه دومً مجموعة تعتني �األطفال مثًال 
مهم  عقل��ا، وتطلب منهم الطاعة الروحّ�ة المطلقة. أفراد تلك المجموعة وُتنظِّ

 ونطرح السؤال المتعّلق �الحق�قة فنحاول التعر�ف عنها.

  بتوافق  اذات طا�ع عقلّي وفكرّي، تتحّلى �الوضوح و�تحدید المعاني �ما تتحّلى أ�ًض  إّنها أّوًال
 الحق�قة العقلّي.األفكار مع الواقع المعیوش و�توافق اآلراء في ما بینها؛ إّنه تحدید 

 .أّما تعر�ف الحق�قة الثاني فهو ر�طها �الحاجة ال�شرّ�ة الم�اشرة، و�فّعالّیتها العملّ�ة 

د بین مختلف أوجه اإلدراك، �حیث تؤّمن التهذیب  وت�قى الحق�قة، في �لتا الحالتین، العنصر الموحِّ
 الفكرّي والتماسك المجتمعّي.

 .La rationalismeالعقلّي إلى مفهوم المذهب  انتطّرق أخیرً 

إلى اله�منة االجتماعّ�ة من منظار اله�منة المجّسدة في االقتراحات العاّمة التي یّتفق  االهادف حال�ً 
ر بوجود المطا�قة النفسّ�ة لهذه النفوس  La conformité psychologiqueحولها األفراد �اّفة، والتي تفسَّ

لحق�قة أو لظاهرة اجتماعّ�ة  قبوالً  اوالتي تحاكي �عضها �عًض  المختلفة الرازحة تحت ثقل هذه اله�منة،
 معّینة.

أن �طبَّق نموذج جمالّي لألنف أو للعینین أو للوجنتین أو للثدیین... ف�طا�قونه  �قضي التقلید مثًال 
و�سود التشا�ه و�ستحیل التمییز بین فرد وآخر. وتظّل هذه الحق�قة على رسلها عندما یتعّلق الوضع 

ما �صل التشا�ه إلى حّد االستنساخ �حیث تكثر  ات�ار مهنة والدخول في عالم االختصاص، فغال�ً �اخ
المضار�ات وتتوالى اإلفالسات وتشّح فرص العمل. هكذا یتزعزع االقتصاد المحّلي القائم على الخدمات 

 Lesمع�ار عاٍل،  خاّصًة، وتبرز ظاهرة الفرد ال�شرّي الرازح تحت ثقل اإللحاح والمالزمة لنموذج ذي

obsédés du standing. 

ال بّد من العودة إلى العقل وفّعالّ�ة الذ�اء الفردّي لنؤّ�د أّن الفرادة ثروة �فّعل الفرد من خاللها 
، وال تتكّون اطاقاته الخاّصة الممیَّزة والمتنّوعة، �ما ال بّد من االعتراف �أّنه ال �مكن الع�ش منفردً 

تتطّور سوى من خالل المؤّثرات االجتماعّ�ة؛ فإذا تناطحت قوى الخیر والشّر فلندع الذهنّ�ات الشخصّ�ة و 
 الخیر ینتصر خدمًة الزدهار اإلنسان وتفّتحه البّناء.
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حین حّدد "اإلدراك �كونه الفكر ) AC 270 – 205(وأختم مقالي هذا �العودة إلى الفیلسوف بلوتین 
ى مستوى راٍق، و�أّني �ه یدعو الفرد المجتمعّي إلى التصّرف الذي یتعالى عن الصغائر �ي یرفع الروح إل

بذ�اء و�دراك، وأن یزّ�ن عاطفته �عقله، وأن َ�سُبر أعماق ذاته الفر�دة والخاّصة �ي �ستن�ط مواه�ه و�ّل 
 عطاء جدید �ضفي على ما ورثه من األجداد وما عا�شه من مكتس�ات وثوابت وذهنّ�ات اجتماعّ�ة.

عن التطابق المبنّي على "ما أمتلك من المظاهر"  اة نحو التطّور الفر�د والبّناء �عیدً إّنها دعوة ملحّ 
L’avoir  "نحو التمّیز المبنّي على "الموجود الحّيL’être. 

نستشهد �كالم الفیلسوف د�كارت في هذا الس�اق حین قرن الوجود �التفكیر و�قدرات العقل ال�شرّي 
 أنا موجود". ا، أنا أدرك، إذً لتبر�ر أّي وجود: " أنا أفّكر


