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ملخص:

يكشـف هـذا املقـال عـن النظـام املؤسسـايت ,ومـا يفرضـه مـن منطـق أخالقـي أو اجتمـاعي ووجـوب تطبيقــه ,وإن
يعرض صاحبه للخطر اجلسيم؛ وهذا يعين وجود جزاء وعقاب لكـل سـلوك ,وبـذلك تنبـئ كـل
عدم االمتثال له ّ
جناية باجلزاء الذي تلزمه وتستلزمه ,وأثر ذلك يف حتديد السـلوك وتشـكيل املفـاهيم ,وهكـذا يتخلـى الطفـل عـن
السلوك الذي يرفضه العرف واألخالق وتتشكل لديه القناعات واحلدود.
Résumé:
Cet assai aspire à découvrir l'ordre institutionnel et ses implications éthique et sociales
et l'obligation impérieuse de leurs application effectives dans la société pour parer à tout
a les récompenses et châtiments selon tout acte commis et

débordement car il y

leurs influences sur les comportements de l'enfant et la formation des concepts se qui
constitue chez ce dernier ainsi que l'appropriation des convictions et les limites
coercitives dans tous les domaines de la vie.

يركـز املختصــون يف جمــال أدب الطفــل بعامــة علــى توجيــه األطفــال ,وإعــادة تقــومي ســلوكهم وتعديلــه مــن
منظور مؤسسايت ينبين على ما هو اجتماعي أو أخالقـي أو ديـين ويهـدف مـن خاللـه الكبـري إىل توجيـه الصـغري
الوجهة اليت تريدها تلك املؤسسات وفق منطقها وتصورها لألشياء ,وتصبح تلك القوانني واألحكـام ذات قيمـة
قارة توجب اجلزاء والعقاب للخارج عنها؛ ألهنا نتاج للتجارب واملتعـارف عليـه ومـا سـنّه القـانون كمـا أهنـا تـرتبط
باملاضي واحلاضر وهي بذلك صاحلة للمستقبل.
وإذا كان الطفل يف مراحل منوه األوىل كثريا ما يتم توجيهه إىل سلوك معني باملنع أو بالسماح ,وبالتايل
فهو يعمل "بنظام التعليمات جيب أن تفعل هذا أو ذاك أو ال جيب أن تفعله" ,1ويصبح ذلك هو القانون
املتحكم يف أفعاله وسلوكه ,غري أن للصغري بتقدمه يف سن الطفولة تصورا آخر لألمور ,فقد ال يقيم وزنا
لتلك القوانني ولسلطة الكبري ,ويرفض ذلك النظام من التعليمات العرفية والسلوكية ,مما يؤدي بالكبري للحكم
على سلوكه حكما خاصا ,فيسعى إىل إقناعه طوعا أو كرها ,وبيان ما يتبع ذلك من جزاء وعقاب ,والسعي
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يسوونه يف كثري من األحيان مع الكبري أمام
السبل اليت تدفع الطفل إىل قبول ذلك ,وهم هبذا الفعل ّ
إىل إجياد ّ
ما ينجر عن القانون ,ويأيت هذا املقال حماولة لبيان ذلك من خالل قصة "نصيحة أم".
إذا كان الطفل الصغري يقبل بذلك دون اعرتاض؛ فإنه مع تقدمه يف السن قد يصبح رافضا لذلك ،وله
منطقه اخلاص وتقديره لألشياء ,وجيد نفسه أمام "نظام وتعليمات سلوكية تستلزم القبول والرفض ,ويأخذ بعني
االعتبار إمكان االنتهاك ويقحم أوامر وتنازالت وينفتح على اإلمكان :فهو حساب من نوع موجه ,وبالفعل
ال ميكن أن يتحقق إال من خالل أنظمة من املنطق األخالقي أو من منطق الفعل انطالقا من قواعد
متماسكة" 2من خالل املسموح واملمنوع احملجور ,ففي نظام تشييد بيوت األرانب يف قصة "نصيحة أم"مثال؛
فإن املعمول به؛ وبالتايل املسموح والواجب تنفيذه هو أن يكون للبيت بابان ,واملمنوع وما هو غري معمول
به؛ وبالتايل املمنوع هو أن يكون للبيت باب واحد ,تقول األم لولديها" :إن هبذه الغابة حيوانات مفرتسة
تبطش باألرانب وتفتك هبا وأشرسها الثعلب املاكر ...ولكي تتقيا شر هذا احليوان اللئيم عليكما أن جتعال
لبيتكما بابني وأن ال تبتعدا عن البيت" ,3فالواجب فعله هو جعل بابني للبيت ,وعدم االبتعاد عنه نظرا
لوجود الثعالب اليت تفتك باألرانب ,وزيادة على هذا التخويف من املخاطر املوجودة يف الغابة ,تضيف األم
السن؛ تقول" :أنا اآلن أصبحت عجوزا وال
إىل ذلك حجة من املفروض أن يقبلها الطفل ,وهي كربها يف ّ
ميكنين أن أؤمن لكما كل ما حتتاجانه" ,4وإضافة إىل كل ذلك مل تعد قادرة على تأمني كل شيء.
وبذلك يلجأ الكبري من خالل القصة إىل تشكيل اعتقادات وقناعات لدى الطفل من خالل عملية
القص وعرب رموزها اللغوية ,ويتحول الطفل من جمرد نقل اخلرب إليه إىل التصديق به بعد جتريبه يف القصة ,فقد
أخربت األم ابنيها بأنه" :جيب على كل واحد منكما أن يعتمد على نفسه يف حياته ،فقال "عنيد" ملاذا يا أمي
كل واحد يعتمد على نفسه وحنن سعداء يف بيتنا هذا ...منرح ونلعب ونتجول يف الغابة وأنت تؤمنني لنا
الطعام والشراب" 5؛ إهنا دعوة صرحية من األم بوجوب االعتماد على النفس وفق فلسفة استمرارية احلياة يف
مقابل رأي آخر البنها ال يؤمن من خالل التساؤل مبا تدعوه إليه أمه وهو سعيد مبا هو فيه.
وتسرب ذلـك إىل البنيـة اللغويـة "افعـل وال تفعـل بـني األمـر والنهـي والنفـي واإلثبـات" مـن قبـل األم ،والـرفض
واملعانــدة مــن قبــل الطفــل "عنيــد" ,وذلــك مــا تكشــف عنــه صــيغة تكـرار مجلــة "جيــب عليكمــا" 6كثـريا يف القصــة
ويفسر الطبيعة االعتباطية للمنظومة اللغوية بني فعل "جيب" وعدم تنفيذه.
ومــع ذلــك مل يقتنــع االبــن "عنيــد" بــذلك ليظــل ســلوك العنــاد والتواكــل يشــكالن لديــه قناعــة خاصــة ,ومــن
خالل ما حدث له يف قصـة "نصـيحة أم" حـني هامجـه الثعلـب ,فقـد" :فـر هاربـا والحقـه الثعلـب حـىت دخـل إىل
بيتــه ،فــدخل وراءه وأغلــق البــاب خلفــه ،فوجــد "عنيــد" نفســه حماص ـرا وتأكــد أنــه هالــك ال حمالــة"7؛ إن وجــود
"عنيد" حماصرا مع عدم إمكانية اهلرب لعدم إقامـة بيـت جديـد و"بقائـه يف البيـت القـدمي" 8الـذي اهنـار جـزء منـه
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وانســد أحــد أبوابــه" ,9هــو نــوع مــن العقــاب لــه لعنــاده وعــدم تنفيــذه الوصــية والتّكالــه وتكاســله ,مــع عــدم جنــاح
خطة اهلرب اليت عول عليها يف البداية.
واســتنادا إىل مــا ســبق يــربز يف القصــة نوعــان مــن الســلوك :واحــد إجيــايب واآلخــر ســليب ،وهــو مــا ح ـ ّدده
القــانون األخالقــي والعــرف االجتمــاعي مــن قواعــد وأحكــام علــى الســلوك بأهنــا إجيابيــة أو ســلبية وميكــن بيــان
السلوكني لكـل مـن "مطيـع" و"عنيـد" مـن خـالل التقابـل اخلـاص باخلضـوع اإلجيـايب عنـد األول واخلضـوع السـليب
عند الثاين فيما يلي:
يعترب خضوع "مطيع" لنصـيحة األم ومـا قـام بـه خضـوع إجيـايب؛ ألنـه قـام بتنفيـذ وصـية األم ومل يعـرض نفسـه
للخطر ,ومـن جهـة أخـرى جنّـا أخـاه "عنيـدا" مـن خطـر الثعلـب وبالتـايل هـو مثـال لالحتـذاء ,وكـان احلكـم علـى
هـذا الفعــل والســلوك بأنــه إجيــايب ألن القــائم بــه يقــوم بالفعــل حــىت وإن مل يكــن قــادرا علــى ذلــك ومل يكــن واجبــا
عليـه ,ويعتــرب فعــل وســلوك "عنيــد" خضــوعا ســلبيا؛ ألنـه كــان معارضــا لنصــيحة األم وعـّـرض نفســه للخطــر ,وقــد
كان معاندا يرى أن ما قالته األم ّيعد ال واجبا وبالتايل ال يريد أن يفعل حىت وإن كان قـادرا علـى الفعـل ،وكـان
ذلــك واجبــا عليــه؛ فهــو متكاســل معانــد وبالتــايل عطّــل اإلرادة والفعــل وأصــبح يف وضــع مــن الــالإرادة والالفعــل,
وشــكل كــل مــا حــدث لــه قناعــة أخــرى ,وحتولــت النصــيحة مــن جمــرد خــرب إىل فعــل جمـ ّـرب ,وأصــبح هنــاك فعــل
حتول :معادلة فعلية ملعادلة خربية .10
إ ّن ما أصاب "عنيدا" هو الذي جعله يقرر اإلقالع عن سلوكه ,ويدرك ما كان واجبا عليه ,ويتغري
بذلك مفهومه ملا قالته األم وتصوره للحياة بعد أن أنقذه أخوه "مطيع" فقد" :أسرع عنيد خلف أخيه مطيع
وهو ال يصدق بالنجاة قامسا ألخيه أنه أدرك قيمة نصيحة أمه وسوف يتخذها درسا ومنعرجا يف حياته",11
فقد حصل فعل اإلنقاذ بفضل أخيه "مطيع" الذي كان مبادرا إىل تنفيذ الوصية وبناء البيت ،يقول "مطيع" أما
أنا فسوف أعمل بنصيحة أمي ,وبعد أيام كان مطيع قد انتهى من بناء بيته اجلديد وفقا لوصية أمه" ,12كما
أن فعل "خلف" ينم بعد الذي حصل على اإلتباع واإلذعان وعدم العناد.
ومن خالل ما وقع لعنيد فإن ذلك جيعل الطفـل يقتـدي بـه ,وبالتـايل يعـرف مفهـوم الواجـب واملسـموح بـه
واملرفوض واحملظور؛ وعندما يفعـل ذلـك "فـإن شـكلنة احلسـابات تأخـذ بعـني االعتبـار حالـة العـامل والتغيـري الـذي
ينج ـ ّـر عنه ــا بفع ــل عمـ ــل الفاع ــل أو حس ــابات تأخـ ــذ بع ــني االعتب ــار فعـ ــال خبص ــوص القواع ــد األخالقيـ ــة أو
القانونيــة" ,13ويعــرف بأنــه قــام بانتهــاك وصــية األم مــن خــالل مــا قابلهــا مــن ج ـزاء جـ ّـراء عــدم االلت ـزام هبــا؛ أي
بالقانون األخالقي واالجتماعي ،وتصبح العالقة ليست بني فعل وفعل آخر بني فعل الثعلب ومـا فعـل "عنيـد"
بل بني االعرتاف بانتهاك التزام واحرتام آخـر ,أو "بعبـارة سـيميائية السـلوك :تنبـئ كـل جنايـة بـاجلزاء الـذي تلزمـه
وتستلزمه".14
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ومــا حــدث لألرنــب الصــغري كــان عالمــات دالــة مت فهمهــا كمــا ينبغــي مــن قبــل الطفــل ,وأفض ـت إىل معرفــة
أفضل بالسـنن االجتمـاعي واألخالقـي لسـلوك العنـاد ،ووجـوب االعتمـاد علـى الـنفس ,وملـا قالتـه األم .فالتجربـة
االجتماعيــة والفعليــة هــي الــيت مكنــت األم واالبــن "عنيــد" مــن حتديــد األول لســلوك أخالقــي وعلــى فهــم الثــاين
لذلك السلوك ،ووجوب التحـول مـن سـلوك إىل آخـر؛ ممـا كـان مقتنعـا بـه إىل مـا مل يكـن مقتنعـا بـه وهـي وصـية
األم ,واستنادا إىل ذلك يشكل مـا قالتـه األم كفـاءة فكريـة مصـدرها التجربـة والعـرف االجتمـاعي املـرتبط باحليـاة
الصــح تــؤدي بــدورها إىل أداء خــاص (فعــل
العامــة لعــامل األرانــب؛ وتلــك "الكفــاءة الفكريــة الــيت تشــرع معرفــة ّ
تفسريي) يؤدي إىل الفعل الفكري أي احلكم" 15من قبل "عنيد" وتفسريه الوصية وفهمها واإلقالع عـن السـلوك
السابق.
و كل ذلك يكشف عن التناقض احلاصل بني فكر الكبري وتصوراته ,وفكر الصغري وقناعاته فال تطابق
بني املوضوعات من حيث املنظور والتصور؛ فقد قالت األم" :أنا اليوم أصبحت عجوزا وال ميكنين أن أؤمن
لكما كل ما حتتاجانه ...فضحك عنيد وقال :أنا ال أفهم هذه الفلسفة يا أمي"16؛ فالضحك كان عالمة دالة
على االستهزاء ,وخيفي سلوك الالمباالة ,ويعترب ما قالته األم فلسفة ليس يف مقدوره فهمها واألمر بالنسبة إليه
أهون من ذلك.
وينتج عن ذلك بناء على االستدالل الذي قام به "عنيد" منظوران وتصوران خمتلفان للسلوك الواحد
يكون الصحيح خطأ والعكس؛ ففي البداية كان توجيه األم "لعنيد" من وجهة نظره شيئا ال قيمة له ,وفعال ال
جيب فعله ,وأن أمه قد تكون خمطئة لذلك ضحك من قوهلا ,وأنه على صواب فلم يقم ببناء بيت جديد
ليكتشف يف النهاية أن تصرفه كان خطأ وأن األم كانت على صواب.
و هذا ما جيعل الشيء غري املعلوم عند الطفل معلوما ,واستنادا إىل ذلك فإنه كلما اختلفت مقومات
تفسري األشياء اختلفت معها االستنتاجات وحتولت إىل براهني دامغة ,ليتشكل للطفل من وراء فهم "عنيد"
بطالن سلوك العناد ومفهومه وتصوراته عنه قناعات جتعله هو اآلخر يقلع عن مثل هذا السلوك مصداقا ملا
جتيء به املنظومة االجتماعية واألخالقية من سنن وقوانني.
وبذلك يتحقق كيـان جديـد وتتشـكل مفـاهيم وقناعـات جديـدة مـن خـالل وجـود جديـد يف مسـتوى الفعـل
اخلــاص بالــذات ,وفهــم وجــود آخــر للوصــية يف مســتوى الداللــة والرمــز اللغــوي ,وملــا قالتــه األم وقالــه "عنيــد" مــن
"أنــه أدرك قيمــة النصــيحة" ،وبنــاء علــى ذلــك تشــكلت املنظومــة األخالقيــة لتصــبح عبــارة عــن نظــام مؤسســايت
خــاص بالطفــل وبإلغــاء تصــور مــا عــن الشــيء يكــون ذلــك كافيــا إلخراجــه مــن صــورة إىل صــورة أخــرى مل يكــن
الطفل يتصورها ويدركها جيدا.
ومـن خــالل قيــاس الطفــل لتصــرفات "عنيـد" ومــا حــدث لــه تتشــكل لديـه القناعــات ,وتتحــدد لــه الواجبــات
وإرادة األفعــال والتحــول مــن قــيم إىل أخــرى ,ومــن فعــل إىل آخــر ,ويكتســب بــذلك إرادة الفعــل واإلقــالع عــن
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وتبين ما كان مرفوضا لديه ,وهذه التقابالت يف تصور األشياء واملوجودة يف القصـة ميكـن الكشـف عنهـا
قناعةّ ،
م ــن خ ــالل مرب ــع الق ــدرة ومرب ــع األخ ــالق ,وذل ــك م ــا س ــيبني كيفي ــة التح ــول يف الس ــلوك واالقتن ــاع بالق ــانون
املؤسسايت.
فقد ظهر األرنب "عنيد" يف قصة "نصيحة أم" يف حال من عدم إرادة الفعـل ,وذلـك بعـدم حفـر بيـت جديـد,
ومـن بعـد احلادثــة الـيت وقعـت لــه مـع الثعلــب؛ فإنـه حتـول إلرادة الفعــل بقبـول النصــح ليصـبح لـه كيــان نقـيض ملــا
كــان عليــه ،فهــو ال يفعــل وال يريــد أن يفعــل؛ ال يســتمع إىل النصــيحة فــال جيــدد البيــت ,وال ينفــذ مــا نُصــح بــه
فيجــد نفســه عــاجزا أمــام الثعلــب حــني حاصــره يف الغــار ,وحــني أراد الفعــل بعــد أن أجــرب عليــه مل يــتمكن مــن
حتقيق ما أراده والتخلص من الثعلب من خالل حماولة"عنيد"الفـرار ,ومـا بذلـه مـن جهـد وسـرعة ,ولكـن الثعلـب
حلق به ألن البيت كان له باب واحد ,وهذا يدل على رغبة الفاعل يف الفعل ولكن ال يقدر على حتقيقـه ,وهنـا
يكــون حمكومــا بــني الســعي وحماولــة الفعــل ,وبــني عــدم الــتمكن ,ويتجلــى ذلــك يف مربــع القــدرة علــى الفعــل مــن
عدمها ,17على النحو التايل:
يوضــح هــذا املربــع وضــعيتني خمتلفتــني؛ الوضــعية األوىل :تكــون فيهــا القــدرة علــى الفعــل ,وتكــون البدايــة باختيــار
الفعــل املناســب ,وذلــك يــؤدي بالفاعــل إىل االقتنــاع بفعلــه ,وبتقريــر مصــريه ,والســعي إىل القيـام بالفعــل واملثــابرة
عليه ,ويقع يف هذا الركن فعل تشييد البيت وتنفيذ الوصية.
أما الوضعية الثانيـة :يكـون فيهـا اخلضـوع ,ويؤطرهـا يف الغالـب االتكـال والتكاسـل أو اخلـوف أو العنـاد,
فعدم إرادة الفعل جتعل القدرة يف موضع الالفعل ,ومن خالل إلغاء الذات إلرادهتا ,أو فرض قيود

عليهــا ,وبتعطيــل القــدرة ,وشــل حركــة الفعــل يصــبح الفاعــل يف حــال مــن الالقــدرة ومــن الالفعــل ,ويقــع يف هــذا
الركن فعل عدم جعل بابني للبيت ,وعدم تنفيذ الوصية.
وهكذا يتم تعرف األطفال على املسؤولية بـرؤيتهم الفاعـل يتحمـل مسـؤولية أفعالـه ،فيصـبح املهـم بالنسـبة
للفاعــل والطفــل هــو البحــث عــن موضــوع القيمــة ,واختــاذ مــا يكــون مناســبا للمواقــف ,وذلــك مــا حصــل "لعنيــد"
وألخيه "مطيع" يف قصة "نصيحة أم" فقد قام الثاين بتجديد بيته وبتنفيذ النصيحة ,يف حـني بقـي األول بالبيـت
القدمي ومل ينفذ الوصية؛ فعرضه ذلك للخطر؛ وكان األجدر به أن يقوم مبا قام به أخوه "مطيع".
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ليكــون مســعى امللفوظــات الســردية خلــق معــادالت موضــوعية لــدى الفاعــل بدفعــه مــن جهــة إىل اإلقــدام
علـى الشـيء ,ومـن جهـة أخـرى إبعــاده عـن آخـر ,ويصـادف ذلـك عنـد الطفــل مـا يشـجع قدراتـه النفسـية فيغــري
ويكون ذاته ,ومي ّكنه ذلـك مـن اختـاذ القـرار ,واإلقـدام علـى الفعـل بعـد التأكـد مـن صـحته ,واخلضـوع ملـا
سلوكهّ ،
أثبتتــه جتربــة الكبــار ,واإلقبــال علــى نصــائحهم وتوجيهــاهتم ,وبالتــايل مــا أقرتــه الســلطة االجتماعيــة واألخالقيــة,
والتخلي عن كل ما هو خالف ذلك.
وق ــد ك ــان حت ــول "عني ــد" م ــن س ــلوك أخالق ــي واجتم ــاعي م ــن خ ــالل التح ــول يف املك ــان وهندس ــته؛ أي
االنتقــال إىل بيــت أخيــه؛ إىل بيــت ببــابني ولــيس ببــاب واحــد ,وكــان ذلــك مصــحوبا بتحــول يف الطبــاع وفهــم
للنصــيحة ,أي مــن الـرفض إىل القبــول ,ومــن عــدم االلتـزام إىل االلتـزام مبــا هــو مؤسســايت؛ فقــد أقســم ألخيــه "أنــه

أدرك قيمـة نصـيحة أمـه وسـوف يتخــذها درسـا ومنعرجـا يف حياتـه" ,18وبنـاء علــى ذلـك فـإن االنتقـال يف املكــان
يــؤدي إىل االنتقــال يف القــيم واملواضــيع ,ويؤســس ذلــك ملقابلــة علــى صــعيد الداللــة األساســية (بيــت ببــاب ضــد
بيت ببابني) ,وعلى صعيد اخلطاب انتقـال األرنـب "عنيـد" فينتقـل مـن عـدم التنفيـذ إىل التنفيـذ ,ومـن العنـاد إىل
الطاعــة الــيت حتلــى هبــا أخــوه "مطيــع" بتجديــده البيــت وتنفيــذه الوصــية ,ومــن خــالل معرفــة تصــرفات كــل منهمــا
ميكــن توزيــع ذلــك علــى النحــو التــايل باالعتمــاد علــى حمــور التصــور األخالقــي  19catégorie éthiqueجليــد
وسيء:
فهــذا التص ــور للســلوك األخالقــي -الــذي يرك ــز عليــه املختصــون يف قصــص األطفــال -يــتم تقدميــه مــن خــالل
نصــيحة ختفــي وراءهــا قيمتــني أخالقيتــني ,ومــن خــالل الفعــل تتحــدد املســؤولية ,ليــتم تــرجيح القيمــة األحســن
واألفضل بالنسبة للطفل ,وذلك ما جيعـل الفاعـل يف قصـص األطفـال يف كثـري مـن األحيـان ينتقـل مـن حـال إىل
أخرى مغايرة أو خمتلفة ,كتحول "عنيد" من طباع سيّئة إىل أخرى جيدة.

خاتمة:
إن الذي سبق يكشـف عـن النظـام املؤسسـايت ,ومـا يفرضـه مـن منطـق أخالقـي أو اجتمـاعي ووجـوب تطبيقـه,
وأن عدم االمتثال له يعرض صاحبه للخطر اجلسيم؛ وهذا يعين وجود جزاء وعقاب لكـل سـلوك ,وبـذلك تنبـئ
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كل جناية باجلزاء الذي تلزمه وتستلزمه ,وأثر ذلك يف حتديد السلوك وتشـكيل املفـاهيم ,وهكـذا يتخلـى الطفـل
عن السلوك الذي يرفضه العرف واألخالق وتتشكل لديه القناعات واحلدود.
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