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الناس ليكونوا "ُهم"، ولذا ليس لدينا فيه  التقوى ُنهل  إننا يف نهج 

الكثري من الثواب والعقاب اآلنيَّني. يف اإلدارة القامئة عىل نهج التقوى 

ليست  واملنصب.  املال  تأثري  تحت  أي شخص  الُحكم عىل  ُياَرس  ال 

أسلوب  يغرّي  نهج  بل هي  ومعنوية،  أخالقية  موعظة  مجرد  التقوى 

تُبيد كرامة  بها  املعمول  حياتنا وقوانيننا. بعض األحكام والتعليامت 

الشخصية. عديي  أفراًدا  وتُنشئ  اإلنسان 

التقوى نهج “يحّفز اإلنسان للعمل”. كثريًا ما تُستخدم مفردة “التحفيز” أو “خلق الدافع” 

يف علم االقتصاد والسياسة واإلدارة. فإّن أحد األسئلة األساسية يف علم اإلدارة يدور حول 

طريقة َخلق الدافع يف أعضاء املَنظّمة، إذ يحرص املديرون عىل وضع التعليامت وَسّن 

القوانني التي من شأنها تقوية الدافع لدى املوظفني وتعزيزه. وعليه فإن تحفيز األشخاص 

وغرس الدافع فيهم هي مسألة اجتامعية أكرث منها فردية، وإن التقوى هي أسمى نهج 

ينهض بهذه املهمة. ليست التقوى مجرد موعظة أخالقية ومعنوية، بل هي نهج يُخِضع 

أسلوب حياتنا وقوانيننا لتغيريات جذرية. تعارُِض بعُض األحكام املعمول بها نهَج التقوى؛ 

كنصِب أجهزة تسجيل الحضور واالنرصاف عند مداخل املصانع والدوائر فُيستقطع من 

إليه لقاء كل دقيقِة عمٍل إضافية. إنهم  الفرد إزاء كل دقيقِة تأخري، أو يضاف  راتب 

الكلب  بافلوف” )طريقة مشهورة لجعل  يتعاملون مع اإلنسان كتعاملهم مع “كلب 

مرشوط السلوك عرب مكافأته(، وهذا خالف التقوى، ثم يريدون يف مثل هذه الدوائر 

تُباد  الثواب والعقاب اآلنيَّني،  الرقابة وحيث  بيئة كهذه، حيث  تنشئة “آدِميِّني”! ويف 

إمكانية رفع مستوى الخدمة إىل أقىص حد وخفض معدالت الفساد إىل أدىن مستوى؛ 

ع إىل أفراد جامعته نظرٌة تجريية؛ مبعنى أن املبدأ يقوم عىل عدم  ذلك أن نظرة املرُشِّ
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الثقة بأي شخص وأن الجميع ليسوا أهاًل للثقة! اعرتَض الناس عىل أمري املؤمنني)ع( بأنك 

لسَت تُتقن الُحكم! فلامذا ال تشرتي األشخاص وتبيعهم كام يفعل معاوية؟! لكن كيف 

كانت طريقة أمري املؤمنني)ع( يف حكم رعيته؟ فحوى َرّد أمري املؤمنني)ع(  هو أين أحكم 

بنهج التقوى؛ »لَوال التَُّقى لَكُنُت أَدَهى الَعرَب« )الكايف/ ج8/ ص24(. ليس لدينا يف نهج 

التقوى مجال للثواب والعقاب اآلنّيني، بل “ُيَهل” الناس ليكونوا “ُهم”. وال يُحكم يف 

نهج التقوى امرٌؤ تحت تأثري املال واملنصب. كان َحْسُب أمري املؤمنني)ع( أن يرتاجع عن 

نهج التقوى ويشرتي األشخاص بالِهبات واملناصب، ولرمبا جاراُه معاوية أيًضا لو أنه)ع( 

فعل ذلك! لكنه خالف نهج التقوى. لقد التفتوا يف الغرب ويف بعض الدول الرشقية للتو 

إىل أنه” ال يجوز يف النهج اإلداري التعامل مع األشخاص والعاملني تعاماًل غري إنساين. فقد 

أعلنت بعض الرشكات اليابانية أنه ليس من الرضوري للموظف الذي يشعر باإلرهاق 

وال يريد الدوام يف اليوم التايل أن يتقدم بطلِب إجازة من الرشكة. فإن قرر هو أن ال 

يأيت يف الغد، فال يأِت. عليه فقط أن يُطلِع الرشكة عىل قراره!” لقد توّصلوا عرب الطرق 

التجريبية إىل أن العامل الذي يتمتع بإجازته بهذه الطريقة، وألنه هو الذي أعطى لنفسه 

إجازة، سيكسب نشاطًا أكرب ملضاعفة عمله يف اليوم التايل وتدارك ما فاته يف األمس. 

هذا األسلوب يف منحه االستقاللية والشخصية يزرع فيه شعوًرا حَسًنا ويجعله يستمتع 

بعمله أكرث. وهذا هو معنى معاملة األشخاص بكرامة وصيانة شخصيتهم. لقد كرََّمنا الله 

تعاىل إذ قال: »َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آَدَم« )اإلرساء/ اآلية70(. ويف وسعنا أن نُديم هذه الكرامة 

املُعطاة لنا عرب التقوى؛ فالله عز وجل يقول: »إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعْنَد اللِه أَتَْقاكُم« )الحجرات/ 

اآلية13(. لكننا بتعليامتنا وأحكامنا ننسف هذه الكرامة وننشئ أفراًدا عديي الشخصية.



التقوى مشروع إلدارة المجتمع

4

2018/09/23

تسجيل  بطاقة  أسلوب  إلغاء  لدى  الوضع  والعامل  املوظفني  بعض  يستغل  قد  نعم 

الحضور واالنرصاف، عىل أن عدد هؤالء قليل. فلُيمَهل مرتكبو املخالفات الذين مل يلتزموا 

التقوى حتى يُصلِحوا أنفَسهم ويتقيدوا بنهج التقوى. فإن مل ينصلحوا يطردهم مدير 

املؤسسة من العمل بكل حزم. وعوًضا عن “اإلدارة من األعىل” تُستبدل ببطاقة تسجيل 

املنضبط.  غري  للفرد  العمل  زمالء  تنبيه  دة طريقة  املشدَّ والرقابة  واالنرصاف  الحضور 

وعىل الجميع يف الدائرة واملصنع أن يشعروا باملسؤولية فُيَنّبهوا الشخص إذا تأخر أو 

نفسه. ويصلح  خطئه  إىل  ليلتفت  االنضباط  وقلة  التقاعس  بسبب  العمل  عن  غاب 


