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ينبع  اإلبداع  وإن  روحيًّا،  اإلنسان  استقالل  آثاره  أهم  نهج  التقوى 

أكرث من اهتاممها  بـ"العملية"  التقوى  تهتم  الروحي.  من االستقالل 

بـ"النتائج"؛ فاملهم يف نهج التقوى هو: بأي طريقة زرعَت الدافع يف 

نفسك؟ ال تكرتث بعض املدارس لعملية الرتبية ومسريتها، وُجّل تركيزها 

هو عىل النتائج، وليس هذا بالنهج الصائب. الطالب الذي مل مير بعملية 

دراسية صحيحة وحصل عىل عالمات جيدة وحسب سيتحول إىل إنسان 

متعلّم غري ُمنِتج، بل ُمقلِّد وتََبع! ليس مثة يف نهج التقوى من مساحة 

كبرية لـ"الثواب والعقاب اآلنيَّني" لتحفيز األشخاص، فالحيوانات أيًضا 

تُربَّ بهذا األسلوب!

تهتم التقوى بـ”العملية” أكرث من اهتاممها بـ”النتائج”؛ أي: ليس إنجاز العمل الجيد 

“بأي  تعرف:  أن  النهج  هذا  يف  ا  جدًّ املهم  من  بل  التقوى،  نهج  يف  املاِلك  وحَده  هو 

باعث أنجزَت هذا العمل الجيد؟ وبأي طريقة زرعَت يف نفسك الدافع إلنجازه؟” ليس 

باستطاعتك أن تقول لربك: “ما شأنك بأنه: كيف أنجزُت هذا العمل؟ فلقد طالبَتني 

بالخري وقد فعلُته، فتفّضل نتائجه، إنها لك!” إذ سيقول الله لك: “ال شأن يل بحصيلة 

أعاملك، املهم عندي هو عملية انبعاث الدافع فيك!” ال يهتم معظم اآلباء واألمهات 

بـ”التقوى” لدى تربية أوالدهم، ويَنَصّب ُجّل اهتاممهم عىل “النتائج”. يقولون عىل 

ينجح يف  أن  العالمات.. يجب  يواصل دراسته ويجني  أن  لولدنا  بد  املثال: “ال  سبيل 

امتحان الثانوية العام، فُسمعُتنا بني األقارب طيبة...” من دون أن ينتبهوا إىل العملية 

والطريقة التي يدرس بها ولُدهم. ال يلتفتون إىل أن عملية دراسته خاطئة من بدايتها، 
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أبًدا. فاإلنسان  التحليل  فقد حصل عىل العالمات وحسب، وليست لديه القدرة عىل 

املتّعلم غري املنتج هو إنسان مقلِّد، إنه عنرص تََبع، ولن يكون يف املستقبل شيًئا عىل 

اإلطالق! ال تكرتث بعُض املدارس لعملية الرتبية، بل تهتم بالنتائج. تقول مثاًل: “الحظوا 

كم يواظب طالب مدرستنا عىل الصالة بانتظام!” وليس هذا بالدليل الوجيه! نقول لهم: 

“كيف جعلتم هذا الطفل ينَضّم إىل صفوف الصالة؟” يقولون: “لقد عاملناه مبنتهى 

لَحَن  الشيخِ  إن كان درُس  إشارٍة منا!..  املُصلّني مبجرد  بات من  اللطف واملحبة حتى 

الطفَل اآلِبَق يوَم الجمعة”! إنهم يضعون خطط املدرسة عرب  الكُّتاِب  محّبٍة/ َجرَّ إىل 

األمثال! نقول يف هذا النهج الرتبوي: “حبُّ املعلم يف هذا السن جعل الطفل يصغي 

إىل كالمه )واألطفال عادًة ما يحبون التشّبه باملعلم والكبار(، لكنه بعد بضع سنني )أي 

التشّبه بأصدقائه. فكيف  املعلّم يف نفسه، سيهوى  البلوغ(، وحني يخبو حب  يف سن 

الدافع يف  لَبعث  نهج  التقوى  الصالة؟!  مواظًبا عىل  إبقائه  - عىل  – حينذاك  ستعمل 

اإلنسان، فهي تعمل – عرب رضٍب من الضبط الذايت )وليس بالتحكم من الخارج( – عىل 

غرس الدافع يف اإلنسان لإلتيان باألفعال الحميدة. وليس مثة يف نهج التقوى من مساحة 

تُربَّ  أيًضا  فالحيوانات  األشخاص،  الدافع يف  لخلق  اآلنيَّني”  والعقاب  لـ”الثواب  كبرية 

بهذا األسلوب! أَوتريد تربية طفلك بالطريقة ذاتها أيًضا؛ كأن تسارع إىل إعطائه قطعة 

شكالت إذا صىّل؟! تشجيع الوالدين مؤثّر إىل ِسّن معّينة، ثم ال يعود لتشجيعاتهم وال 

لتهديداتهم من أثر بعد ذلك. عليك أن ترّب طفلك بحيث ال يأيت بأفعالِه كثريًا بدافع 

الثواب والعقاب. فإن مل ترتك إثابُة اآلخرين وعقابُهم من أثر عىل طفلك فهذا يعني أنه 

، وعندها سيبلغ مرحلة اإلبداع واالزدهار، فاالزدهار يأيت من “االستقاللية”.  نشأ مستقالًّ

فالذي يبقى تبًعا لتشجيع اآلخرين يكون – يف الحقيقة – قد جّفَف جذور إبداعه. قد 

اآلنيَّني  والعقاب  الثواب  بأسلوب  تربّوا  الذين  املبدعني  بالتالميذ  تقول  “فامذا  تسأل: 

إبداعهم، إال جزًءا من  التالميذ  يُظِهر هؤالء  “مل  التساؤل:  ا عىل هذا  ردًّ أقول  هذا؟” 
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ومل يستطيعوا إىل اآلن إظهار كل ما لديهم من إبداع”. التقوى نهج أهم آثاره “استقالل 

اإلنسان روحيًّا”. من أجل أن يكون الناس “ُهم أنفسهم” فال ينبغي أن نتعاطى معهم 

الثواب والعقاب اآلنيَّني! يجب أن يقول املعلم لتالميذه: “يا أوالد، أريد أن  بطريقة 

أنشئكم مستقلني”. ولو نشأ هؤالء األطفال مستقلني يف املرحلة االبتدائية فلن يتأثّروا 

اسُتهزئ بهم، ولن يتمكن صديق من إفسادهم مبجرد  إذا  املتوسطة  املرحلة  سلًبا يف 

بعض االبتسامات، بل سيقول الواحد منهم لصديقه هذا: “لك رأيُك، ويل رأيي”. من 

أجل أن يَنعم الطالب باالستقالل الروحي، ويصونوا إنسانيتهم، ويحفظوا كيانهم من 

باآلخرين؛  التأثّر  عن  بعيًدا  حياتهم  من  جزًءا  يعيشوا  ليك  فليخططوا  الُخْبث  طغيان 

العالمات!”. أجل  من  ليس  لكن  دراستي،  أواصل  أن  “أريد  أحدهم:  يقول  كأن 


