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  مقدمه

 بـراي  اصـلی  سازه واقع در. آنهاست اخالقی هویت جامعه، حقیقی گمان، هویت بی

اي،  خامنه( گیرد می شکل آن محور بر چیز مهه و است جامعه آن اخالقی شاکله اجتماع،

 از بعـد  و قـرب  مالکات ترین مهم از یکیهاي اسالمی  ). براساس آموزه469، ص1395

انـد   روسـت کـه گفتـه    ؛ شاید از این)345همو، ص(است  اخالقی مسائل ربوبی ساحت

). اخالقـی  36، ص1429اخالق در اسـالم، میثـاقی میـان خـدا و بنـده اسـت (قطـب،        

وردن فرد و جامعه در گرو مقوله بس مهم تربیت اخالقی است. درست است که در بارآ

هاي مضاف (تربیت اخالقـی، تربیـت جنسـی، تربیـت     میراث مکتوب اسالمی از تربیت

سیاسی و...) سخن نرفته است، ولی روح اسالم با تربیت اخالقـی عجـین اسـت و بـه     

سالم بدون اخالق یـا اخـالق بـدون    توان اسالم را از اخالق گسست، یا ا روي نمی هیچ

). تحقق تربیـت اخـالق در گـرو آزادي اراده و    148تا، ص دین داشت (عبدالرحمن، بی

اي  مقولـه » پرورش اراده«اي تکوینی است و  مقوله» آزادي اراده«تقویت اراده فرد است. 

طـور   تربیتی است. آزادي اراده و تقویت اراده شالوده هر گونه تربیت بـه  -شاختی روان

طور خاص است. پس بدون آزادي اراده و اراده نیرومند، تربیت  عام و تربیت اخالقی به

آید. شماري از فیلسوفان تربیتی، برخالف رفتارگرایانی افراطی چـون   اخالقی پدید نمی

اند که مربی و متربـی بایـد بپذیرنـد کـه ارتبـاط       واتسون، اسکینر و ثرندایک تأکید کرده

هاي اخالقی بسیار بـیش ارتبـاط آن بـا     متربی با آزادي و ارزش مستقیم رشد شخصیت

، 1965 اموري چون شرایط محیطـی حـاکم بـر زنـدگی و رشـد فـرد اسـت (فیـنکس،        

)؛ بنابراین، اگر بپذیریم که تربیت اخالقی عبارت است از فرآیند هـدایت رشـد   412ص

هـاي آن   اده از روشهـاي ایـن فرآینـد و پـرورش ار     مایه اخالقی فرد، آزادي اراده از بن

  دهد. است و بدون آزادي اراده و تقویت اراده، تربیت اخالقی رخ نمی

منـدي انسـان از آزادي اراده و نیـز     هدف این جسـتار، بازشـکافت تـراز بهـره    

هدایت و مهار خویش، نسبت این امـور بـا    ،واکاوي میزان اختیاري بودن رفتار او

  ده براي تحقق تربیت اخالقی است.هاي پرورش ارا تربیت اخالقی و نیز روش

  آزادي اراده در انسان

براي توضیح مطلب، نخست به بازنمود چند دیدگاه نسبت به آزادي اراده در انسـان  

 کنیم: پردازیم و آنگاه از نگرش اسالم به این مقوله یاد می می
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براساس این دیدگاه جبـر بـر دو گونـه اسـت: متـافیزیکی و       :الف) دیدگاه جبرگرا

  یعی. طب

بهـره   کلـی بـی   در این گونه جبر، انسان از آزادي اراده و عمل بـه  جبر متافیزیکی: .1

است؛ زیرا انسان در اختیار خالق است و او با وي هر گونـه کـه خـود بخواهـد رفتـار      

  اند. پنداشته کند. متکلمان جبرگراي مسلمان چنین می می

یعی است، خواه قوانین طبیعـت  در جبر طبیعی انسان اسیر قوانین طب جبر طبیعی: .2

بشر و خواه قوانین طبیعت به مفهوم عام کلمه. فرانسوا ولتـر از هـواداران ایـن نگـرش     

گونه  هاي ماشینی بزرگ هستیم و عقل ما همان ما چرخ«گوید:  است. وي در این باره می

و ). هربـرت اسپنسـر   55ص ،1963 (ابـراهیم، » کـرد  کند که اگر آزاد بود کار می کار می

  آرتور شوپنهاور نیز از هواداران این رویکردند (همان).

براساس این نگرش، تربیت اخالقی کاري بیهوده است. تربیت اخالقی چیزي نیست 

کـه تخـت تربیـت     مگر تصویري از وجود پیشینی اخالق در آدمی. این نظریه، همچنـان 

  د.خشکان دهد، ریشه مسؤولیت اخالقی را نیز می اخالقی را بر باد می

در ایـن دیـدگاه، انسـان از آزادي اراده برخـوردار اسـت و       :گرا ب) دیدگاه آزادي

ــی ــد اراده م ــطو (  توان ــازد. ارس ــی س ــت (296ص ،2، ج1343اش را عمل ، 1387)، کان

انـد. برخـی از فیلسـوفان، آزادي اراده را از     ) از این دیدگاه حمایت کـرده 339-338ص

اند، کانـت در ایـن بـاره     نیاز شمارده ثبات بیاصول موضوعه دانسته و آن را از بحث و ا

توانیم به آزادي نهایی دست یـابیم؛ از   هاي هستی نمی گوید: ما از طریق تجربه پدیده می

رو، ناگزیریم اصل آزادي را چونان اصل موضوعه در عقل عملی بپـذیریم (حـائري    این

یریم، رابطـه  ). این سخن بدان معناست که اگـر ایـن اصـل را نپـذ    90، ص1384یزدي، 

ایم و به دیگر سخن، از این رهگذر باب اخالق بر روي عقل  انسان با اخالق را گسسته

  شود.  بشر بسته می

سازوار با این دیدگاه، آزادي و اراده در تربیت اخالقی نقشی کلیدي دارد؛ زیرا اگـر  

بـه   شـود و نـه عمـل    که باید تعیین و توجیـه مـی   آزادي نباشد، نه تکلیف اخالقی چنان

مایـه تربیـت    تکلیف اخالقی شدنی است؛ چون براساس ایـن دیـدگاه، اراده آزاد، جـان   

اخالقی است. آزادي اراده، صورتی دیگر از آزادي عملی به معناي ایجابی کلمـه اسـت   

ــان اصــل  336، ص1376(کاپلســتون،  ــم از آزادي اراده چون ). دانشــمندان مســلمان ه
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اهللا مصباح یزدي با اند، براي مثال آیت یاد کردهموضوعه اخالق و ناگزیر تربیت اخالقی 

تکیه بر شماري از آیات سـوره مبارکـه شـمس، آزادي و اراده یـا اختیـار را از اصـول       

موضوعه علم اخالق دانسته است. براساس این نگرش، اگر آزادي از انسان گرفته شود، 

مانـد؛   هی جایی نمـی هاي ال دیگر براي علم اخالق و تربیت اخالقی و نیز وعده و وعید

در اخالق و تربیت اخالقی بیش از هر چیز بایـد بـر اراده آزاد انسـان تکیـه و       بنابراین،

  ).12، ص1372تأکید کرد (مصباح یزدي، 

مراد از این رویکرد، همان نظریه کسب در آراي کالمی اشعریان  ج) دیدگاه کسبی:

گونی از آن شده است. سازوار است. این دیدگاه، مبهم است و توجیه و تفسیرهاي گونا

تواند در خـود   با این نظریه، خداوند آفریننده اراده و رفتار در آدمی است. انسان تنها می

 آزاد نـه  انسان رویکرد، این پایه ظرفیت پدید آورد تا این اراده و رفتار را کسب کند. بر

 تقسیم بخش دو هب را پیروان این نگرش، آزادي. است جبر اسیر کامالً نه و است مطلق

 اشـعریان   آنکه، درست است که توضیح دهند؛ می انسان به را آن از نیمی تنها و کنند می

 آزادي ایـن  اعمـال  از را اما آنـان انسـان   برخوردار است؛ اراده آزادي انسان از معتقدند

  .)256-254ص ،4تا، ج غزالی، بی( دارند می محرم

 اراده و علـم  روي از براي آنچـه کـه   ، انسانسازوار با این رویکرد :دیدگاه میانهد) 

بلکه علتی اسـت کـه در    نیست؛ مطلق دارد. اراده تکوینی تکوینی اختیار دهد، می انجام

 اگـر  براي نمونـه . دارد دخالت آدمی اختیاري رفتار تحقق در بیرونی کنار مجموعه علل

 و است دخیل آن در وا اختیار هم است، او اختیاري کارهاي از برگیرد که ايلقمه انسان

 که دیگر علت و سبب چندین و غذا بودن طعم خوش هم و خارج در طعام وجود هم

 پـس . باشـند  فـراهم  بایـد  و انـد  دخیـل  انسان خوردن یعنی اختیاري، عمل این در همه

 آدمی اختیار از خارج که است اسبابی موافقت بر متوقف انسان، از اختیاري فعل صدور

 اسـباب  ایـن  رأس در سبحان خداي و است او اختیاري فعل در لدخی با وجود این، و

 کـه  اوسـت  چـون  شـود؛  می منتهی او پاك ذات به انسان، اختیار حتی آنها همه و است

(طباطبـایی،   »را اختیـارش  هم و کرده خلق را او هم کرده، خلق مختار موجود را آدمی

  ).97، ص16تا، ج بی

 داده اراده و فکر عقل، او به یعنی است؛ شده آفریده آزاد براساس این نگرش، انسان

. باشـد  مجبور که نیست موجودات سایر مانند خود ارادي کارهاي در انسان. است شده
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. برگزینـد  را آنهـا  از یکی تنها که مجبور است بیابد چندراهی سر بر را خود هرگاه بشر

 کـه  اوسـت  ابانتخـ  و فکـر  یعنی اوست؛ شخصی اراده بازبسته به آنها از گزینش یکی

 و اعمـال  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  موجودات از انسان امتیاز .کند می معین را خاص راهی

 که زیرا ندارد؛ ناپذیر تخلف و حتمی سرنوشت که است حوادثی سلسله آن از وي افعال

 اختیاري و انتخاب اراده، جمله آن از دارد؛ بستگی سبب و علت هزاران به انسان افعال

  ).387– 386ص ،1، ج1371 کند (مطهري، می پیدا ظهور بشر خود از که است

 باره آزادي اراده در انسان دیدگاه اسالم در 

براي بازنمود نظر اسالم درباره آزادي اخالقی یا آزادي اراده در انسان به چند نکتـه  

   .کنیم اشاره می

: خداوند آفریننده هستی و قوانین حاکم بر سراسـر هسـتی و از جملـه    نکته نخست

طور عام،  قوانین حاکم بر انسان است. خداوند سازوار با این قوانین و هدف آفرینش به

طور خاص، نظامی اخالقی براي انسان وضع کـرده اسـت. خداونـد     و آفرینش انسان به

آفریدگان را سازوار با هدف آفرینش آنها آفریده است، و هستی را چنان سنجیده سامان 

انـدازه آفریـدیم   ما همه چیز را بـه :«خود برسد؛  داده است که آفریدگان به هدف
نیـز   .»1

   »2اندازه آفرید... همه چیز را نیک به«

بنابراین، آفرینش هدفی دارد که باید محقق شود؛ براي تحقق این هدف بایـد نظـام   

ایـم و شـما را    پندارید ما شما را بیهـوده آفریـده   آیا می«دقت هدایت شود:  وضع شده به

»گردانند؟ نمیسوي ما باز  به
این همال حکم خداوند در میان پیامبرانی است «همچنین:  3

  4».اند؛ دستور خدا سخته و سنجیده است که پیش از این بوده

صورت عـام و   ناپذیر است و سرنوشت هستی به پس هستی محکوم حتمیتی تخلّف

سـپس   که شما را زنده کـرد   اوست آن«شکل خاص از پیش رقم خورده است:  انسان به

  5».کند، راستی را که انسان ناسپاس است میراند و باز زنده می می

هاي خاص جبري است که از آنهـا بـه    از آنجا که زندگی انسان محکوم چهارچوب

                                                   
  ).49قمر، »( بقدر خلقناه شئ کل إنا« .1

  ).2فرقان، »(...تقدیرا فقدره شئ کل خلق. «2

  ).115مؤمنون، »(...خلقناکم أنما أفحسبتم« .3

 ).38(احزاب، » ...مقدورا قدرا اهللا امر وکان قبل من خلوا الذین فی اهللا سنۀ« .4

  ).66، حج»(...ثم أحیاکم الذي هو. «5
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)، خواسـت  287-286، ص1988شـود (راغـب،    مشیت و قضا و قـدر الهـی تعبیـر مـی    

راسـتی کـه    واهید، بـه خ تا خدا نخواهد شما نمی«خداوند بر خواست انسان پیشی دارد: 

».خدا دانایی فرزانه است
1

  

در متون اسالمی از نظام حتمی و مشیت الهی به علم الهی که سابق بر هستی اسـت  

نیز یاد شده است؛ زیرا خداوند بر خرد و کالن هستی علـم دارد و گذشـته و اکنـون و    

رقـم زده   آینده همه چیز بر او معلوم، و محال است علم خداوند و آنچه بـراي هسـتی  

خوردگی بر اساس علم خداوند، بر حتمیت رفتاري  است دگرگونی پذیرد. البته این رقم

معین براي فرد داللت ندارد؛ زیرا تقدیر الهی بر اساس علم است نـه بـر اسـاس جبـر.     

بینیـد کـه نزدیـک     تر شود: فرض کنید فردي نابینا را می آوریم تا مطلب روشن مثالی می

توانید دست او را بگیرید و مسیرش را تغییر دهید تـا در   تد، شما میاي اف است در چاله

افتد نه از سر  کنید و او سازوار با علم خداوند در چاله می چاله نیفتد؛ اما این کار را نمی

توانستید او را از سـقوط در چالـه    جبر؛ زیرا جبري در میان نیست، که اگر بود شما نمی

توانستید چنین کنیـد. پـس در ایـن مثـال علـم       ید؛ اما میباز دارید، و گرچه چنین نکرد

خداوند به معناي جبر نیست بلکه به معناي حاکمیت رابطه علت و معلولی بر رفتار فرد 

زنیم: معلمی را در نظر بگیرید کـه بـا توجـه بـه تـراز       نابینا و چاه است. مثالی دیگر می

شـود، شـاگرد هـم     متحان مردود کند که در ا بینی می پیش» الف«فعالیت شاگردش آقاي 

شود. این حکم معلم بر قانون سببیت استوار است نـه بـر قـانون جبـر،      واقعاً مردود می

بینی و  دهد. پیش یعنی علم او بر جبر داللت ندارد؛ بلکه از رابطه علت و معلول خبر می

  یشـتر توانـد ب  آموز به سستی در تحصیل نیسـت، او مـی   علم معلم به معناي اجبار دانش

  ).153، ص1395کند (یالجن،  فعالیت کند و در امتحان قبول شود؛ اما چنین نمی

توانـد بـه امـر     اي آزاد است و مـی  دانسته است انسان آفریده پس خداوند از ازل می

خداوند تن دهد یا از آن تن زند و آزاد است که به خیر و یا شـر گرایـد؛ یعنـی علـت     

ناپـذیر،   صورتی تخلف ادي خود او است؛ گرچه بهاصلی رفتار بشر همان خواست و آز

شود (همان)؛ درست مانند مثال  حاصل رفتار آزادانه بشر با علم خداوند همواره یکی می

اي آدمیزاد! آنکه راه را براي «رو است که امام علی(ع) گفته است:  معلم و شاگرد. از این

   ).80، ص1388 حلوانی،( »تو گشوده است، بر تو تنگ نگیرد

                                                   
 ).30انسان، »(اهللا... یشاء أن إال تشاؤون وما. «1
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آزادي آدمی را موقعیت او نسبت به قوانین طبیعی و قوانین اخالقی رقـم   نکته دوم:

زند. انسان به لحاظ اخالقی باید از قوانین اخالق پیروي کند و به لحاظ عینـی بایـد    می

تواند از این قوانین سربپیچد؛  تابع قوانین طبیعی باشد؛ اما حقیقت آن است که انسان می

توند اراده خود را عملی سازد. اگر انسان مانند فرشتگان و جانوران  می زیرا اراده دارد و

توانست با قوانین اخالقی و قوانین طبیعی درافتد و از آنها سر  اسیر جبر بود، هرگز نمی

  ).153، ص1395برتابد (یالجن، 

ـ   انـد کـه انسـان مـی     اند، نشان داده آیاتی که از اراده در انسان یاد کرده ه توانـد آزادان

بگـو  «رفتاري اخالقی یا غیراخالقی پیشه کند، نیز قادر است ایمان آورد یـا کفـر ورزد:   

آورد و هـر   خواهد ایمان مـی  این [پیام] حق از سوي پروردگار شماست، پس هر که می

»ورزد.. خواهد کفر می که می
1

آنان که شرك ورزیدند خواهنـد گفـت: اگـر خـدا     «؛ نیز: 

؛»کـردیم  مـان، و چیـزي را حـرام نمـی     و نه نیاکان دیم ورزی خواست نه ما شرك می می
2
 

قرآن مگر اندرزي براي جهانیان نیست. براي هر یک از شما که بخواهـد راه  «همچنین: 

؛»روا پیشه کند..
سوگند به جان و آن که آن را بهنجار ساخت؛ سپس تبهکاري و «نیز:  3 

تیار است و آن که آن را بیالود گمان آن که جان را بپالود بخ اش آموخت، بی پرهیزگاري

  4».نابختیار

در رفتار انسان، هم اراده خود انسان دخالـت دارد و هـم اراده خداونـد،     نکته سوم:

دخالت اراده آدمی در خواست و نیت او براي روي آوردن به کاري یا وانهادن آن نمود 

ده کـرده اسـت تجلـی    یابد، و اراده خداوند در هدایت انسان و توفیق او در آنچه ارا می

رو را ره  راهـه بـرد؛ خـدا مـردم کـج      هایشان را بـه بـی   چون کژ رفتند، خدا دل« کند: می

؛»نماید نمی
5

؛»دهد اي دارند، خدا بیماریشان را فزونی  چون] به دل، بیماري«[نیز:  
6
نیـز:   

سـازد تـا آنـان خـود وضعشـان را       گمان خدا حال و روز گروهی را دگرسان نمی بی«...

؛»ونه کنند..دگرگ
7

اي از پروردگارش بـر   گویند: چرا نشانه آنان که کفر ورزیدند می«نیز:  

                                                   
  ).29کهف، »(فلیکفر... شاء ومن فلیؤمن شاء فمن ربکم من الحق  وقل. «1

  ).148انعام، »(شیء من حرمنا وال ءاباؤنا وال اشرکنا ما اهللا شاء لو أشرکوا الذین سیقول. «2

  )28-27تکویر، »(للعالمین... ذکر إال هو إن. «3

 ).10-7شمس، »(وتقواها... فجورها فألهمها سواها وما ونفس« .4

  ).50صف، »(الفاسقین القوم یهدي ال واهللا قلوبهم اهللا أزاغ زاغوا ولما.... «5

 ).10بقره، »(...مرضا اهللا فزادهم مرض قلوبهم فی. «6

 ).11رعد، »(...بأنفسهم ما یغیروا حتی بقوم ما یغیر ال اهللا إن.... «7
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کند و هر کس را به او روي کند  کنند؟ بگو خدا هر که را بخواهد گمراه می او نازل نمی

».شود به سوي خویش رهنمون می
1

یعنی خداوند کریم کسی را کـه خواهـان گمراهـی     

  کند. ه در پی بازگشت و رهنمونی است هدایت میکند و کسی را ک است گمراه می

زودي کسانی به«کند:  همچنین خداوند سازوار با اخالق آدمی در رفتار او دخالت می

دارم؛ از دیـدن هـیچ    هاي خـود بـازمی   کنند از نشانه فرازي می را که در زمین ناروا گردن

کنند، اما اگـر بـا کژراهـه     ه نمیآورند، اگر راه روا را ببینند آن را پیش اي ایمان نمی نشانه

هـاي مـا را دروغ    روسـت کـه آنـان نشـانه     گزینند؛ این از آن  ن را برمی رو شوند، آ روبه

؛»شماردند و از آنها غافل بودند
کـاري   گمـان خداونـد کسـی را کـه گزافـه      بی«... نیز:  2

  3».نماید پرداز است، ره نمی دروغ

د کسی را که بخواهـد خـود را از بـدي    نکته تربیتی این نگرش آن است که خداون 

دهد. رسول بپیراید و به خوبی بیاراید و به خلعت تربیت اخالقی آراسته شود، توفیق می

خداونـد   هر کس میان خود و خدا را اصـالح کنـد،   «خدا(ص) در این باره گفته است: 

 کند، و هر کـس درون خـویش را اصـالح کنـد، خداونـد      میان او و مردم را اصالح می

  ).854ص ،15، ج1409(متقی، » بیرون او را اصالح خواهد کرد

تا انسان در پی پیراستن خوي خود و تربیت اخالقی خویش برنیاید، خداوند چنـین  

اي پیــامبر، کســانی کــه در کفــر «پیرایشــی و آرایشــی را بــراي او نخواهــد خواســت: 

ـ  سرمی  به گوینـد ایمـان    ه زبـان مـی  دوند، اندوهگینت نکنند، [خواه] از آنان [باشند] که ب

ایم ولی دلشان ایمـان نیـاورده اسـت و [خـواه] از جهـودانی [باشـند] کـه بـراي          آورده

برنـد،   دارند و براي گروهی دیگر که نزد تو نیامدنـد خبـر مـی    بافی نیک گوش می دروغ

گویند، اگر چنـین [حکمـی    کنند و [به یکدیگر] می آنان که معناي سخن را دگرگون می

] را به شما دادند آن را بپذیرید، و اگر نداند از آن بپرهیزید؛ هر که را خـدا  شده تحریف

اي گرفتار کند، هرگز از تو در برابر خدا براي او کـاري سـاخته نیسـت؛     بخواهد به فتنه

هاشـان را پـاکیزه سـازد؛ آنـان را در      انـد کـه خداونـد نخواسـته اسـت دل      اینان کسانی

».م استدنیاخواري و در آخرت عذابی عظی
4  

                                                   
 ).27(رعد، » ...أناب من إلیه ویهدي یشاء من یضل اهللا إن. «1

 ).146اعراف، »(....الحقبه بغیر األرض فی یتکبرون الذین آیاتی عن سأصرف. «2

  ).28غافر، »(کذاب... مسرف هو من یهدي ال اهللا إن. «3

  ).41مائده، »(...الکفر فی یسارعون الذین یحزنک ال الرسول أیها یا. «4
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دهد و یا غیـر   اراده خداوند نسبت به امور یا جبري است؛ یعنی رخ می نکته چهارم:

دهد. خداونـد   دهد و گاه رخ نمی جبري است؛ یعنی سازوار با حکمت الهی گاه رخ می

هرگاه خداوند براي گروهی ناروایی «دارد:  با اراده نخست، مردم را به کاري خاص وامی

».نباشد و آنان را یاوري مگر او نیست بخواهد، گزیري از آن
1  

خداوند نخواسته است مردم را به هر امري که اراده کند، وادارد، حتی اگر بـه آنـان   

جـا آورنـد. ایـن نـوع خواسـت، اراده غیرجبـري        دستور داده باشد امري را وانهند یا به

 که دانند نمی د،ان آورده ایمان که آنان آیا است؛ خداوند دست به چیز همه«خداوند است: 

خواسـت همـه    اگر پروردگارت می«نیز:  2؛»...نماید می ره را مردم همه بخواهد خدا اگر

  3».داري تا مؤمن شوند... آوردند؛ آیا تو مردم را وامی اهل زمین یکسره ایمان می

چیـز و   اي کلـی در همـه   پس خداوند نخواسته است اراده جبـري او چونـان قاعـده   

خواست خداوند آن است که اراده غیرجبـري او بـر زنـدگی بشـر     جا اعمال شود،  همه

حاکم باشد. چون چنین است، خیر و شر را به بشر نموده است و راه راست و کژ را به 

وي نشان داده است و در انسان نیروي بصیرت آفریده است تا بتواند نیک و بـد دور و  

  ).160، ص1395د (یالجن، نزدیک خود را بازشناسد و سازوار با این شناخت عمل کن

توان دریافت کـه آدمـی مجبـور اسـت یـا       آیا از آنچه آمد، می :مراتب جبر و اختیار

به این پرسش الزم است نخست به مراتب و درجات جبر و اختیـار    مختار؟ براي پاسخ

  اي شود. جبر چهار مرتبه دارد: اشاره

ال طبیعـی اسـت. جبـر    حـ جبر مطلق؛ این جبر متافیزیکی و در همان مرتبه نخست:

روي تاب درافتـادن بـا آن را نـدارد؛ از آنهـا      هیچ مطلق، آخرین حد جبر است و بشر به

). ایـن جبـر چـون    26)، حتمیت رستاخیز (جاثیـه،  57است: ناگزیري مرگ (عنکبوت، 

پیش از آفرینش انسان رقم خورده است، جبري متافیزیکی است و از آنجا که براسـاس  

  گیرد، جبري طبیعی است. ناپذیر صورت می فقوانین طبیعی تخل

جبر طبیعی؛ قطعیت جبر طبیعـی از جبـر مطلـق کمتـر اسـت؛ زیـرا تـا         مرتبه دوم:

توان حدود و قوانین آن را نادیده انگاشـت و در برابـر آن تـاب آورد. نیـاز      اي می اندازه

دارنـد در اثـر   طبیعی انسان به تغذیه از این گونه جبر است. اگر انسـان را از تغذیـه باز  

                                                   
 ).11رعد، »(...له مرد فال سوءاً بقوم هللا اراد إذا.... «1

  ).31رعد، »(...جمیعا الناس لهدي اهللا یشاء لو ان آمنوا الذین یایئس افلم جمیعاً االمر هللا.... «2

 ).99یونس، »(...من آلمن ربک شاء ولو. «3
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تواند با وجـود غـذا از خـوردن خـودداري      حال، انسان میگرسنگی خواهد مرد. با این

  ورزد تا جان ببازد. 

گونه جبر به پاي قطعیت جبـر   تر از جبر طبیعی؛ حتمیت این مایه جبر کم مرتبه سوم:

دسـت   ایـن تواند در طول حیات در برابر  اي که انسان می گونه رسد؛ به دو نوع دیگر نمی

جبر بایستد و برخالف آن رود و به زندگی خود ادامه دهد. جبر غریزه جنسـی از ایـن   

تواند در همه عمر با غریزه جنسـی خـود مخالفـت ورزد و     دست است؛ زیرا انسان می

  زندگی او به خطر نیفتد.

جبر قـوانین اخالقـی یـا ضـرورت اخالقـی؛ ایـن قـوانین حتمیـت و          مرتبه چهارم:

  کنند: از سه راه کسب می قدرتشان را

گونه جبر برخاسته از ارتباط آن با قوانین طبیعی است. براي  حتمیت این راه نخست:

روي و اعتدال در رفتار، قانونی اخالقی است که با قانون طبیعی هم ارتبـاط   نمونه میانه

ز مـرز  تواند با این قانون اخالقی مخالفت ورزد و در رفتـار خـود ا   دارد؛ زیرا انسان می

روي بـه بیمـاري او انجامـد. بـراي مثـال رعایـت        اعتدال درگذرد؛ اما بیم دارد که زیاده

؛ بـه نقـل از کیالنـی،    91، ص1972نظافت و بهداشت، قانونی اخالقی است (ویلسون، 

) که به قانون پزشکی هم ارتباط دارد و درافتادن بـا آن ممکـن اسـت بـه     26، ص1412

نداشتن بهداشت اسـت. پـس     ها پاس نشأ بسیاري از بیماريبیماري انسان انجامد؛ زیرا م

ترس از بیماري، نیرویی است که قانون اخالقی از قدرت قانونی طبیعـی کسـب کـرده    

  است.

بهرگی از لطف  حتمیت این قوانین، با امر خداوند و عقاب اخروي و نیز بی راه دوم:

  خداوند در دنیا ارتباط دارد.

روي که قدرت  نین با عرف و آداب و رسوم اجتماعی از آنحتمیت این قوا راه سوم:

  روند، ارتباط دارد. اجتماعی به شمار می

توان معلوم داشـت انسـان مخیـر     اکنون با توجه به شرح و شکافت مراتب جبر، می

اي ندارد. نسـبت بـه    است یا مجبور. باري انسان نسبت به مرتبه نخست جبر هیچ اراده

یار دارد. نسبت به مرتبه سوم اختیارش اندکی بیشتر اسـت. آزادي  مرتبه دوم، اندکی اخت

  ). 163، ص1395انسان در جبر مرتبه چهارم بیش از همه مراتب است (یالجن، 
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   مبانی آزادي اراده در تربیت اخالقی

توانیم مبانی اساسی تربیت اخالقی را که برگرفته از آزادي  از آنچه گفتیم می

    گونه زیر خالصه کنیم: ان است، بهاراده و اختیار در انس

الزمه تربیت اخالقی ایمان به آزادي فرد براي گـزینش رفتـار برتـر و نیکـوتر، و     . 1

وانهادن رفتار بد و بدتر، و نیز توانایی به کار بردن این آزادي است. همچنین باید مربی 

یش از آغاز فرایند پذیر است. اگر چنین است، باید پ ایمان یابد که رفتار متربی دگرگونی

تربیت، چنین ایمانی در مربی و متربی پدید آیـد؛ زیـرا چنـین بـاوري، اسـاس تربیـت       

  اخالقی بلکه تربیت به مفهوم عام است.

هر مایه معرفت انسان به قوانین طبیعـی حـاکم بـر زنـدگی و قـوانین روح بشـر       . 2

  اراده آزاد در بشـر بیشـتر   زادي اراده و ایمان به توانایی کاربسـت  فزونی یابد، ایمان به آ

شود؛ بنابراین، ایمان به وجود قوانین حتمی در طبیعت به کاهش ایمان بـه اراده آزاد   می

انجامد؛ اما این بدان معنا نیست که آزادي اراده در انسان مرز ندارد و انسان  در بشر نمی

ه انسـان را  تواند هرگونه که خواست رفتار کند؛ بـه دیگـر سـخن، دامنـه آزادي اراد     می

تواند بـه   زند؛ یعنی آزادي اراده در انسان نباید و نمی ناپذیر طبیعی رقم می قوانین تخلف

 برخورد با قوانین طبیعی بینجامد.

یابیم که شناخت قـوانین   اگر از دیدگاه تربیت اخالقی به این موضوع بنگریم در می

خالقی بس مهـم اسـت و فـرد    اخالقی و ارتباط آنها با قوانین طبیعی در فرایند تربیت ا

باید بداند که آزادي اراده، به معناي آزادي سرتافتن از قوانین اخالقی نیست و مخالفت 

هـا و سـزاي اخالقـی     با قوانین اخالقی درست مانند سرپیچی از قـوانین طبیعـی، زیـان   

ین حال فرد آزاد است بـا اسـتفاده از اراده آزاد خـود بـا قـوان     طبیعی در پی دارد، با این

منـدي از آزادي نیسـت،    دارد؛ زیرا این کار بهـره  اخالقی درافتد؛ اما خرد چنین روا نمی

  بلکه به کژراهه بردن آزادي است.

در تربیت اخالقی، اعتقاد به دخالت اراده خداوند در اراده انسان براي آسان شدن . 3

ر انسـان  هر گونه نیکی، و دشوار شدن هر گونـه بـدي، بسـیار اهمیـت دارد؛ زیـرا اگـ      

دهد،  هاي خیرش او را یاري می احساس کند خداوند در جامه عمل پوشاندن به خواسته

گیرد؛ و اگر احساس کند خداوند در عملی شدن  ها فزونی می اش براي تحقق نیکی اراده

پـذیرد   اش براي پرداختن به بـدي کـاهش مـی    کند، اراده هاي شر حمایتش نمی خواسته
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 ).164، ص1395(یالجن، 

اند که آزادي تمام عیار  و گفته  اري از مربیان بزرگ بر درستی این امر تأکید کردهشم

آن است که با خواست خداوند که حق نهایی و مطلق است تحقق پذیرد. همان خدایی 

). 436ص ،1965اي سـخت بـه او نیازمنـدیم (فیـنکس،      که براي رسیدن به هر خواسته

هاي انسـان قدسـی شـوند و     تالش شود هدف اصوالً برترین مراتب آزادي آن است که

پایان قدرت الهی یاري جسته شـود. آزادي   ها از سرچشمه بی براي رسیدن به این هدف

تمام عیار به معناي استقالل انسان نیست، بلکه به معناي تکیه آدمی بر خداونـد و اراده  

  ). 437-436ص پیروي از ذات اقدس اوست (همان،

زادي اراده انسان را در حوزه تربیت اخالقی پرورش دهد تا تربیت اخالقی باید آ. 4

این آزادي و اراده براي روي آوردن به کارهاي اخالقی به کار برده شود نه روي برتافتن 

 را اراده آزادي اگـر  زیـرا  اسـت؛  مهـم  بسـیار  تربیتی نگاه از کار این از قوانین اخالقی.

 از کـه  نمایـد  نمـی  دور باشـیم،  آزادي براي آزادي پی در تنها و دهیم پرورش هدف بی

 که است آن مطلوب. کنیم استفاده اخالقی قوانین با درافتادن براي آمده دست به آزادي

، 1395(یـالجن،   .شـود  گرفتـه  کـار  بـه  نیـک  کارهـاي  تحقـق  براي یافته، پرورش اراده

 ).  165ص

 کنیم.هاي تربیت اراده اخالقی گفتگو اکنون شایسته است اندکی درباره روش

  اراده اخالقی  تربیت و تقویتهاي  روش

هـاي تقویـت اراده    هاي تربیت اراده اخالقـی، شـماري از روش  براي بررسی روش

هـاي  اخالقی را که مقدمه و الزمه تربیت اخالقی است در قالـب دو گـروه کلـی روش   

  شکافیم: هاي ایجابی بازمیسلبی و روش

ي سـلبی تربیـت   ها برخی از روش ی:هاي سلبی تربیت و تقویت اراده اخالق روش

 :از این قرار است و تقویت اراده اخالقی

هاي پرهیـزي، خـودداري    یکی از روش درافتادن با شماري از نیازهاي سرشتی:. 1

از شماري از رفتارهاي طبیعی است؛ توضیح آنکه، اراده انسان بـا اراده جـانوران فـرق    

زهـاي غریـزي خـود پاسـخ گویـد هرگـز       دارد، جانور اگر بتواند کاري کند کـه بـه نیا  

تواند از آن کار تن زند؛ درست برخالف انسان که از چنین قدرتی برخوردار اسـت   نمی

 هاي غریزي رهایی بخشد. تواند خود را از بند غریزه و انگیزه و می
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الزمه این امر آن است که اراده را تقویت و تربیت کنند تا بتواند از خرد و دانـش و  

دان پیروي کند و در پرتو حکمت و اخالق گام زند و از آزادي آن کاسـته  اخالق و وج

  راه.  رود و گاه به بی قیدوبند باشد گاه به راه می شود؛ زیرا اگر اراده، آزاد و بی

انـد، کسـی کـه در پـی پـرورش خـوي و        که برخی از اهل نظر گفتـه  بنابراین، چنان

زیند که بتواند از رهگذر آن، نیـروي  خواستار تمرین اخالقی است بهتر است راهی برگ

اراده خود را چنان و چندان تقویت و تربیت کند که بتواند بر غرایز خویش چیره شـود  

  ).102ص ،1362 (مکدوگال،

هـاي تربیـت و تقویـت اراده     یکـی دیگـر از روش   پایبندي به عبادات شـرعی: . 2

مه بسـیاري از عبـادات،   اخالقی، پایبندي به عبادات شرعی چون روزه و نماز است. الز

دار بایـد از خـوردن و    انـد. مـثالً روزه   پرهیز از اموري است که بـراي آدمـی خواسـتنی   

نوشیدن و روابط جنسی دوري گزیند، یا نمازگزار باید خواب نوشـین بامـداد را فـداي    

ناخواه به تربیـت و تقویـت نسـبی اراده     دوگانه صبحگاهی کند. این گونه عبادات، خواه

انجامند. درست است که اصل عبادات بـراي تقویـت و تربیـت اراده     در فرد میاخالقی 

اي که در شرع، مقرر شده  گونه وضع نشده است، اما مقید بودن به انجام دادن عبادات به

  شود.  است، مایه تربیت و تقویت اراده هم می

هـاي پرهیـزي تربیـت     یکـی دیگـر از روش   هاي سرشتی: . مهار برخی از واکنش3

هاي انفعالی چـون خشـم، بـدي در برابـر      اراده اخالقی، تالش براي چیرگی بر واکنشی

شوند. خداوند در قرآن  جویی است که از رفتارهاي سرشتی بشر شمارده می بدي، انتقام

بخشـند، و   کسـانی کـه بـا بـود و نبـود مـی      «کریم درباره پرهیز از خشـم گفتـه اسـت:    

؛»ند، خداوند نیکوکاران را دوسـت دارد ا فروخورندگان خشم و بخشایندگان خلق
1
نیـز   

خـوبی بـا بـدي یکـی نیسـت؛ [بـدي را] بـا        «در باره پاسخ بدي به خوبی، گفته است: 

نیکوترین شیوه دور دار...
2

کاسـگی در قـرآن کـریم آمـده اسـت:       درباره پرهیز از سیه». 

[وادي] ایمان کردند و به  کسانی که پیش از آنان [مهاجران] در شهر [مدینه] زندگی می«

دارند و در خود به  اند، دوست می درآمده بودند، کسانی را که به سوي آنان هجرت کرده

ورزند، و هر چنـد خـود نیازمنـد باشـند آنـان را بـر        اند، آز نمی آنچه به [مهاجران] داده

                                                   
 ).134عمران،  آل»(...الغیظ والکاظمین والضراء السراء فی ینفقون الذین. «1

  ).34فصلت، »(...أحسن هی تیبال ادفع. «2
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».دارند. هر که را از آزمندي نفس خویش بازدارند، همو رستگار است خویش پیش می
1
 

هاي پرهیزي را در دو آیه در پی خالصه کرده است:  قرآن کریم روح روش در مجموع،

 بـازدارد،  هـوس  از را خود و دارد بیم پروردگارش پیشگاه در ایستادن از کس هر ولی«

».است] او[ جایگاه بهشت همانا
رسول اکرم(ص) درباره چیرگی بر خشم گفته اسـت:   2

» گـاه خشـم، خویشـتن دارد    کـه بـه   پهلوانی به مرد افکنی نیست، پهلوان کسـی اسـت  «

  ).107ص ،2ج ،1329 (طهطاوي،

شـناختی   شـناختی و روان  ها و غرایـز زیسـت   اگر اراده متربی براي چیرگی بر انگیزه

خورد و امکان ندارد بـه خـوي خـوش آراسـته      تقویت و تربیت نشود، فرد شکست می

هاي سرشـتی   رایز و انگیزهشود؛ زیرا بسیاري از اصول اخالقی، تنها از راه درافتادن با غ

 ).476، ص1395آیند (یالجن،  در چهار چوب نظامی معین پدید می

هاي  ها برخالف روش این روش: هاي ایجابی تربیت و تقویت اراده اخالقی روش

گروه پیشین که با پرهیز و اجتناب همراه بودند، با اقدام و رفتار مثبت همراهند. درپی به 

  کنم: اي اشاره میهدست روششماري از این

هاي تربیت اراده اخالقـی، روي آوردن بـه   دستی: یکی از روش بخشش و گشاده. 1

دستی  ترین مصادیق این گشاده دستی و فداکاري است. مهم خیر رساندن به غیر و گشاده

خواهنـد نیکـی    ، ایثار مال و از خود گذشتگی است. بسیارند کسانی کـه مـی   و فداکاري

کند، علـت ایـن ناهمـاهنگی، سسـتی اراده در برابـر       ا آنان همراهی نمیکنند؛ اما اراده ب

هاي ناسازگار با میل به نیکی است. کسی که در پی تقویت و تربیت اراده اخالقی  انگیزه

هـاي   خویش است، باید میل به نیکی را در خـود پـرورش دهـد تـا بتوانـد بـر انگیـزه       

سازند چیره شود؛ براي ایـن   نیکی نمیشناختی خود که با میل به  شناختی و روان زیست

  اي چند یاد شده، از آنها است:کار از شیوه

براي تحقق این ویژگـی بایـد اراده اخالقـی را تقویـت و      الف) بخشش و فداکاري:

  هاي گوناگون است. هاي این کار، بخشش و فداکاري در زمینه تربیت کرد. یکی از راه

این مهم، روشی چند پیشنهاد کـرده اسـت؛   اسالم براي  :هاي بخشش و فداکاري راه

  کنیم: می در اینجا به دو مورد از آنها اشاره 

                                                   
  ).9حشر، »(....المفلحون هم فأولئک نفسه شح یوق ومن. «1

 ).41-40نازعات، »(المأوي هی الجنۀ فإن الهوي عن النفس نهی و ربه مقام خاف من وأما. «2
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هـاي خیـر رسـانی بـه دیگـران را بسـیار        اسالم زمینـه و راه  . خیر رساندن به غیر:1

گسترده دانسته است و هرگونه نیکی و یاري به دیگران را صدقه فرد نیکوکار به بـرادر  

رو است که رسول خـدا(ص)   نیکی، مادي نباشد. از این خود شمارده است؛ اگرچه این

بر هر مسلمانی است که صدقه دهد، گفتند: اگر نداشته باشد؟ گفـت: کـار   «گفته است: 

کند تا هم به خودش سودي رساند و هم نیکی کند. گفتند: اگـر نتوانسـت؟ گفـت: بـه     

خیـر امـر کنـد.    نیازمند رنجور کمک کند. گفتند: اگر نتوانست؟ گفت: به کار خـوب و  

 ،2ج تـا، (مسـلم، بـی  » گفتند: اگر نکرد؟ گفت: از بدي تن زند که این خود نیکی اسـت 

آشتی دادن دو نفر با یکدیگر نیکی است؛ یاري «...). نیز آن حضرت گفته است: 699ص

کردن دیگري در سوار شدن بر چهارپا، یا نهادن بار او بر درازگوش نیکی است؛ سخن 

گامی که به سوي نماز برداري نیکی اسـت؛ رفـتن راه دیگـران    خوش، نیکی است؛ هر 

  (همان).» نیکی است

دهــد کــه اراده  یــاري مــالی بــه دیگــران در صــورتی دســت مــی :دســتی . گشــاده2

کاسگی نیرومندتر باشد؛ به دیگر سخن، باید اراده ایثار  دستی فرد از میل او به سیه گشاده

اندیشـی باشـد. از آنجاکـه     ود بـودن و منفعـت  تر از میل او بـه در فکـر خـ    در فرد قوي

دستی، مایه تقویت و تربیت اراده اخالقی در فرد است، در اسالم خواسـته شـده     گشاده

اي از دارایی خود را هر چند ناچیز باشد در راه خـدا بـه تهیدسـتان     است هر کس پاره

» قه بیاغازیـد روز خود را بـا صـد  «ببخشد. امام جعفر صادق(ع) در این باره گفته است: 

دهد که یاري مالی  ). این امر ارشادي حضرت نشان می383ص ،9ج ،1416عاملی،  (حر

مایه مهم است. شاید براي عملی شدن اراده ایثار و بخشش اسـت کـه     به دیگران تا چه

هرگز به نیکی نخواهید رسید مگـر از آنچـه دوسـت داریـد     «در قرآن کریم آمده است: 

».ز آنچه ببخشید آگاه استگمان خدا ا ببخشید، بی
1

  

اسالم براي تقویت اراده اخالقی به کوشش و بخشش بسـنده   ب) از خودگذشتگی:

رو است که  خواند. از این فشانی در راه هدف نیز فرا می گاه نیاز به جان کند، بلکه به نمی

ي طور کلـی بـرا   اسالم از مسلمانان خواسته است اراده خود را براي مبارزه با ستم و به

درافتادن با هر گونه شر پرورش دهند. رسول اکرم(ص) مردم را به پرورش سلحشوري 

کرد. براي نمونه آن حضـرت گروهـی را دیـد کـه بـا یکـدیگر        و جنگاوري دعوت می

                                                   
  ).92عمران،  آل»(علیم به اهللا فإن شئ من تنفقون وما تحبون مما تنقفوا حتی البر تنالوا لن. «1
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فرزندان اسماعیل! تیراندازي کنید که پدرتان «اند، به آنها گفت:  مسابقه تیراندازي گذاشته

  ).57ص ،1ج ،1959 (عسقالنی،» وه هستمتیزانداز بود و من با فالن گر

انجامد کـه نـاگزیر بایـد در رونـد آن      رو به تقویت اراده اخالقی می این روش از آن

صبوري پیشه کرد و تاب آورد. روشن است که شکیبایی و پایداري از عوامل بس مهـم  

تربیت اراده است. قرآن کریم مؤمنـان را بـه مـرزداري کـه از کارهـاي بـس دشـوار و        

اي کسانی کـه  «شکن است و به پایداري و بردباري نیاز دارد دعوت کرده است:  کیبش

اید شکیبی پیشه کنید و دیگران را به شکیبایی بخوانید و مرزبانی کنیـد و از   ایمان آورده

».خداوند پروا دارید، باشد که رستگار شوید
از رسول خدا(ص) نقل شـده اسـت کـه:     1

 و عبـادت  به هایش شب که روز است شبانه هزار از رترب خدا راه در نگهبانی شب یک«

   ).326ص ،4ج ،1409متقی، (» شود سپري داري روزه به روزهایش

ایـن بردبـاري شـامل    هـا:   تقویت و تربیت اراده اخالقی از راه برتافتن سـختی . 2

آوردن در برابر گناه، پایداري در کار یـا برتـافتن    شکیبایی در برابر سرکشی نفس یا تاب

یـا  «طاعت، و صبر بر بال است. در قرآن کریم به سه مرتبه صبر چنین اشاره شده است: 

اید شکیب پیشه کنید و دیگران را به  أیها الذین آمنوا اصبروا..؛ اي کسانی که ایمان آورده

در » شکیبایی بخوانید و مرزبانی کنید و از خداوند پروا دارید، باشد که رسـتگار شـوید  

صبر  ر اصبروا، صبر بر بال؛ از تعبیر صابروا، صبر بر گناه؛ از تعبیر رابطوا، این آیه از تعبی

  ). 70ص ،1417 بر طاعت خواسته شده است (انصاري،

تقویت و تربیت اراده اخالقی از راه واداشتن خود به پایبندي به پیمـان و نـذر و   . 3

و تقویـت اراده  دسـت امـور، از دو جهـت مایـه تربیـت       پایبندي پیوسته به اینسوگند: 

   شود.  اخالقی می

داري و تمرکز اراده  الف) پایبندي به امور یاد شده، مسبوق به مهار نفس و خویشتن

 بر این امور است.

هرگاه انسان به پیمان و سوگند و نذر خود پایبنـد باشـد و آنچـه را پذیرفتـه اسـت      

پـذیري و   ئولیتعملی کند و همواره در بند این پایبندي بمانـد، در خـود احسـاس مسـ    

نهاد پاگرفتن اراده نیرومنـد   کند. وجود چنین احساسی، پی شخصیت و اراده اخالقی می

و   تر شـود، اعتمـاد بـه نفـس فـرد، بیشـتر       در فرد است، و هرمایه این احساس نیرومند

                                                   
 ).200عمران،  آل»(...آمنوا الذین أیها یا«.  1
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چون با خـدا  «شود. در قرآن از جمله آمده است:  تر می درنتیجه، اراده اخالقی وي فزون

خورید] و خدا را بر خود  به پیمان وفا کنید، و از سوگندهاي سختی [که می پیمان بندید

  1».کنید داند چه می گیرید نگذرید که خداوند می گواه می

انگاشتن پیمان و زیر پا نهادن سوگند، مایه سستی اراده اخالقی اسـت و   باري نادیده

اي که پشمی را که  یسندهانجامد؛ درست مانند کار ر هاي پیشین می به بر باد رفتن تالش

آسانی پنبه کند. بر همین اساس است که  سختی تافته است، به دشواري رشته و به خود به

سپس باید آلودگی «خداوند دستور داده است هر که نذر و نیازي کرد، بدان گردن نهد: 

».دخانه [کعبه] طواف کنن جا آورند و گرد کهن را از خود بزدایند و نذرهاي خود را به
2  

تقویت و تربیت اراده اخالقی از راه برانگیختن اراده و رهایش آن از نـاتوانی:  . 4

کننده اراده اخالقی پرداخته است و از شکست اراده در رویارویی  اسالم به عوامل ناتوان

هـا و عـواملی کـه اراده     با برخی از غرایز در شرایط خاص یاد کرده است، و بـه روش 

کند، اشاره کـرده اسـت. ایـن     رهاند و آن را توانا می و شکست می اخالقی را از ناتوانی

   اند: ها را به دو دسته تقسیم کرده روش

کـار   ها پیش از درافتادن فرد به بنـد رذائـل بـه    این روش هاي پیشگیرانه: الف) روش

کنـد یـا    شوند؛ توضیح آنکه براساس حدیثی قدسی، اگر انسان میـل بـه بـدي     گرفته می

رد کژروي کند، اما از این خواست و اراده شـر سـر بـاز زنـد، کـارش نـزد       بگی تصمیم 

برد. نیز هرگاه آدمی در پی کاري نیک برآیـد   شود و پاداش می خداوند نیکو شمارده می

دهـد؛   اما نتواند آن را عملی سازد، خداوند به پاس همین اراده نیک، بـه او پـاداش مـی   

فلسفه این کار خداوند، چربیـدن کفـه اراده    که پنداري خیري از او سر زده است. چنان

شود، یعنـی اگـر    اخالقی فرد بر اراده غیر اخالقی وي است؛ چراکه کار با اراده آغاز می

اراده اخالقی در انسان فزونی پذیرد، حتی اگر نتواند اراده اخالقی خود را عملی سازد، 

کفـه اراده اخالقـی و    که اراده اخالقی و میل به نیکی کـرده اسـت مایـه سـنگینی     همین

شود، و همین چیرگی بـه تربیـت و تقویـت اراده     سبکی کفه اراده غیراخالقی در او می

 ،17ج ،1959انجامـد (عسـقالنی،    اخالقی و غلبه اراده خیر بر اراده شـر در انسـان مـی   

 ).246ص

                                                   
  ).91نحل، »(...اهللا إذا عهدتم وال تنقضوا األیمان بعد توکیدها وقد جعلتم اهللا بعهد أفوا و. « 1

  ).29حج، »(نذورهم... ولیوفوا. «... 2
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ها پس از گرفتاري آدمی در بنـد رذائـل    این روش :هاي جبرانی یا درمانی ب) روش

شود  ها تالش می دست روش شوند تا اراده فرد از بند رهایی یابد. در این برده می به کار

طور ناگهانی  گام و گاه به به تدریج و گام با تحریک عواطف و وجدان افراد آنان را گاه به

از رذائل بیزار کرد و دور داشت. در قرآن کریم براي دور داشـتن انسـان از رفتارهـایی    

ان، که از رذائل اخالقی است، تالش شده است از راه بـرانگیختن  چون بدگویی از دیگر

دسـت   عاطفه و وجدان افراد، آنان را از این کار بیزار کنند و بازدارند. در تـاریخ از ایـن  

برانگیختگی عاطفی و در پی آن تحول روحی مثبت و رسیدن به سـعادت و رهیـافتگی   

زرگ پدید آمـده اسـت: حـرّ بـن یزیـد      بسیار رخ داده و از این رهگذر مردان و زنانی ب

)، فضیل عیاض 63ص ،1389  ) رابعه عدویه (عطار،.316-316ص ،1389 ریاحی (قمی،

 طهرانـی،  حسینی ؛108-107ص ،18ج ،1371)، بشر حافی (مطهري،86-76ص (همان،

ــور ــوت، ن ــار، 281-180ص ،3ج ملک ــدك از  117-110ص ،1389؛ عط ــماري ان ) ش

  دست افراد پرشمارند.  این

اي چند پیشه شده است؛ مثالً بـراي بـرانگیختن    در اسالم براي تحقق این مهم شیوه

عاطفی انسان به پرهیز از بدگوي از دیگران، بدگویی به خـوردن گوشـت بـرادر مـرده     

تشبیه شده است تا عاطفه اخالقی شنونده تحریـک و از ایـن کـار بیـزار شـود و آن را      

 پنـدارها  از اي پـاره  که وانهید را پندارها از انبوهی دای آورده ایمان که کسانی اي«وانهد: 

 از یک هیچ آیا! نگویید سخن یکدیگر سر پشت و ریزنکاوید] مردم کار در[ و است گناه

 بیزارید، کار این از که] است روشن[ بخورد؟ را اش مرده برادرِ گوشت دارد خوش شما

».ستا مهربان پذیري توبه خدا که راستی کنید، پروا خدا از
1

  

توان براي  هاي یاد شده، توبه است. در تربیت اخالقی از توبه می یکی دیگر از شیوه

بازسازي و احیاي اراده اخالقی سرکوب شده افراد سود جست. روشـن اسـت کـه در    

ماجراي احیاي اراده اخالقی کسانی چون بشر حافی و فضیل عیاض، توبه نقشی جدي 

راه بازگشت از سستی اراده اخالقی بسته است. شاید  ایفا کرده است و اصوالً بدون توبه

که در سوره نساء آمـده   رو است که در قرآن کریم بر توبه بسیار تأکید شده، چنان از این

کنند، سـپس بسـیار زود توبـه     توبه کسانی [ناب است] که از سر نادانی بدي می«است: 

خداونـد دانـایی فرزانـه اسـت. *     پـذیرد و   کنند، اینهایند که خداوند توبه آنها را می می

                                                   
  ).12حجرات، »(أ یحب احدکم أن یأکل لحم أخیه میتا... ...آمنوا الذین ایها یا. « 1
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کننـد و چـون مـرگ هـر یـک از آنهـا فـرا رسـد          کسانی را که [تا آستانه گور] گناه می

گوید: اکنون توبه کردم، و [نیز] آنان را کـه کـافر بمیرنـد توبـه نیسـت. بـراي آنـان         می

».ایم اي دردناك فراهم کرده شکنجه
1
   

هـاي   تلقین بـه خـود از روش   قینی:تقویت و تربیت اراده اخالقی از راه خودتل. 5

  بسیار کارساز در پرورش اعتماد به نفس و تقویت اراده اخالقی اسـت. در ایـن روش،  

شود شرایطی فراهم آید که فرد با تلقین به نفس، خود را به انجام دادن کاري  تالش می

ته از یا وانهان آن برانگیزد و وادارد. در تلقین به نفـس بایـد از نیـروي روحـی برخاسـ     

اعتقاد به قدرت بیکران الهی یاري گرفت. رسول خدا(ص) به ابن عبـاس هنگـامی کـه    

آموزم: با خدا باش تا خدا با تـو   پسر جان! چند چیز به تو می«نوجوان بوده گفته است: 

باشد. با خدا باش تا او را در کنار خود بیابی. اگر درخواستی داري از خدا بخـواه. اگـر   

دا بجوي. بدان که اگر همه ملت بـرآن شـوند کـه بـه تـو سـودي       جویی از خ یاري می

رسـانند؛ و اگـر همگـی     مایه که خدا خواسته است سـودي بـه تـو نمـی     رسانند، جز آن

پایه که خداوند خواسته است زیـانی بـه    همداستان شوند که زیانی به تو رسانند، جز آن

  ).293ص ،1ج ،1969حنبل، (ابن» رسانند تو نمی

خورهاي تلقین به خود، توجه به این نکته است که قدرت و عزت، همه از دیگر آبش

 کـه  هـر «از خداوند است و باید با ایمان به پروردگار در خود احسـاس عـزت آفریـد:    

 سـوي  بـه  پاك سخن. است خداوند آن از یکسره عزت] که بداند[ است، عزت جویاي

 بـد  ترفندهاي که را کسانی و برد فرامی را آن که است شایسته کار و رود فرامی خداوند

».است باد بر ترفندشان و پیش در سخت اي شکنجه ،]برسند عزت به تا[ برند می کار به
2

  

طـور   شناسی اثبات شده است که نیروي معنوي انسان در نیروي اراده او بـه  در روان

رو، شـماري از   نهـد؛ از ایـن   طـور خـاص اثـر مـی     عام و نیـروي اراده اخالقـی وي بـه   

ناسان، بر لزوم توجه به دعا و نیایش در زندگی بشر تأکید کرده و این کـار را از  ش روان

انـد. بـراي نمونـه     مقدمات الزم براي تقویت و تربیت اراده از راه تلقین به نفس دانسته

هاي روحی و علل پدید آمدن فشار روحی، و ضـعف اراده   پس از تحلیل بیماري فروید

هرگـاه  «گوید:  هاي روانی برخاسته از این ناتوانی می ريانسان در برابر مشکالت و بیما

                                                   
ولیست التوبۀ للذین یعملون السیئات حتـی   ...للذین یعملون السوء بجهالۀ ثم یتوبون من قریب اهللا علی التوبۀ انما. « 1

  ).18-17نساء، »(إذا حضر أحدهم الموت قال إنی تبت....

  ).10فاطر، »(....شدید عذاب لهم السیئات من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا... والذین یمکرون. « 2
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رو شدي همواره خداوند را بخوان. نیز هنگامی که گره از کارت باز شد،  با مشکلی روبه

دعا به درگاه باري را فراموش نکن؛ یعنی پیوسته باید خداوند و جالل و جبروت او را 

شناسـانی اسـت    م جیمز نیز از روان). ویلیا319ص تا، بی (فروید،» به خاطر داشته باشی

که معتقد است اضطراب و پریشانی روحی، پیامـد خطاهـایی اسـت کـه از انسـان سـر       

زند، و راه درمان اضطراب و پریشانی روحی، اعتقاد به خداوند و ارتباط با او اسـت   می

). اگر اضطراب و پریشانی روحـی از عوامـل مـؤثر در سسـتی     234ص ،1958 (زیدان،

ت، ایمان به خداوند و ارتبـاط نیرومنـد بـا او، راه رهـایی اراده از اضـطراب و      اراده اس

اي کسانی کـه  « :آیهدر پی تالوت  )العابدین(ع ناتوانی در برابر مشکالت است. امام زین

.»اید از خداوند پروا کنید و پی راستان گیرید ایمان آورده
خواسـت   از خداوند چنین در 1

اي پوالدین مرا در این  الترین رتبه این فراخوان برسان و با ارادهخدایا مرا به وا« کرد: می

    ).43-42ص ،3ج ،1423 اربلی،( »راه یاري ده...

: آدمی به هر کاري تقویت و تربیت اراده اخالقی از راه آغاز نیرومندانه هر کار. 6

ن رفتار کند که آورد باید با جدیت تمام و بسیار نیرومندانه کار را بیاغازد و چنا روي می

اي پوالدین برخوردار است. اساس این روش بر این نکته نهاده شده است  گویی از اراده

باره تأثیر ظاهر بر بـاطن، و  امیرمؤمنان علی(ع) درنهد.  که ظاهر آدمی بر باطن او اثر می

اگر بردبار نیستی خـود را بـه بردبـاري    «پنداري رسیدن گفته است:  رفتاري به هم از هم

 ماننـد دهد که کسی خود را به دیگران مانند کند و امیـد نـرود کـه     ن؛ زیرا کم رخ میبز

  ).207 حکمت البالغه، (نهج »آنان شود

با تفکر ارادي مثبـت و بلندمـدت کـه    : تقویت و تربیت اراده اخالقی از راه تفکر. 7

ـ   هایی خاص و درباره موضوعاتی معین صورت پذیرد، مـی  روزانه و در ساعت ر تـوان ب

ناتوانی اراده چیره شد. تفکر به شکل یاد شده از دو جهـت بـه تربیـت و تقویـت اراده     

  انجامد: اخالقی در فرد می

الف) فعالیت فکري مانند فعالیت جسمی اسـت و بایـد در راه آن از هزینـه مـال و     

تالش و رهنمونی آن فراسوي موضوعاتی خاص دریغ نورزید. فعالیت فکري و جسمی 

انـد از   شناسان پیشـهاد کـرده   رو، شماري از روان راده، ورزش است؛ از اینهر دو براي ا

؛ به نقل از یالجن، 182 ، ص1951 این راه به تقویت و تربیت اراده پرداخته شود (دیمو،

                                                   
  ).119توبه، »(الصادقین مع کونوا و اتقواهللا امنوا الذین ایها یا. « 1
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 ).489، ص 1395

ب) رفتاري که از رهگذر آنها حق آشکار شود و شک از میان برخیزد نیز در تقویت 

هد؛ زیرا حقیقت هر چه آشـکارتر شـود اراده را بیشـتر بـه خـود      ن و تربیت اراده اثر می

 دارد.   کند و فرد را بیشتر به عمل سازوار با آن حقیقت وامی جلب می

در اسالم بر تفکر در موضوعات گوناگون تکیـه و تأکیـد و از افـراد خواسـته شـده      

شما را تنها یـک  بگو: «است با سیر در آفاق و انفس به تفکر در آفرینش باري بپردازند: 

دهم: دوتا دوتا و یکی یکی براي خداوند برخیزید، آنگاه بیندیشید [تا دریابید]  اندرز می

پریشی نیسـت؛ او تنهـا، هشـداردهنده شـما      اي از] روان که در همنشین شما هیچ [نشانه

). در منطق اسالم میان تفکر و رهیدن از شک 46(سبأ، » اي دشوار است پیش از شکنجه

هـاي الهـی    اساس، کسانی که دربـاره نشـانه  ن به شناخت ارتباطی هست؛ براین و رسید

رو در قـرآن کـریم آمـده     رهند؛ از ایـن  یابند و از شک می اندیشه کنند، به حق دست می

هـا و زمـین و آمدوشـد شـب و روز بـراي خردمنـدان        همانا در آفرینش آسمان«است: 

کننـد و در   به پهلو آرمیده خـدا را یـاد مـی    هایی است. آنان که ایستاده و نشسته و نشانه

اي،  گویند:] پروردگارا اینها را گزاف نیافریده اندیشند [و می ها و زمین می آفرینش آسمان

گمـان   پاك خدایا! ما را از عذاب آتش دور دار. پروردگارا هر که را به آتش درآوري بی

».اي؛ و بیدادگران را یاوري نیست خوارش کرده
خواهـد کـاري    مؤمنـان مـی   اسـالم از  1

نکنند و راهی پیش نگیرند مگر آنکه نیک درباره آن بکاوند و به آن علم بسـنده بیابنـد؛   

کند. چون چنـین اسـت    زیرا علم به امور، اراده افراد را براي پرداختن به آنها تقویت می

و آنچه را بدان دانشی نداري پی نگیر، زیرا از هـر یـک از گـوش    «خداوند گفته است: 

».کنند چشم و دل بازخواست می
2

  

تغذیـه  تقویت و تربیت اراده اخالقی از راه توجه به سالمت جسـم و اعصـاب:   

گیري از گرفتار شدن به بیماري جسمی و روحی،  هاي پیش گرفتن روش سالم و در پیش

شرط الزم براي سالمت جسم و اعصاب است. توجه به سـالمت جسـم و اعصـاب از    

طور خاص نقشی  طور عام و سالمت اعصاب به که سالمت جسم بهرو است  جمله از آن

جـا آوردن   مهم در احساس توانایی در فـرد و بـرانگیختن او بـه کارهـاي بـزرگ و بـه      

                                                   
 ).191-190عمران،  آل»(...واختالف واالرض السموات خلق فی إن.« 1

  ).36اسراء، »(علم به لک لیس ما تقف وال.«  2
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بایسـته اسـت   «انـد:   نظـران گفتـه   رو، برخی از صاحب هاي سترگ دارد؛ از این مسئولیت

ناگون را پـرورش دهـیم؛   هاي گو مایه که الزم است به جسم خود توجه کنیم و اندام آن

 ،1951(دیمـو،  » زیرا روان توانا و روح پاك و لطیف در جسم سـالم و نیرومنـد اسـت   

). سالمت و قوت اعصاب در نیـروي اراده فـرد   491، ص1395؛ به نقل از یالجن، 5ص

براي پرداختن به امور بسیار مؤثر است؛ زیرا نیـروي عصـبی اسـت کـه فرمـان مغـز و       

رساند؛ اگر این نیرو در اثر بیماري یا عللـی   به دستگاه عصبی می هاي رفتاري را واکنش

هاي عصبی یا مشکالت روحی کاستی پـذیرد، مشـکالتی    خونی یا آسیب دیگر چون کم

    ).491، ص1395آورد و پیامدهایی ناگوار دارد (یالجن،  پدید می

 
 هاي تقویت و تربیت اراده اخالقیجدول معرفی برخی از روش

  اخالقی اراده و تربیت تقویت ایجابی هايروش  ی تقویت و تربیت اراده اخالقیهاي سلبروش

  . بخشش و گشاده دستی1  . درافتادن با شماري از نیازهاي سرشتی1

  ها . برتافتن سختی2  . پایبندي به عبادات شرعی2
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