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 اختیاری میزان واکاوی نیز و اراده، آزادی از انسان مندیبهره تراز بازشکافت ،مقال این هدف چکیده:

 اراده پرورش هایروش نیز و اخالقی تربیت با امور این نسبت و خویش، مهار و هدایت و او، رفتار بودن

 مفهوم به اراده پرورش و است، تکوینی ایمقوله که اراده آزادی .است اخالقی تربیت تحقق برای

 آزادی بدون پس. است خاص طوربه اخالقی تربیت و عام طوربه تربیت گونه هر شالوده شاختی،روان

 رفتارگرایانی برخالف تربیتی فیلسوفان از شماری. آیدنمی پدید اخالقی تربیت نیرومند، اراده و اراده،

 مستقیم ارتباط که بپذیرند باید متربی و مربی که اندکرده تأکید ک،یثرندا و سکینر واتسون، چون افراطی

 محیطی شرایط چون اموری با آن ارتباط بیش بسیار اخالقی هایارزش و آزادی با متربی شخصیت رشد

 است.  فرد رشد و زندگی بر حاکم

  ها، پرورشاراده، تربیت اخالقی، روش آزادی، ها:کلیدواژه

 

 جامعه آن اخالقی شاکله اجتماع، برای اصلی سازه واقع در. آنهاست اخالقی هویت جامعه، حقیقی هویتگمان، بی  :مقدمه

 مالکات ترینمهم از یکیهای اسالمی . براساس آموزه(403، ص1931،ایخامنه).گیردمی شکل آن محور بر یزچ همه و است

اند اخالق در اسالم، میثاقی میان ؛ شاید از این روست که گفته(941صهمو، )است اخالقی مسائل ربوبی ساحت از بعد و قرب

اخالقی بارآوردن فرد و جامعه در گرو مقوله بس مهم تربیت اخالقی است. درست است که  (.90، ص1483خدا و بنده)قطب، 

در میراث مکتوب اسالمی از تربیت مضاف) تربیت اخالقی، تربیت جنسی، تربیت سیاسی و ....( سخن نرفته است، اما روح 

، یا اسالم بدون اخالق، یا اخالق بدون گسستتوان اسالم را از اخالق روی نمیو به هیچ اسالم با تربیت اخالقی عجین است

ای مقوله آزادی اراده (. تحقق تربیت اخالق در گرو آزادی اراده و تقویت اراده فرد است.142تا، صبیالرحمن، عبد)دین داشت

طور عام هر گونه تربیت بهشالوده  تربیتی است. آزادی اراده و تقویت اراده -شاختیای روانمقولهاراده پرورش و ، تکوینی است

آید. شماری از فیلسوفان پدید نمیتربیت اخالقی  و اراده نیرومند، بدون آزادی اراده،پس است.  طور خاصبه اخالقی تربیتو 

ارتباط بپذیرند که مربی و متربی باید اند که ک، تأکید کردهیرنداو ث سکینر واتسون، تربیتی برخالف رفتارگرایانی افراطی چون

حاکم بر  های اخالقی بسیار بیش ارتباط آن با اموری چون شرایط محیطیمستقیم رشد شخصیت متربی با آزادی و ارزش

اگر بپذیریم که تربیت اخالقی عبارت است از فرآیند هدایت رشد  . بنابراین،(418ص ،1301 )فینکس، فرد است و رشد زندگی

 و تقویت اراده، و بدون آزادی اراده های آن استو پرورش اراده از روشهای این فرآیند مایهاخالقی فرد، آزادی اراده از بن
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ده، و نیز واکاوی میزان اختیاری مندی انسان از آزادی ارابازشکافت تراز بهره جستار،هدف این  .دهدرخ نمیتربیت اخالقی 

های پرورش اراده برای تحقق تربیت و نسبت این امور با تربیت اخالقی و نیز روش ،بودن رفتار او، و هدایت و مهار خویش

آیا میان پرورش اراده با تربیت اخالقی نسبتی  ؟توان به کاربست آزادی دل بستیآزادی اراده وجود دارد و مآیا  .اخالقی است

 توان سود جست؟هایی برای تقویت اراده میهست؟ از چه روش

 آزادی اراده در انسان

 پردازم:برای باز و بسط بحث، نخست به بازنمود چند رویکرد نسبت به آزادی اراده در انسان می

 وجود دارد: گرایش چهارنسبت به این موضوع  :به آزادی اراده در انسانرویکردها نسبت . 1

 بر اساس این نگرش، جبر بر دو گونه است: متافیزیکی و طبیعی.  :جبرگرا گرایشالف( 

بهره است؛ زیرا انسان در اختیار خالق کلی بیدر این گونه جبر، انسان از آزادی اراده و عمل به جبر متافیزیکی: .1

 اند.داشتهپنکند. متکلمان جبرگرای مسلمان چنین میاست و او با وی هر گونه که خود بخواهد رفتار می

در جبر طبیعی، انسان اسیر قوانین طبیعی است، خواه قوانین طبیعت بشر، و خواه قوانین طبیعت  جبر طبیعی: .8

های ماشینی ما چرخ» گوید:از هواداران این نگرش است. وی در این باره می به مفهوم عام کلمه.  فرانسوا ولتر

هربرت  .(11ص ،1309 )إبراهیم،«کرداگر آزاد بود کار میکند که گونه کار میبزرگ هستیم، و عقل ما همان

 .(همان) اسپنسر و آرتور شوپنهاور  از هواداران این رویکردند

اخالق در  پیشینی اخالقی چیزی نیست مگر تصویری از وجود کاری بیهوده است. تربیتاخالقی بر اساس این نگرش، تربیت 

 خشکاند.دهد، ریشه مسؤولیت اخالقی را میقی را برباد میکه تخت تربیت اخال. این نظریه همچنانآدمی

، )ارسطواش را عملی سازد. ارسطوتواند ارادهدر این رویکرد، انسان از آزادی اراده برخوردار است و می :گراب( رویکرد آزادی

را از اصول  اراده آزادی ،برخی از فیلسوفان اند.از این رویکرد حمایت کرده (993-992ص1927)، کانت(830ص ،8ج ،1949

 هستیهای گوید: ما از طریق تجربه پدیدهمیاند، کانت در این باره نیاز شماردهموضوعه دانسته و آن را از بحث و اثبات بی

حائری بپذیریم. ) در عقل عملی را چونان اصل موضوعه رو، ناگزیریم اصل آزادیتوانیم به آزادی نهایی دست یابیم؛ از ایننمی

ایم، و به دیگر این اصل را نپذیریم، رابطه انسان را اخالق را گسسته(. این سخن بدان معناست که اگر 36، ص1924یزدی، 

  شود.سخن از این رهگذر باب اخالق بر روی عقل بشر بسته می

که باید نباشد، نه تکلیف اخالقی چنانسازوار با این رویکرد، آزادی و اراده در تربیت اخالقی نقشی کلیدی دارد؛ زیرا اگر آزادی 

مایه تربیت اساس این رویکرد، اراده آزاد، جانشود، و نه عمل به آن تکلیف اخالقی شدنی است؛ زیرا بر تعیین و توجیه می

(. دانشمندان 990، ص1970آزادی اراده، صورتی دیگر از آزادی عملی به معنای ایجابی کلمه است)کاپلستون، اخالقی است. 

مثالً آیت اهلل مصباح یزدی با تکیه  اند،و ناگزیر تربیت اخالقی یاد کرده هم از آزادی اراده چونان اصل موضوعه اخالق مسلمان

بر شماری از آیات سوره مبارکه شمس، آزادی و اراده یا اختیار را از اصول موضوعه علم اخالق دانسته است. بر اساس این 
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. بنا ماندهای الهی جایی نمیوعده و وعید ته شود، دیگر برای علم اخالق و تربیت اخالقی و نیزنگرش، اگر آزادی از انسان گرف

 (.18، ص1973، یزدی کرد)مصباح و تأکید در اخالق و تربیت اخالقی، بیش از هر چیز باید بر اراده آزاد انسان تکیه بر این،

آرای کالمی اشعریان. این نظریه مبهم است و توجیه و مراد از این رویکرد همان نظریه کسب در  :رویکرد کسبیج( 

تواند در فتار در آدمی است. انسان تنها میتفسیرهای گوناگونی از آن شده است. سازوار با این نظریه، خداوند آفریننده اراده و ر

 جبر اسیر کامالً نه و است مطلق آزاد نه انسان رویکرد، این پایه بر. را کسب کند خود ظرفیت پدید آورد تا این اراده و رفتار

 اشعریان آنکه، توضیح دهند؛می انسان به را آن از نیمی تنها و کنندمی تقسیم بخش دو به را آزادیپیروان این نگرش، . است

 .(810-814ص ،4تا،جبی ،غزالی. )دارندمی محرم آزادی این إعمال آزادی از را او اما دهند؛می اراده آزادی انسان به

دارد. اراده  تکوینی اختیار دهد،می انجام اراده و علم روی از کهبرای آنچه  انسانسازوار با این رویکرد،  :رویکرد میانه( د

 مثال عنوانبه. دارد دخالت آدمی اختیاری رفتار تحقق در بیرونی عللبلکه علتی که در کنار مجموعه  نیست؛ مطلق تکوینی

 در طعام وجود هم و است، دخیل آن در او اختیار هم است، او اختیاری کارهای از یکی که بخورد را غذا لقمه یک انسان اگر

 و انددخیل انسان خوردن یعنی اختیاری، عمل این در همه که دیگر، علل و اسباب چندین و غذا بودن طعم خوش هم و خارج

 در و است آدمی اختیار از خارج که است اسبابی موافقت بر متوقف انسان از اختیاری فعل شدن صادر پس. باشند فراهم باید

 ذات به انسان اختیار حتی هاآن همه و است اسباب این رأس در سبحان خدای و است او اختیاری فعل در دخیل حال عین

طباطبائی، ).«را اختیارش هم و کره خلق را او هم کرده، خلق مختار موجود را آدمی که است او چون. شودمی منتهی او پاک

 (.37فارسی، ص10ج تا،بی

 خود ارادی کارهای در انسان. است شده داده اراده و فکر عقل، او به یعنی است؛ شده آفریده آزاد ،انسانبراساس این نگرش، 

. برگزیند را آنها از یکی تنها که مجبور ببیند چندراهی سر بر را خود هرگاه بشر. باشد مجبور که نیست موجودات سایر مانند

 امتیاز .کندمی معین را خاص راه یک که اوست انتخاب و فکر یعنی اوست؛ شخصی اراده بازبسته به ،هاآن از یکیگزینش 

 ندارد؛ ناپذیرتخلف و حتمی سرنوشت که است، حوادثی سلسله آن از وی افعال و اعمال که است این موجودات سایر از انسان

 ظهور بشر خود از که است، اختیاری و انتخاب اراده، جمله آن از و دارد بستگی اسباب و علل هزاران به انسان افعال که زیرا

 (.927– 920 ص ،1 ج ،1971 ،)مطهریکندمی پیدا

  دیدگاه اسالم در باره آزادی اراده در انسان. 8

 کنیم: ای چند اشاره میبرای بازنمود نظر اسالم در باره آزادی اخالقی یا آزادی اراده در انسان به نکته

: خداوند آفریننده هستی و قوانین حاکم بر سراسر هستی و از جمله قوانین حاکم بر انسان است. خداوند نکته نخست

طور خاص، نظامی اخالقی برای انسان وضع انسان به طور عام، و آفرینشسازوار با این قوانین و هدف آفرینش به

کرده است. خداوند آفریدگان را سازوار با هدف آفرینش آنها آفریده است، و هستی را چنان سنجیده سامان داده 

خلق »... .(43)قمر:«اندازه آفریدیم.؛ ما همه چیز را بهإنا کل شئ خلقناه بقدر» است که آفریدگان به هدف خود برسد:

  (8)فرقان:«اندازه آفرید......؛ همه چیز را نیک بهل شئ فقدره تقدیراک
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دقت هدایت بنابراین، آفرینش هدفی دارد که باید محقق شود؛ برای تحقق این هدف باید نظام وضع شده به

 سوی ما بازایم و شما را بهپندارید ما شما را بیهوده آفریده...؛ آیا میأفحسبتم أنما خلقناکم»شود:

...؛ این همال حکم خداوند سنة اهلل فی الذین خلوا من قبل وکان امر اهلل قدرا مقدورا».... (111)مؤمنون:«گردانند؟نمی

 (92)احزاب: «اند؛ دستور خدا سُخته و سنجیده است. در میان پیامبرانی است که پیش از این بوده

شکل خاص از پیش رقم خورده صورت عام و انسان بهناپذیر است و سرنوشت هستی بهپس هستی محکوم حتمیّتی تخلّف

کند، راستی را که انسان ناسپاس میراند و باز زنده میکه شما را زنده کرد سپس می ...؛ او است آنهو الذی أحیاکم ثم»است: 

 .(00)حج:«است

)راغب، شودقدر الهی تعبیر میهای خاص جبری است که از آنها به مشیت و قضا و از آنجاکه زندگی انسان محکوم چهارچوب

؛ تا خدا نخواهد شما وما تشاؤون إال أن یشاء اهلل»، خواست خداوند بر خواست انسان پیشی دارد:(827-820، ص1322

 .(96انسان:)«راستی که خدا دانایی فرزانه استخواهید، بهنمی

است نیز یاد شده است؛ زیرا خداوند بر خرد و  در متون اسالمی از نظام حتمی و مشیت الهی به علم الهی که سابق بر هستی

کالن هستی علم دارد و گذشته و اکنون و آینده همه چیز بر او معلوم، و محال است علم خداوند و آنچه برای هستی رقم زده 

؛ زیرا تقدیر خوردگی بر اساس علم خداوند، بر حتمیّت رفتاری معین برای فرد داللت نداردالبته این رقم است دگرگونی پذیرد.

بینید که تر شود: فرض کنید فردی نابینا را میآوریم تا مطلب روشنالهی بر اساس علم است نه بر اساس جبر. مثالی می

توانید دست او را بگیرید و مسیرش را تغییر دهید تا در چاله نیفتد؛ اما این کار را ای افتد، شما مینزدیک است در چاله

توانستید او افتد نه از سر جبر؛ زیرا جبری در میان نیست، که اگر بود شما نمیبا علم خداوند در چاله میکنید و او سازوار نمی

توانستید چنین کنید. پس در این مثال علم خداوند به معنای جبر را از سقوط در چاله باز دارید، و گرچه چنین نکردید؛ اما می

معلمی را در نظر  زنیم:مثالی دیگر می ولی بر رفتار فرد نابینا و چاه است.نیست بلکه به معنای حاکمیت رابطه علت و معل

شود، شاگرد هم واقعًا مردود کند او در امتحان مردود بینی میبگیرید که با توجه به تراز فعالیت شاگردش آقای الف، پیش

م او بر جبر داللت ندارد؛ بلکه از رابطه علت و شود. این حکم معلم بر قانون سببیّت استوار است نه بر قانون جبر، یعنی علمی

فعالیت  تواند بیشترآموز به سستی در تحصیل نیست، او میبینی و علم معلم به معنای اجبار دانشدهد. پیشمعلول خبر می

 .(119، ص1931یالجن، )کندکند و در امتحان قبول شود؛ اما چنین نمی

تواند به امر خداوند تن دهد یا از آن تن زند، و آزاد است که ای آزاد است و میآفریده دانسته است انسانپس خداوند از ازل می

ناپذیر، حاصل صورتی تخلفاست، گرچه به خود اوبه خیر و یا شر گراید؛ یعنی علت اصلی رفتار بشر همان خواست و آزادی 

رو است که علی علیه از این نند مثال معلم و شاگرد.درست ما ؛(همان)شودرفتار آزادانه بشر با علم خداوند همواره یکی می

  (.26ص، 1922 حلوانی،) «که راه را برای تو گشوده است، بر تو تنگ نگیردآنزاد! ای آدمی» السالم گفته است:

زند. انسان به لحاظ اخالقی باید از آزادی آدمی را موقعیت او نسبت به قوانین طبیعی و قوانین اخالقی رقم می نکته دوم:

تواند از این قوانین قوانین اخالق پیروی کند، و به لحاظ عینی باید تابع قوانین طبیعی باشد؛ اما حقیقت آن است که انسان می
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راده خود را عملی سازد. اگر انسان مانند فرشتگان و جانوران اسیر جبر بود هرگز توند اسربپیچد؛ زیرا اراده دارد و می

 (.119، ص1931)یالجن، توانست با قوانین اخالقی و قوانین طبیعی درافتد و از آنها سر برتابدنمی

اخالقی یا غیر اخالقی پیشه کند، نیز تواند آزادانه رفتاری اند که انسان میاند، نشان دادهآیاتی که از اراده در انسان یاد کرده

؛ بگو این ]پیام[ حق از سوی وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر» قادر است ایمان آورد یا کفر ورزد:

سیقول الذین أشرکوا لو ».(83) کهف:.«ورزد.خواهد کفر میآورد و هر که میخواهد ایمان میپروردگار شماست، پس هر که می

خواست نه ما شرک ؛ آنان که شرک ورزیدند خواهند گفت: اگر خدا میء اهلل ما اشرکنا وال ءاباؤنا وال حرمنا من شیءشا

؛ قرآن مگر اندرزی برای جهانیان إن هو إال ذکر للعالمین».(142)انعام:«کردیمو نه نیاکانمان، و چیزی را حرام نمیورزیدیم می

؛ سوگند ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها».(82-87)تکوین:..«هد راهِ روا پیشه کندنیست. برای هر یک از شما که بخوا

گمان آن که جان را بپالود بختیار است، و به جان و آن که آ ن را بهنجار ساخت؛ سپس تبهکاری و پرهیزگاریش آموخت، بی

 (16-7)شمس:«آن که آن را بیالود نابختیار 

هم اراده خود دخالت دارد و هم اراده خداوند، دخالت اراده آدمی در خواست و نیّت او برای روی  در رفتار انسان نکته سوم:

یابد، و اراده خداوند در هدایت انسان و توفیق او در آنچه اراده کرده است تجلی آوردن به کاری یا وانهادن آن نمود می

راهه برد؛ خدا هایشان را به بی؛... چون کژ رفتند، خدا دلقوم الفاسقین...ولما زاغوا أزاغ اهلل قلوبهم واهلل ال یهدی ال» کند:می

ای دارند، خدا بیماریشان را ؛ ]چون[ به دل بیماریفی قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضا...». (1)صف:«نمایدرو را ره نمیمردم کج

گمان خدا حال و  روز گروهی را دگرسان ؛...بی ا بأنفسهم...إن اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا م».... (16)بقره:«. دهد... فزونی 

آنان که کفر  ...؛إن اهلل یضل من یشاء ویهدی إلیه من أناب». نیز (11)رعد:«سازد تا آنان خود وضعشان را دگرگونه کنند... نمی

کند و هر کس را به او بخواهد گمراه میکنند؟ بگو خدا هر که را ای از پروردگارش بر او نازل نمیگویند: چرا نشانهورزیدند می

کند و یعنی خداوند کریم کسی را که خواهان گمراهی است گمراه می. (87)رعد:«شودکند به سوی خویش رهنمون می روی

 کند.کسی را که در پی بازگشت و رهنمونی است هدایت می

صرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی األرض سأ» کند:همچنین خداوند سازوار با اخالق آدمی در رفتار او دخالت می

دارم؛ از دیدن هیچ های خود باز میکنند از نشانهفرازی میزودی کسانی را که در زمین ناروا گردن....؛ بهبغیر الحق

ن را رو شوند آکنند، اما اگر با کژراهه روبهآورند، اگر راه روا را ببینند آن را پیشه نمیای ایمان نمینشانه

إن »...نیز: (140)اعراف:«های ما را دروغ شماردند و از آنها غافل بودندست که آنان نشانهروگزینند؛ این از آن یبرم

پرداز است ره کاری دروغگمان خداوند کسی را که گزافه... بی؛ اهلل ال یهدی من هو مسرف کذاب

 (.82)غافر:«نماید.نمی

و به کسی را که بخواهد خود را از بدی بپیراید و به خوبی بیاراید  نکته تربیتی این نگرش آن است که خداوند  

هر » کند. رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم در این باره گفته است:موفق میخلعت تربیت اخالقی آراسته شود، 

را اصالح کند، و هر کس درون خویش خداوند میان او و مردم را اصالح میکس میان خود و خدا را اصالح کند، 

 (.214ص ،11ج،1463)متقی،«کند، خداوند بیرون او را اصالح خواهد کرد
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را برای او  و آرایشی برنیاید، خداوند چنین پیرایشی و تربیت اخالقی خویش تا انسان در پی پیراستن خوی خود

دوند سر می ه در کفر بهای پیامبر، کسانی ک؛ ...یا أیها الرسول ال یحزنک الذین یسارعون فی الکفر» نخواهد خواست:

ایم ولی دلشان ایمان نیاورده است، و گویند ایمان آوردهاندوهگینت نکنند، ]خواه[ از آنان]باشند[ که به زبان می

نزد تو نیامدند خبر  دارند، و برای گروهی دیگر کهمی بافی نیک گوش]خواه[ از جهودانی]باشند[ که برای دروغ

گویند اگر چنین ]حکمی تحریف شده[ را به کنند و] به یکدیگر[ مین را دگرگون میبرند، آنان که معنای سخمی

ای گرفتار کند هرگز از تو در برابر شما دادند آن را بپذیرید، و اگر نداند از آن بپرهیزید؛ هر که را خدا بخواهد به فتنه

هاشان را پاکیزه سازد؛ آنان را در دنیا دل اند که خداوند نخواسته استخدا برای او کاری ساخته نیست؛ اینان کسانی

 .(41)مائده:«.خواری و در آخرت عذابی عظیم است

دهد، و یا غیر جبری است؛ یعنی سازوار با حکمت الهی اراده خداوند نسبت به امور یا جبری است؛ یعنی رخ می نکته چهارم:

إذا اراد اهلل بقوم سوءاً فال مرد »... دارد:دهد. خداوند با اراده نخست، مردم را به کاری خاص وامیدهد و گاه رخ نمیگاه رخ می

 .(11)رعد:«رد و آنان را یاوری مگر او نیستایی بخواهد، گزیری نداهرگاه خداوند برای گروهی نارو؛...له

جا امری را وانهند یا به خداوند نخواسته است مردم را به هر امری که اراده کند، وادارد، حتی اگر به آنان دستور داده باشد

ئس الذین آمنوا ان لو یشاء اهلل لهدی الناس هلل االمر جمیعاً افلم یای»... . این نوع خواست، اراده غیر جبری خداوند است:آورند

 ره را مردم همه بخواهد خدا اگر که دانندنمی اندآورده ایمان که آنان آیا است؛ خداوند دست به چیز همه جمیعا...

آوردند؛ آیا تو میخواست همه اهل زمین یکسره ایمان اگر پرودرگارت می ...؛ولو شاء ربک آلمن من» نیز: (91)رعد:«...نمایدمی

 (33)یونس:..«داری تا مؤمن شوند.دم را وامیمر

ای کلی در همه چیز و همه جا اعمال شود، خواست خداوند آن است که پس خداوند نخواسته است اراده جبری او چونان قاعده

راه راست و کژ را به وی  اراده غیر جبری او بر زندگی بشر حاکم باشد. چون چنین است خیر و شر را به بشر نموده است و

و سازوار با این  نشان داده است و در انسان نیروی بصیرت آفریده است تا بتواند نیک و بد دور و نزدیک خود را بازشناسد

 (.106ص، 1931)یالجن، شناخت عمل کند

به پرسش یاد شده الزم  خبرای پاس توان دریافت که آدمی مجبور است یا مختار؟آیا از آنچه آمد می :مراتب جبر و اختیار

 مرتبه دارد: چهارجبر  ای شود.است نخست به مراتب و درجات جبر و اختیار اشاره

هیچ آخرین حد جبر است و بشر به ،جبر مطلق؛ این جبر متافیزیکی و در همان حال طبیعی است. جبر مطلق مرتبه نخست:

این جبر چون پیش . (80جاثیه:.حتمیّت رستاخیز)(17)عنکبوت: مرگ از آنها است: ناگزیریروی تاب درافتادن با آن را ندارد؛ 

گیرد، ناپذیر صورت میاز آفرینش انسان رقم خورده است جبری متافیزیکی است، و از آنجا که بر اساس قوانین طبیعی تخلفت

 جبری طبیعی است.

توان حدود و قوانین آن را نادیده ای میندازهجبر طبیعی از جبر مطلق کمتر است؛ زیرا تا اجبر طبیعی؛ قطعیّت  مرتبه دوم:

اگر انسان را از تغذیه باز دارند در اثر  .انگاشت و در برابر آن تاب آورد. نیاز طبیعی انسان به تغذیه از این گونه جبر است

 تواند با وجود غذا از خوردن خودداری ورزد تا جان ببازد. گرسنگی خواهد مرد. اما انسان می
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ای که گونهبه رسد؛قطعیّت جبر دو نوع دیگر نمیتر از جبر طبیعی؛ حتمیّت این گونه جبر به پای مایهجبر کم :مرتبه سوم

از  دست جبر بایستد و بر خالف آن رود و زندگی خود ادامه دهد. جبر غریزه جنسیتواند در طول حیات در برابر اینانسان می

 عمر با غریزه جنسی خود مخالفت ورزد و زندگی او به خطر نیفتد. تواند در همه؛ زیرا انسان میاین دست است

 کنند:جبر قوانین اخالقی یا ضرورت اخالقی؛ این قوانین حتمیّت و قدرتشان را از سه طریق کسب می مرتبه چهارم:

و اعتدال در رفتار، قانونی روی حتمیّت این گونه جبر برخاسته از ارتباط آن با قوانین طبیعی است. برای نمونه میانه راه نخست:

تواند با این قانون اخالقی مخالفت ورزد و در رفتار خود از مرز اخالقی است که با قانون طبیعی هم ارتباط دارد؛ زیرا انسان می

لسون، )ویروی به بیماری او انجامد. مثالً  رعایت نظافت و بهداشت، قانونی اخالقی استاعتدال درگذرد؛ اما بیم دارد که زیاده

که به قانون پزشکی هم ارتباط دارد و درافتادن با آن ممکن است به بیماری  (80، ص1418به نقل از کیالنی،  31،ص1378

نداشتن بهداشت است. پس ترس از بیماری، نیرویی است که قانون ها پاسانسان انجامد؛ چراکه منشأ بسیاری از بیماری

 است. اخالقی از قدرت قانونی طبیعی کسب کرده

 بهرگی از لطف خداوند در دنیا ارتباط دارد.حتمیّت این قوانین، با امر خداوند و عقاب اخروی، و نیز بی راه دوم:

 روند ارتباط دارد.روی که قدرت اجتماعی به شمار میحتمیّت این قوانین با عرف و آداب و رسوم اجتماعی از آن راه سوم:

به افت مراتب جبر، معلوم داشت انسان مخیر است یا مجبور. باری انسان نسبت به مرتتوان با توجه به شرح و شکاکنون می

است. تر بیش اندکی اندکی اختیار دارد. نسبت به مرتبه سوم اختیارشای ندارد. نسبت به مرتبه دوم، نخست جبر هیچ اراده

 (.109ص ،1931)یالجن، است مراتباز همه  بیش انسان در جبر مرتبه چهارمآزادی 

توانیم مبانی اساسی تربیت اخالقی را که برگرفته از آزادی اراده و از آنچه گفتیم می تربیت اخالقی: آزادی اراده درمبانی 

  گونه زیر خالصه کنیم:اختیار در انسان است، به

و بدتر، و نیز توانایی به  الزمه تربیت اخالقی ایمان به آزادی فرد برای گزینش رفتار برتر و نیکوتر، و وانهادن رفتار بد .1

 کار بردن این آزادی است.

نیز باید مربی ایمان یابد که رفتار متربی دگرگونی پذیر است. اگر چنین است، باید پیش از آغاز فرایند تربیت چنین 

 ایمانی در مربی و متربی پدید آید؛ زیرا چنین باوری، اساس تربیت اخالقی بلکه تربیت به مفهوم عام است.

زادی اراده و ایمان مایه معرفت انسان به قوانین طبیعی حاکم بر زندگی و قوانین روح بشر فزونی یابد، ایمان به آهر .8

شود؛ بنابراین، ایمان به وجود قوانین حتمی در طبیعت به کاهش می به توانایی کاربست اراده آزاد در بشر بیشتر

تواند بدان معنا نیست که آزادی اراده در انسان مرز ندارد و انسان می انجامد؛ اما اینایمان به اراده آزاد در بشر نمی

زند؛ ناپذیر طبیعی رقم میهرگونه که خواست رفتار کند؛ به دیگر سخن، دامنه آزادی اراده انسان را قوانین تخلف

 تواند به برخورد با قوانین طبیعی بینجامد.یعنی آزادی اراده در انسان نباید و نمی
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یابیم که شناخت قوانین اخالقی و ارتباط آنها با قوانین طبیعی در منظر تربیت اخالقی به این موضوع بنگریم در می اگر از

فرایند تربیت اخالقی بس مهم است و فرد باید بداند که آزادی اراده، به معنای آزادی سرتافتن از قوانین اخالقی نیست، و 

ها و سزای اخالقی طبیعی در پی دارد، با این حال فرد پیچی از قوانین طبیعی، زیانمخالفت با قوانین اخالقی درست مانند سر

مندی از آزادی دارد؛ زیرا این کار، بهرهآزاد است با استفاده از اراده آزاد خود با قوانین اخالقی درافتد؛ اما خرد چنین روا نمی

 نیست، بلکه به کژراهه بردن آزادی است.

تقاد به دخالت اراده خداوند در اراده انسان برای آسان شدن هر گونه نیکی، و دشوار شدن هر در تربیت اخالقی، اع .9

های خیرش او اهمیت دارد؛ زیرا اگر انسان احساس کند خداوند در جامه عمل پوشاندن به خواسته رگونه بدی، بسیا

های کند خداوند در عملی شدن خواسته گیرد؛ و اگر احساسها فزونی میاش برای تحقق نیکیدهد، ارادهرا یاری می

 .(104،ص1931)یالجن،پذیردبه بدی کاهش می پرداختناش برای کند، ارادهشر حمایتش نمی

ق اند که آزادی تمام عیار آن است که با خواست خداوند که حو گفته شماری از مربیان بزرگ بر درستی این امر تأکید کرده

 ،1301فینکس،.)ای سخت به او نیازمندیمهمان خدایی که برای رسیدن به هر خواستهنهایی و مطلق است تحقق پذیرد. 

ها از های انسان قدسی شوند و برای رسیدن به این هدفاصوالً برترین مراتب آزادی آن است که تالش شود هدف(. 490ص

سان نیست، بلکه به معنای تکیه آدمی بر . آزادی تمام عیار به معنای استقالل انپایان قدرت الهی یاری جسته شودسرچشمه بی

  (.497-490 ص )همان،خداوند و اراده پیروی از ذات اقدس اوست

تربیت اخالقی باید آزادی اراده انسان را در حوزه تربیت اخالقی پرورش دهد تا این آزادی و اراده برای روی آوردن به  .4

 اگر زیرا است؛ مهم بسیار تربیتی نگاه از کار این .ن اخالقیکارهای اخالقی به کار برده شود نه روی برتافتن از قوانی

 دست به آزادی از که نمایدنمی دور باشیم، آزادی برای آزادی پی در تنها و دهیم پرورش هدفبی را اراده آزادی

 نیک کارهای تحقق برای یافتهپرورش اراده که است آن مطلوب. کنیم استفاده اخالقی قوانین با درافتادن برای آمده

 (.101، ص1931)یالجن،  .شود گرفته کار به

  های تربیت اراده اخالقیروش

 :شکافیمبازمیدرپی  هایگونه در قالب تربیت اخالقی است و الزمه که مقدمه های تقویت اراده اخالقی راروششماری از 

 قرار است:ها از این برخی از این روشهای سلبی تربیت و تقویت اراده اخالقی: روش  .1

های پرهیزی، خودداری از شماری از یکی از روش پشت کردن به شماری از نیازهای سرشتی: .1

رفتارهای طبیعی است؛ توضیح آنکه، اراده انسان با اراده جانوران فرق دارد. جانور اگر بتوانند کاری کند که 

رست بر خالف انسان که از چنین ؛ دزنداز آن کار تن  تواندنمی به نیازهای غریزی خود پاسخ گویند هرگز

 .رهایی بخشدهای غریزی را به بند غریزه و انگیزه تواند خودو می قدرتی برخوردار است
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الزمه این امر آن است که اراده را تقویت و تربیت کنند تا بتواند از خرد و دانش و اخالق و وجدان پیروی کند و 

قید و بند باشد گاه به راه کاسته شود؛ زیرا اگر اراده، آزاد و بی در پرتو حکمت و اخالق گام زند و از آزادی آن

 . راهرود و گاه به بیمی

اند، کسی که در پی پرورش خوی و خواستار تمرین اخالقی است بهتر بنابراین، چنانکه برخی از اهل نظر گفته

ان تقویت و تربیت کند که بتواند بر است راهی برگزیند که بتواند از رهگذر آن، نیروی اراده خود را چنان و چند

 .(168ص ،1908 )مکدوگال،غرایز خویش چیره شود

های تربیت و تقویت اراده اخالقی، پایبندی به عبادات یکی دیگر از روش . پایبندی به عبادات شرعی:2

اند. مثالً برای آدمی خواستنیشرعی چون روزه و نماز است. الزمه بسیاری از عبادات، پرهیز از اموری است که 

باید خواب نوشین بامداد را فدای  گزار نماز ند، یاباید از خوردن و نوشیدن و روابط جنسی دوری گزی دارهروز

انجامند. ناخواه به تربیت و تقویت نسبی اراده اخالقی در فرد می. این گونه عبادات خواهکنددوگانه صبحگاهی 

رای تقویت و تربیت اراده وضع نشده است، اما مقیّد بودن به انجام دادن عبادات درست است که اصل عبادات ب

 شود. ای که در شرع مقرر شده است مایه تربیت و تقویت اراده هم میگونهبه

های پرهیزی تربیت اراده اخالقی، تالش برای چیرگی بر یکی دیگر از روش های سرشتی:. مهار برخی از واکنش3

شوند. خداوند جویی است که از رفتارهای سرشتی بشر شمارده مینفعالی چون خشم، بدی در برابر بدی، انتقامهای اواکنشی

کسانی که با بود و نبود ...؛الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ» در قرآن کریم در باره پرهیز از خشم گفته است:

نیز در باره  (194) آل عمران:«خداوند نیکوکاران را دوست دارد. اند،خلق بخشند، و فروخورندگان خشم و بخشایندگانمی

نیکوترین شیوه دور خوبی با بدی یکی نیست؛ ]بدی را[ با .ادفع بالتی هی أحسن..»پاسخ بدی به خوبی، گفته است:

کسانی ....؛ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون»کاسگی در قرآن کریم آمده است:در باره پرهیز از سیه .(94)فصلت: «دار...

کردند و به ]وادی[ ایمان درآمده بودند، کسانی را که به سوی آنان که پیش از آنان ]مهاجران[ در شهر ]مدینه[ زندگی می

ورزند، و هر چند خود نیازمند باشند آنان را بر اند، آز نمیمهاجران[ دادهدارند و در خود به آنچه به ]اند دوست میهجرت کرده

در مجموع، قرآن کریم همه . (3)حشر:«دارند. هر که را از آزمندی نفس خویش بازدارند، همو رستگار است.خویش پیش می

 ؛عن الهوی فإن الجنة هی المأوی وأما من خاف مقام ربه و نهی النفس» های پرهیزی را در آیه درپی خالصه کرده است:روش

[ او] جایگاه بهشت همانا دارد، باز هوس از را خود و دارد بیم پروردگارش پیشگاه در ایستادن از کس هر ولی

پهلوانی به مرد افکنی »رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم در باره چیرگی بر خشم گفته است: (41-46)نازعات:«.است

 (.167ص ،8ج ،1983 طهطاوی،)«گاه خشم، خویشتن دارداست که بهنیست، پهلوان کسی 

شناختی، تقویت و تربیت نشود، فرد شناختی و روانها و غرایز زیستاگر اراده متربی برای چیرگی بر انگیزه

خورد و امکان ندارد به خوی خوش آراسته شود؛ چراکه بسیاری از اصول اخالقی، تنها از راه شکست می

 (.470،ص 1931یالجن، ) آیندهای سرشتی در چهار چوب نظامی معین پدید میبا غرایز و انگیزهدرافتادن 
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های گروه پیشین که با ها بر خالف روشاین روش های ایجابی تربیت و تقویت اراده اخالقی:روش  .8

برای خیر رساندن به صورت تالش پرهیز و اجتناب همراه بودند، با اقدام و رفتار مثبت همراهند و بیشتر به

، ایثار مال و دستی و فداکاریترین مصادیق این گشادهکنند. مهمدستی و فداکاری تجلی میغیر و گشاده

کند، علت خواهند نیکی کنند؛ اما اراده با آنان همراهی نمیبسیارند کسانی که می از خود گذشتگی است.

ناسازگار با میل به نیکی است. کسی که در پی تربیت و های این ناهماهنگی، سستی اراده در برابر انگیزه

های تقویت اراده اخالقی خویش است باید میل به نیکی را در خود پرورش دهد تا بتواند بر انگیزه

 سازند چیره شود؛ از آنها است:شناختی خود که با میل به نیکی نمیشناختی و روانزیست

های این برای تحقق این ویژگی، باید اراده اخالقی را تقویت و تربیت کرد. یکی از راه . بخشش و فداکاری:1

 های گوناگون است.کار، بخشش و فداکاری در زمینه

اسالم برای این مهم روشی چند پیشنهاد کرده است که در اینجا به دو مورد از  های بخشش و فداکاری:راه

 کنیم:میآنها اشاره 

های خیر رسانی به دیگران را بسیار گسترده دانسته است و اسالم زمینه و راه دن به غیر:الف( خیر رسان

گرچه این نیکی، مادی اهرگونه نیکی و یاری به دیگران را صدقه فرد نیکوکار به برادر خود شمارده است؛ 

نی است که صدقه بر هر مسلما» رو است که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم گفته است:نباشد. از این

دهد، گفتند: اگر نداشته باشد؟ گفت: کار کند تا هم به خودش سودی رساند و هم نیکی کند. گفتند: اگر 

نتوانست؟ گفت: به نیازمند رنجور کمک کند. گفتند: اگر نتوانست؟ گفت: به کار خوب و خیر امر کند. گفتند: 

.نیز آن حضرت گفته (033ص ،8ج ،بی تا مسلم، )«اگر نکرد؟ گفت: از بدی تن زند که این خود نیکی است

یا نهادن بار او  ،آشتی دادن دو نفر با یکدیگر نیکی است؛ یاری کردن دیگری در سوار شدن بر چهارپا»...است:

بر درازگوش نیکی است؛ سخن خوش، نیکی است؛ هر گامی که به سوی نماز برداری نیکی است؛ رُفتن راه 

 .)همان(«دیگران نیکی است

کاسگی دستی فرد از میل او به سیهدهد که اراده گشادهیاری مالی به دیگران در صورتی دست می دستی:ب( گشاده

اندیشی باشد. از آنجا که تر از میل او به در فکر خود بودن و منفعتنیرومندتر باشد؛ به دیگر سخن، باید اراده ایثار در فرد قوی

ای از دارایی خود را هر اده اخالقی در فرد است، در اسالم خواسته شده است هر کس پارهدستی مایه تقویت و تربیت ارگشاده

روز خود را با صدقه » امام جعفر صادق علیه السالم در این باره گفته است: چند ناچیز باشد در راه خدا به تهیدستان ببخشد.

مایه مهم دهد که یاری مالی به دیگران تا چهمیاین امر ارشادی حضرت نشان  (.929ص ،3ج ،1410عاملی، حر)«بیاغازید

لن تنالوا البر حتی تنقفوا مما تحبون وما » است. شاید برای عملی شدن اراده ایثار و بخشش است که در قرآن کریم آمده است:

دا از آنچه ان خگمهرگز به نیکی نخواهید رسید مگر از آنچه دوست دارید ببخشید، بی ؛تنفقون من شئ فإن اهلل به علیم

 .( 38) آل عمران:«ببخشید آگاه است.
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فشانی در گاه نیاز، به جانکند، بلکه بهاسالم برای تقویت اراده اخالقی به کوشش و بخشش بسنده نمی گذشتگی:. از خود2

طور کلی رو است که اسالم از مسلمانان خواسته است اراده خود را برای مبارزه با ستم و بهخواند. از اینراه هدف نیز فرامی

اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم، مردم را به پرورش سلحشوری و جنگاوری برای درافتادن با هر گونه شر پرورش دهند. رسول 

فرزندان » اند، به آنها گفت:کرد. برای نمونه آن حضرت گروهی را دید که با یکدیگر مسابقه تیراندازی گذاشتهدعوت می

 .(17ص ،1ج ،1313 عسقالنی،)«.اسماعیل! تیراندازی کنید که پدرتان تیزانداز بود، و من با فالن گروه هستم

انجامد که ناگزیر باید در روند آن صبوری پیشه کرد و تاب آورد. روشن است که رو به تقویت اراده اخالقی میاین روش از آن

شکیبایی و پایداری از عوامل بس مهم تربیت اراده است. قرآن کریم مؤمنان را به مرزداری که از کارهای بس دشوار و شکیب 

اید شکیب پیشه ای کسانی که ایمان آورده ...یا أیها الذین آمنوا»یداری و بردباری نیاز دارد دعوت کرده است:شکن است و به پا

از . (866) آل عمران: «روا دارید، باشد که رستگار شویدکنید و دیگران را به شکیبایی بخوانید و مرزبانی کنید و از خداوند پ

 که است روزشبانه هزار از برتر خدا راه در نگهبانی شب یک » شده است که:رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم نقل 

 (.980ص ،4ج ،1463متقی،)«دشو سپری داری روزه به روزهایش و عبادت به هایششب

این بردباری شامل شکیبایی در برابر سرکشی ها: تربیت و تقویت اراده اخالقی از راه برتافتن سختی .9

برابر گناه، پایداری در کار یا برتافتن طاعت، و صبر بر بال است. در قرآن کریم به این آوردن در نفس یا تاب

اید شکیب ؛ ای کسانی که ایمان آوردهیا أیها الذین آمنوا اصبروا..»سه مرتبه صبر چنین اشاره شده است:

، باشد که رستگار روا داریدپیشه کنید و دیگران را به شکیبایی بخوانید و مرزبانی کنید و از خداوند پ

در این آیه از تعبیر اصبروا، صبر بر بال؛ از تعبیر صابروا، صبر بر گناه؛ از تعبیر  (866) آل عمران: «شوید

  .(76ص ،1417 ، )انصاریصبر بر طاعت خواسته شده استرابطوا، 

پایبندی  :تربیت و تقویت اراده اخالقی از راه واداشتن خود به پایبندی به پیمان و نذر و سوگند  .4

 شود. دست امور، از دو جهت مایه تربیت و تقویت اراده اخالقی میپیوسته به این

 داری و تمرکز اراده بر این امور است.پایبندی به امور یاد شده، مسبوق به مهار نفس و خویشتن .1

د و همواره در بند هر گاه انسان به پیمان و سوگند و نذر خود پایبند باشد و آنچه را پذیرفته است عملی ساز .8

کند. وجود چنین احساسی، پذیری و شخصیت و اراده اخالقی میاین پایبندی بماند، در خود احساس مسؤولیت

و  تر شود، اعتماد به نفس فرد، بیشترنهاد پاگرفتن اراده نیرومند در فرد است، و هرمایه این احساس نیرومندپی

...؛ چون با خدا پیمان أفوا بعهد اهللو»د. در قرآن از جمله آمده است:شوتر میدرنتیجه، اراده اخالقی وی فزون

گیرید نگذرید که خورید[ و خدا را بر خود گواه میبندید به پیمان وفا کنید، و از سوگندهای سختی ]که می

 (31)نحل: «کنید.داند چه میخداوند می

های سستی اراده اخالقی است و به بر باد رفتن تالشباری نادیده انگاشتن پیمان و زیر پا نهادن سوگند، مایه 

سختی تافته است، دشواری رشته و بهای که پشمی را که خود بهانجامد؛ درست مانند کار ریسندهپیشین می

 آسانی پنبه کند. بر همین اساس است که خداوند دستور داده است هر که نذر و نیازی کرد بدان گردن نهد:به
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خانه ]کعبه[ جا آورند و گِرد کهنسپس باید آلودگی را از خود بزدایند و نذرهای خود را به ؛مولیوفوا نذوره»

 (83) حج:«طواف کنند.

اسالم به عوامل ناتوان تربیت و تقویت اراده اخالقی از راه برانگیختن اراده و رهایش آن از ناتوانی:  .5

یارویی با برخی از غرایز در شرایط خاص یاد کننده اراده اخالقی پرداخته است، و از شکست اراده در رو

کند رهاند و آن را توانا میها و عواملی که اراده اخالقی را از ناتوانی و شکست میکرده است، و به روش

 اند:ها را به دو دسته تقسیم کردهاین روشاشاره کرده است. 

شوند؛ توضیح آنکه، بر کار گرفته میها پیش از درافتادن فرد به بند رذائل بهاین روش گیرانه:های پیشروش .1

بگیرد کژروی کند، اما از این خواست و اراده شر کند یا تصمیم اساس حدیثی قدسی، اگر انسان میل به بدی 

می در پی کاری نیک برآید برد. نیز هرگاه آدشود و پاداش میسر باز تابد، کارش نزد خداوند نیکو شمارده می

دهد چنانکه پنداری خیری از او اما نتواند آن را عملی سازد، خداوند به پاس همین اراده نیک، به او پاداش می

سر زده است. فلسفه این کار خداوند چربیدن کفه اراده اخالقی فرد بر اراده غیر اخالقی وی است؛ چراکه کار با 

اراده اخالقی در انسان فزونی پذیرد، حتی اگر نتواند اراده اخالقی خود را عملی شود، یعنی اگر اراده آغاز می

که اراده اخالقی و میل به نیکی کرده است مایه سنگینی کفه اراده اخالقی و سبکی کفه اراده غیر سازد، همین

بر اراده شر در انسان  شود، و همین چیرگی، به تربیت و تقویت اراده اخالقی و غلبه اراده خیراخالقی در او می

 .(840ص ،17ج ،1313)عسقالنی، انجامدمی

شوند تا اراده ها پس از گرفتاری آدمی در بند رذائل به کار برده میاین روش های جبرانی یا درمانی:روش .8

تدریج شود با تحریک عواطف و وجدان افراد آنان را گاه بهها تالش میدست روشفرد از بند رهایی یابد. در این

رای دور داشتن انسان از در قرآن کریم بطور ناگهانی از رذائل بیزار کرد و دور داشت. گام، و گاه بهبهو گام

رفتارهایی چون بدگویی از دیگران که از رذائل اخالقی است تالش شده است از راه برانگیختن عاطفه و وجدان 

دست برانگیختگی عاطفی و در پی آن تحول روحی در تاریخ از این افراد آنان را از این کار بیزار کنند و باز دارند.

فتگی بسیار رخ داده و از این رهگذر مردان و زنانی بزرگ پدید آمده است : رهیاو مثبت و رسیدن به سعادت 

 )همان،، فضیل عّیاض(09ص ،1923 )عطار،رابعه عدویّه (.910-910ص ،1923 )قمی،حرّ بن یزید ریاحی

-126ص ،9ج ملکوت، نور طهرانی، حسینی ؛162-167ص ،12ج ،1971،مطهری) ، بشر حافی( 20-70ص

 دست افراد پرشمارند. شماری اندک از این( 117-116ص ،1923عطار، ؛821

ای چند پیشه شده است؛ مثالً برای برانگیختن عاطفی انسان به پرهیز از در اسالم برای تحقق این مهم شیوه

بدگوی از دیگران، بدگویی به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه شده است تا عاطفه اخالقی شنونده تحریک و از 

 وانهید را پندارها از انبوهی ایدآورده ایمان که کسانی ای .؛یا ایها الذین آمنوا..» شود و آن را وانهد: این کار بیزار

 شما از یکهیچ آیا! نگویید سخن یکدیگر سر پشت و ریزنکاوید[ مردم کار در] و است گناه پندارها از ایپاره که
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 که راستی کنید، پروا خدا از بیزارید، کار این از که[ است روشن] بخورد؟ را اشمرده برادرِ گوشت دارد خوش

 (18)حجرات:.«.است مهربان پذیریتوبه خدا

توان برای بازسازی و احیای اراده اخالقی سرکوب شده توبه است. در تربیت اخالقی از توبه می ،یاد شده هایشیوهیکی دیگر از 

افراد سود جست. روشن است که در ماجرای احیای اراده اخالقی کسانی چون: بشر حافی و فضیل عیاض، توبه نقشی جدی 

رو است که در قرآن کریم بر توبه سته است. شاید از اینایفا کرده است و اصوالً بدون توبه راه بازگشت از سستی اراده اخالقی ب

توبه کسانی ]ناب است[ که از سر نادانی بدی  ...؛انما التوبة علی اهلل للذین»بسیار تأکید شده، چنانکه در سوره نساء آمده است:

ند دانایی فرزانه است.* کسانی را که پذیرد، و خداوکنند، اینهایند که خداوند توبه آنها را میکنند، سپس بسیار زود توبه میمی

گوید: اکنون توبه کردم، و ]نیز[ آنان را که کافر بمیرند کنند و چون مرگ هر یک از آنها فرا رسد می]تا آستانه گور[ گناه می

 (12-17)نساء:«ایم.ای دردناک فراهم کردهتوبه نیست. برای آنان شکنجه

ساز در پرورش اعتماد به نفس های بسیار کارتلقین به خود از روش :اراده اخالقی با خودتلقینیتربیت  .0

شود شرایطی فراهم آید که فرد با تلقین به نفس، خود تالش می و تقویت اراده اخالقی است. در این روش

را به انجام دادن کاری یا وانهان آن برانگیزد و وادارد. در تلقین به نفس باید از نیروی روحی برخاسته از 

اعتقاد به قدرت بیکران الهی یاری گرفت. رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم به ابن عباس هنگامی که 

آموزم: با خدا باش تا خدا با تو باشد. با خدا باش تا پسر جان! چند چیز به تو می»نوجوان بوده گفته است:

جویی از خدا بجوی. بدان که اگر ی میاو را در کنار خود بیابی. اگر درخواستی داری از خدا بخواه. اگر یار

رسانند؛ و مایه که خدا خواسته است سودی به تو نمیهمه ملت برآن شوند که به تو سودی رسانند، جز آن

پایه که خداوند خواسته است زیانی به تو اگر همگی همداستان شوند که زیانی به تو رسانند، جز آن

 .(839ص ،1ج ،1303)احمد، «رسانندنمی

دیگر آبشخورهای تلقین به خود، توجه به این نکته است که قدرت و عزت، همه از خداوند است و باید با ایمان به پروردگار  از

 آن از یکسره عزت[ که بداند] است، عزت جویای که هر ؛یمکرون السیئات لهم عذاب شدید....» در خود احساس عزت آفرید:

 کاربه بد ترفندهای که را کسانی و برد؛فرامی را آن که است شایسته کار و رودفرامی خداوند سوی به پاک سخن. است خداوند

 .(16)فاطر:«.است باد بر ترفندشان و پیش در سخت ایشکنجه[ برسند، عزت به تا] برندمی

طور اراده اخالقی وی بهطور عام و نیروی شناسی به اثبات رسیده است که نیروی معنوی انسان در نیروی اراده او بهدر روان

شناسان بر لزوم توجه به دعا و نیایش در زندگی بشر تأکید کرده و این کار را از رو شماری از رواننهد. از اینخاص اثر می

های روحی، و پس از تحلیل بیماری اند. برای نمونه فرویدمقدمات الزم برای تربیت و تقویت اراده از راه تلقین به نفس دانسته

» گوید:انی میهای روانی برخاسته از این ناتولل پدید آمدن فشار روحی، و ضعف اراده انسان در برابر مشکالت و بیماریع

رو شدی همواره خداوند را بخوان. نیز هنگامی که گره از کارت باز شد، دعا به درگاه باری را فراموش نکن؛ بههرگاه با مشکلی رو

. ویلیام جیمز نیز از (913ص ،تابی سیکولوجیة )فروید،«ل و جبروت او را به خاطر داشته باشییعنی پیوسته باید خداوند و جال

زند، و راه درمان اضطراب شناسانی است که معتقدند اضطراب و پریشانی روحی، پیامد خطاهایی است که از انسان سر میروان

اگر اضطراب و پریشانی روحی از  .(894ص جیمس، ویلیام )زیدان،و پریشانی روحی، اعتقاد به خداوند و ارتباط با او است
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عوامل مؤثر در سستی اراده است، ایمان به خداوند و ارتباط نیرومند با او راه رهایی اراده از اضطراب و ناتوانی در برابر مشکالت 

ای کسانی که ایمان  ؛نوا مع الصادقینیا ایها الذین امنوا اتقواهلل و کو» :آیهدر پی تالوت  است.امام زین العابدین علیه السالم

خدایا مرا به واالترین رتبه » کرد:خواست میاز خداوند چنین در 113)توبه:«اید از خداوند پروا کنید و پی راستان گیرید.آورده

 .(49-48ص ،9ج ،1489) اربلی،«ای پوالدین مرا در این راه یاری ده...این فراخوان برسان، و با اراده

آورد باید با جدّیّت تمام و آدمی به هر کاری روی می :اراده اخالقی با آغاز نیرومندانه هر کارتربیت   .7

ای پوالدین برخوردار است. اساس این بسیار نیرومندانه کار را بیاغازد و چنان رفتار کند که گویی از اراده

امیر مؤمنان علی علیه السالم در  نهد.روش بر این نکته نهاده شده است که ظاهر آدمی بر باطن او اثر می

اگر بردبار نیستی خود را به  » پنداری رسیدن گفته است:رفتاری به همباره تأثیر ظاهر بر باطن، و از هم

 )«دهد که کسی خود را به دیگران مانند کند و امید نرود که همال آنان شودبردباری بزن؛ زیرا کم رخ می

 .(867 حکمت البالغه، نهج

 اراده اخالقی از راه تفکرتربیت  .8

توان بر ناتوانی هایی خاص و در باره موضوعاتی معین صورت پذیرد، میبا تفکر ارادی مثبت و بلندمدت که روزانه و در ساعت 

 انجامد:اراده چیره شد. تفکر به شکل یاد شده از دو جهت به تربیت و تقویت اراده اخالقی در فرد می

جسمی است و باید در راه آن از هزینه مال و تالش و رهنمونی آن فراسوی  فعالیت فکری مانند فعالیت .1

رو شماری از موضوعاتی خاص دریغ نورزید. فعالیت فکری و جسمی هر دو برای اراده، ورزش است؛ از این

؛ به نقل از 128 ، ص1311 )دیمو،اند از این راه به تربیت و تقویت اراده پرداخته شودشناسان پیشهاد کردهروان

 (423، ص 1931یالجن، 

نهد؛ چراکه رفتاری که از رهگذر آنها حق آشکار شود و شک از میان برخیزد نیز در تربیت و تقویت اراده اثر می .8

کند و فرد را بیشتر به عمل سازوار با آن حقیقت حقیقت هر چه آشکارتر شود اراده را بیشتر به خود جلب می

 دارد.وامی

تفکر در موضوعات گوناگون تکیه و تأکید و از افراد خواسته شده است با سیر در آفاق و انفس به تفکر در آفرینش در اسالم بر 

دهم: دوتا دوتا و یکی یکی برای خداوند برخیزید، آنگاه بگو: شما را تنها یک اندرز می ...؛قل انما أعظکم»باری بپردازند:

ای پریشی نیست؛ او تنها، هشداردهنده شما پیش از شکنجهای از[ روانهیچ ]نشانهبیندیشید ]تا دریابید[ که در همنشین شما 

در منطق اسالم میان تفکر و رهیدن از شک و رسیدن به شناخت ارتباطی هست؛ بر این اساس کسانی . (40) سبأ:«دشوار است.

إن فی »رو در قرآن کریم آمده است:. از اینرهندیابند و از شک میهای الهی اندیشه کنند، به حق دست میکه در باره نشانه

هایی است. ها و زمین و آمد و شد شب و روز، برای خردمندان نشانههمانا در آفرینش آسمان .؛خلق السموات واالرض واختالف..

گویند:[ می اندیشند ]وها و زمین میکنند و در آفرینش آسمانآنان که ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده خدا را یاد می

گمان ای، پاک خدایا! ما را از عذاب آتش دور دار. پروردگارا هر که را به آتش درآوری بیپروردگارا اینها را گزاف نیافریده

خواهد کاری نکنند و راهی پیش اسالم از مؤمنان می .(131-136)آل عمران: «ای؛ و بیدادگران را یاوری نیستهخوارش کرد

در باره آن بکاوند و به آن علم بسنده بیابند؛ زیرا علم به امور، اراده افراد را برای پرداختن به آنها تقویت  نگیرند مگر آنکه نیک
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آنچه را بدان دانشی نداری پی نگیر، زیرا از هر یک  ؛وال تقف ما لیس لک به علم»کند. چون چنین است خداوند گفته است:می

 .(90راء:اس)«کنند.از گوش و چشم و دل بازخواست می

های گرفتن روشتغذیه سالم و درپیش: تربیت اراده اخالقی از راه توجه به سالمت جسم و اعصاب .9

گیری از گرفتار شدن به بیماری جسمی و روحی، شرط الزم برای سالمت جسم و اعصاب است. توجه پیش

طور اعصاب به طور عام و سالمترو است که سالمت جسم بهبه سالمت جسم و اعصاب از جمله از آن

های جا آوردن مسؤولیتخاص نقشی مهم در احساس توانایی در فرد و برانگیختن او به کارهای بزرگ و به

مایه که الزم است به جسم خود بایسته است آن» اند:نظران گفتهرو برخی از صاحبسترگ دارد. از این

وانا و روح پاک و لطیف در جسم سالم و های گوناگون را پرورش دهیم؛ زیرا روان تتوجه کنیم و اندام

سالمت و قوت اعصاب، در نیروی  .(431ص، 1931؛ به نقل از یالجن، 1ص ،1311 دیمو،)«نیرومند است

های اراده فرد برای پرداختن به امور، بسیار مؤثر است؛ زیرا نیروی عصبی است که فرمان مغز و واکنش

خونی یا این نیرو در اثر بیماری یا عللی دیگر چون کمرساند؛ اگر رفتاری را به دستگاه عصبی می

آورد و پیامدهایی ناگوار های عصبی یا مشکالت روحی کاستی پذیرد، مشکالتی پدید میآسیب

 .(431، ص1931)یالجن، دارد
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