
:فصل چهارم

اخالق معيشت



(10/اعراف.) ولَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فى اْألَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايِشَ قَليلًا ما تَشْكُرُونَ

نواع  ما تسلط و مالكيت و حكومت بر زمين را براى شما قرار داديم و ا
كنيد  ىوسايل زندگى را براى شما فراهم ساختيم؛ اما كمتر شكرگزارى م
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. شتويم ترين اخالقيات مربوط به معيشتت را يتادآور  در اين فصل، بر آنيم كه برخى از مهم
ا بته  هتاى ااتتى ختويش و يت    البته روشن است كه هر كسى به تناسب استعدادها و توانتايى 

گزيند رمىاقتضاى شرايط اجتماعى و محيطى، براى تأمين معيشت خويش شغل خاصى را ب
نك بتا  مسائل اخالقى مورد نياز كارمند با. طلبدو هر شغلى نيز اخالقيات خاص خود را مى

. ستت مسائل اخالقى مورد حاجت آموزگار يا استاد دانشگاه، در بسيارى از موارد متفاوت ا
جتود ايتن،   با و. اندمسائل اخالقى كارگر ساختمانى با مسائل اخالقى مدير فرودگاه متفاوت

د، احكتا   نظر از اينكه در قالب چه شغل يا تخصصى باشتأمين معاش، به طور كلى و صرف
ه قرار ترين آنها را مورد توجخواهيم برخى از مهماخالقى مشتركى دارد كه در اين بخش مى

زندگى تر الز  است مطالبى را در زمينه اهميت كار و فعاليت و نقتش آن در ستا  پيش. دهيم
.روحى و معنوى انسان و همچنين جايگاه آن در اسال  و نزد اولياى دين، يادآور شويم



ن شغلى داشت. ترين مسائل استجامعه، يكى از اساسىبراى قشر جوان
آبرومند و درآمدى مناسب، شرط الز  داشتن يتك زنتدگى ختو  و    

بتاز هتم   بيكاران، هر چند از نظر اقتصادى نيازمند نباشند،. موفق است
ى با كتار و تتالش استت كته زنتدگ     . شوندهايى موفق تلقى نمىانسان

نيتا و  شود و در سايه كار و تالش است كه سعادت دانسانى شكوفا مى
.گرددآخرت فرد و جامعه تأمين مى

عاش و اى براى امرار مكار كردن و داشتن شغلى آبرومند، نه تنها وسيله
تأمين مايحتاج مادى زندگى استت، بلكته از عوامتل بستيار مهتم در      

.احساس شخصيت، عزت، استقالل و اعتماد به نفس است



چ يعنتى حتتى اگتر متا شخصتاً، هتي      . كار، يك وظيفه و مسئوليت اجتماعى هم هست
كند كه ضا مىاحتياجى نداشته باشيم، باز هم وظيفه اجتماعى و مسئوليت اخالقى ما اقت

.بيكار نمانيم
بينتيم  يم، متى ايم اگر دقت كنيم و به اطراف خود نظرى بيفكندر همين جايى كه نشسته

و تختته  اگر نگاهى به ميز و صندلى. كه غرق در محصوالت و نتايج كارهاى ديگرانيم
ز هتا و صتدها چيت   و دفتر و كتا  و قلم و كيف و در و ديوار و پنجره و شيشته و ده 

. استديگرى كه در اطراف ما هست بيفكنيم، خواهيم ديد كه حاصل كارهاى ديگران
م و در تتأمين  كند كه ما نيز خدمتى به ديگران كنيوظيفه انسانى و اخالقى ما اقتضا مى

.بخشى از ما يحتاج ديگران سهمى داشته باشيم
.  توان گفت مؤمنانِ شاغل محبو  خداوندندمى



 اللَّتهِ  الذى يَطلُبُ مِن فضلِ اللَّهِ عزوجل ما يَكُفُّ به عيالَه اعظمُ اجراً من المجاهتدِ فتى ستبيلِ   : اما  رضا عليه السال 
داش مجاهد اش در پى كسب روزى الهى است، پاداشى برتر از پامنظور تأمين مايحتاج خانوادهعزوجل؛ كسى كه به
در راه خداوند دارد

:فرمايدپيامبر اكر  صلى اهلل عليه و آله در حديثى مى
.عبادت و پرستش خداوند هفتاد جزء دارد كه باالترين و برترين جزء آن، طلب روزى حالل است

:فرمايداما  باقر عليه السال  در باره كار مى
قيامت نيازى از مرد  و رفاه خانواده و كمك به همسايگانش در طلب روزى حالل باشد، در روزكسى كه براى بى

.درخشداش مانند ماه شب چهارده مىكند كه چهرهخداوند را در حالى مالقات مى
امبر اعظتم  پي. داندنتيجه آنكه اسال  هرگز كار كردن و تالش براى تأمين معاش را جداى از عبادت و پرستش نمى

متراه پيتامبر بته    كه نتوانسته بتود ه صلى اهلل عليه و آله، زمانى كه از جنگ تبوك به مدينه باز گشت، سعد انصارى
: رستيد وقتى پيامبر، دستان خشك و خشتن و تركيتده او را ديتد، از او پ   . جنگ برود، به استقبال آن حضرت آمد

يتل كتار   براى تأمين مخارج اهل و عيالم با طنتا  و ب »: سعد در پاسخ گفت« اى به دستانت رسيده است؟صدمه»
«.سوزداين دستى است كه در آتش جهنم نمى»: پيامبر بر دستان او بوسه زد و فرمود« .كنممى



وش هاى بيكار و كسانى كه بار زندگى ختود را بتر د  در مقابل، انسان
ورد كننتد، مت  اندازند و از زير كار و فعّاليت شانه خالى متى ديگران مى

:فرمايدپيامبر گرامى اسال  مى. اندلعن و نفرين اسال  و اولياى اسال 
كسى كه بار زندگى خود را بر دوش مرد  بيندازد ملعون است

:فرمايداما  باقر عليه السال  مى
در تترين بنتدگان  خدايا مبغوض: حضرت موسى از خداوند سؤال كرد

ب تتا  كسانى كه ش: نزد تو چه كسانى هستند؟ خداوند در پاسخ فرمود
خوابنتد و روز ختود را بته بطالتت و     اى مىصبح همچون جسد مرده

گذرانندبيكارى مى



ى از آن حضرت در بتاره شخصت  : گويديكى از ياران اما  صادق عليه السال  مى
د خواهد در خانه خود بنشيند و به نماز و روزه و عبتادت خداونت  پرسيد  كه مى

ر حال، بپردازد و از تالش براى كسب درآمد خوددارى كند و معتقد است كه به ه
اما  صتادق عليته الستال  در    . اى تأمين خواهد كردخداوند روزى او را به گونه

ايتتن شتتخ  از كستتانى استتت كتته دعتتاى آنتتان بتته اجابتتت : پاستتخ فرمودنتتد
آن حضترت در روايتت   . گيرنتد رسد؛يعنى مورد توجه خداونتد قترار نمتى   نمى

و هايى را كه براى حفظ آبرو و اداى دين خود و كمك بته اقتوا   ديگرى، انسان
:يدفرماارزش معرفى كرده و مىفايده و بىكنند، بىبستگانشان كار نمى

خواهد از راه حالل مالى را فراهم آورد كه بتا آن آبتروى ختود را    كسى كه نمى
حفظ نمايد و دينش را ادا كند و صله رحم را به جا آورد، خيرى در او نيست
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همه پيتامبران و امامتان بتراى تتأمين مختارج زنتدگى ختود و        
ى رغم وجود كسانهيچ يك از آنان، به. كردندشان كار مىخانواده

ند و با كه حاضر بودند با افتخار براى آنان و به جاى آنان كار كن
وجود امكانات و داشتن منابع مالى الز ، خود را از كار و تتالش 

ا ما در اينجا به اكتر دو نمونته از ميتان صتده    . ديدندنياز نمىبى
كنيمباره بسنده مىمطلب تاريخى و روايى در اين



متا  بتاقر   ا)محمد بن على . در روزى گر  به بيرون از مدينه رفتم: گويدشخصى به نا  محمد بن منكدر مى
ر طلتب  از مشاهده اين وضعيت كه كستى د . را ديد  كه با دو غال  سياه مشغول كار كردن بود( عليه السال 

. زديك شد به او ن. دنيا اينگونه به خود سختى بدهد، ناراحت شد  و با خود گفتم كه بايد او را موعظه كنم
بته  . دريخت، پاسخم را دازد و عرق از سر و رويش مىدر حالى كه از شدت خستگى نَفَس مى. سال  كرد 

« !داد؟اى كه اگر در اين حالت مرگ تو فرا رسد، پاسخ خدا را چگونه ختواهى آيا هيچ فكر كرده»: او گفتم
مترگ  اگر در اين حالت مرگ من فرا رسد، در حقيقت، در حتالتى »: اما  باقر عليه السال  در پاسخ فرمود

يگتران  من با اين عبادت، خود  و عيالم را از تو و د. من فرا رسيده است كه مشغول پرستش خداوند هستم
داوند مرگ خترسيد  كه در حال معصيت و نافرمانىدر صورتى بايد از فرا رسيدن مرگ مى. كنمنياز مىبى

«.من فرا برسد
ر دستت  اما  صادق عليه السال  را ديد  در حالى كه بيلى د: گويديكى از ياران اما  صادق عليه السال  مى

. ختت رياى خشن و زبر بر تن داشت و در زمين شخصى خود مشغول كار بود و عرق از پشتش مىو جامه
متن دوستت دار  كته    »: در پاسخ فرمتود « .اجازه دهيد من به جاى شما كار كنم»: به حضرت عرض كرد 

.تأمين معاش و در طلب معيشت، سختى و آزار آفتا  گر  را تحمل كندانسان براى
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انگيتزه  آن همه ارزشى كه در اسال  براى كار اكر شده است، همگى مبتنى بر داشتن نيتت و 
اى االهتى و ختدايى باشتد، كتار آنتان از ارزش     اگر انگيزه افراد در كار، انگيزه. خو  است

بته همتين   . اخالقى برخوردار خواهد بود، وگرنه داراى ارزش معنوى و اخروى نخواهد بتود 
در . تدليل است كه در احاديث متعددى بر داشتن نيت االهى در انجا  كار تأكيتد شتده است   

حا  روايتى آمده است كه روزى پيامبر اكر  صلى اهلل عليه و آله بتا جمعتى از يتاران و اصت    
ار و خود نشسته بود؛ جوانى نيرومند و توانا را ديدند كه از همان ابتتداى صتبح، مشتغول كت    

: ته و گفتنتد آميزى به آن جوان نگريساى از صحابه پيامبر با نگاه تأسفپاره. تالش شده بود
پيتامبر اكتر    « .كترد اى كاش اين شخ ، جوانى و نيروى خود را در راه خدا صترف متى  »

و بته  چنين نگوييد؛ زيرا اين شخ  اگر براى حفظ خود از درخواستت از ديگتران  »: فرمود
ين كند، در آن صورت او در راه خداست و اگر بتراى تتأم  نيازى از ديگران كار مىمنظور بى

ز در راه كند، در آن صورت نيمخارج پدر و مادر پير و ضعيفش و يا خانواده ناتوانش كار مى
، در كنداندوزى كار مىاما اگر براى مباهات و فخرفروشى و به هدف تكاثر و مال.خدا است

.آن صورت در راه شيطان است



ضىىت  اشخصىىبا ىىلا ىىلانابهىىضر ا ىى اادىىضارهىىلسامىىلد ا و ىى ارا ىى سا هىى ا ا ا
ب ىلا اهىصاد»:ا دضتا ى ارنىصامىورتاشىضدادردر  با ار رىناخوداررا ضرىا  

زادب ىىلاهىىلدادب ىىلارراد اىى ادررسا اهىىلنودا ىى ا  اداىى انىىل ا ا ىىضا ىى ا   ىى ار
  ا.رهلسا  فار اررارزامجعاهلدا اك باثض تاجونلاشى ب «ا.هن اشوسهبضه

لها ا  فدارنصاراى اكى اخىودسا ا  ىل ادرارفى»:اشخصادراپلاخا ضضاكضد
تل امىىى   اخوشىىى خنا لشىىى دا ا ىىىلا  امىىىو ار ىىىداررا ىىى اجىىىلا  رسا ا ىىى ا   اىىى

 ؛ارنىىصابوىىبادب ىىلاب  ىى»:ارهىىلسافضهودبىى «ا. ىى  دا ا ىىعا ا بىىضها ىى اجىىلا  رس
 وك ابوبا خضتارا 
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عنوان يكى از عوامل گشايش در رزق و روزى و در روايات متعددى اخالق نيكو به
كر  در پيامبر ا. عنوان يكى از عوامل تنگدستى و فقر معرفى شده استاخالق بد به

سفارش خود به صحابى گرانقدرش، ابوار غفارى، به اين مطلب اشاره كرده و 
:فرمايدمى

.ودشاى ابوار، به درستى كه انسان گاهى به دليل انجا  گناه، از روزى خود محرو  مى
:خوانيمدر روايت ديگرى، چنين مى

.هاى رزق در اخالق خو  نهفته استگنج
شوداخالق نيكو، موجب زيادت در روزى مى

انگر اين دسته از روايات يك معناى ظاهرى قابل فهم براى همگان دارند و آن اينكه بي
، موجب خلقىاين حقيقت تجربى و اجتماعى هستند كه آراستگى به فضايل و خوش

يد از دهد كه مشتريان بيشتر به خرتجربه نشان مى. شودآوردن مرد  به فرد مىروى
.خلق تمايل دارندفروشندگان خوش



بته ويت ه آنكته مطتابق روايتت      . اين احاديث را نبايد در همين معناى عادى و عرفى خالصه كترد 
نخست، گناه، اعم از اينكه فردى باشد يا اجتمتاعى، موجتب محروميتت از رزق، اعتم از متادى و      

:وجه كردشود؛ بنابراين الز  است براى تبيين چگونگى اين رابطه، به نكات زير تمعنوى مى
در اينجتا معنتايى عتا  و گستترده دارد؛ يعنتى منحصتر در رزق      « رزق»اولًا، بايد توجه داشت كه 

عنتوى  هاى ممتعارف از قبيل خوراك و پوشاك و مسكن و مركب امثال آن نيست؛ بلكه شامل رزق
ار اى در اختيتار انستان قتر   هاى الهتى كته بته گونته    به يك تعبير، همه نعمت. شودو اخروى نيز مى

ايمان و هاى معنوى، مانند علم وحتى بايد دانست كه اهميت رزق. آيندشمار مىبه« رزق»اند گرفته
وجب گاه ممكن است ارتكا  گناهى م. هاى مادى استعبادت و امثال آن، به مراتب بيشتر از رزق

نستان در  تتوفيقى ا محروميت انسان از ادامه تحصيل شود و گاه ممكن است ارتكا  گناه موجب بى
بتاالترى  حتى نسبت به كسانى كه از معنويت. اش گرددهنگا  وظايف دينى و اعمال عبادىاداى به

يك گنتاه  اند، ممكن است ارتكا هاى معنوى بيشترى را نصيب بردهبرخوردارند و توفيقات و رزق
.صغيره، موجب سلب توفيق آنان از نماز شب باشد



رىا ى   انى هثلب لً،ادراجلىاخودا  ارث لتارا  هارا اك ،ادرارنصاجهل ا  چاپ 
.د   و ارخامنب

رهىلارنىصاررا.ا  ىتن  ىلاب ىبا ى   ا وى اب لا اگضفتىلرى لا ااض ه   نل ضرنص،اهص   
سازبى ،اپىدرب داك اخ ر بى اخىحمااىساراى ا اجىباررردهاخىحمارزار ااىضامنىب داهب

ض  اكىض،،ادرا ى.ا لاررا لن ادراجلىيادنهىضاج ىت واكىضد لا اگضفتلرى و اهص   
كىى ا وىى ا ىىلىاهتنىىو ب،ارنىىصا ا اىى اررادهك ىى اكىىضدهاراىى  نىىلتاهتتىى دا ا ىى ا  ىىل 

. لىارب ل ،ار بلدا ارفتلر لىابلشلن  اخودار ا رموبااض ه  
 ى لرىارراب ىبا [اخى ر] ضاهص  نا  امشلارا ا  ااى باداىتل رداخىودامشىلاراى ا ا

كن  فواهب



دق مندى از رزق و روزى مادى و معنوى نيز صاهمين مسئله عيناً در باره بهره
ستته  قرآن كريم تقواى الهى را يكى از عوامل گشايش و وسعت رزق دان. است
:فرمايدو مى

كردنتد، بركتات  آوردند و تقوا پيشه مىها، ايمان مىو اگر اهل شهرها و آبادى
ا هم تكذيب كردند؛ م[ آنها حق را]گشوديم؛ ولى مىها و زمين را بر آنهاآسمان

آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم
د، و او كنت و هركس تقواى الهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى

ايت رساند، و هر كس بر خدا توكل كند كفرا از جايى كه گمان ندارد روزى مى
رساند؛ و ختدا بتراى هتر    كند، خداوند فرمان خود را به انجا  مىامرش را مى
.اى قرار داده استچيزى اندازه
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طور كه اى دو طرفه است؛ يعنى همانرابطه ميان كار و شخصيت انسان، رابطه
كار، معلول چگتونگى و نتوع شخصتيت انستان استت، شخصتيت انستان و       

ليته  اميرمؤمنتان ع . چگونگى آن نيز معلول و محصول نوع كار و شغل اوست
:فرمايدالسال  در سخنى بسيار حكيمانه مى

.اگر تو نفس خود را به كارى مشغول نسازى او تو را مشغول خواهد كرد
ار باشتد،  اى است كه اگتر بيكت  وي ه قوه خيال آدمى به گونهنفس انسانى و به

ود كه شاما كار و فعاليت موجب مى. فساد خواهد كشاندانسان را به تباهى و
كتى از  اصولًا ي. قوه خيال چندان مجالى براى به انحراف كشاندن انسان نيابد

ايد بته  هاى انسان باالخره بانرژى. ترين علل ارتكا  گناه، بيكارى استمهم
ها راه درست و صتوابى بتراى مصترف   اگر اين انرژى. اى مصرف شوندگونه

. هاى انحرافى و نادرست صرف خواهند شدنداشته باشند، در راه



رى هتاى متتراكم جلتوگي   اشتغال، افزون بر اينكه از انفجار انترژى 
يتز  كند، مانع پيدايش افكار و وستاوس و خيتاالت شتيطانى ن   مى
ر و روانتى انستان در البراتتوا   بهداشتت »: به قول پاستور. شودمى

: گفترى مىولتر، يكى از فيلسوفان عصر روشنگ« .كتابخانه است
خواهد مرا از كنم كه درد و رنج بيمارى مىهر وقت احساس مى»

كتار بهتترين درمتان دردهتاى     . بتر  پاى در آورد، به كار پناه مى
رى و مصدر كليه مفاسد فكت »: گفتپاسكال مى« .درونى من است

گ هر كشورى كه بخواهد ايتن عيتب بتزر   . اخالقى، بيكارى است
اجتماعى را رفع كند، بايد مرد  را به كتار وادارد تتا آن آرامتش    

اند در عرصه وجود افراد عميق روحى كه عده معدودى از آن آگاه
«.برقرار شود
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ان، به خواهى آزاد زندگى كنى، مثل بردگان تالش كن؛ آرزويت را از مال ديگراگر مى»
طور كلى،

ت؛ تتر است  كند زيرا درخواست از مترد ، خواركننتده  قطع نما؛ نگو اين كار مرا پست مى
«.زمانى كه از ديگران مستغنى باشى، از همه مرد  ارجمندترى

:گويدزراره، از ياران بزرگ اما  صادق عليه السال ، مى
متن متردى فقيتر و    »: شخصى به محضر اما  صادق عليه الستال  آمتد و عترض كترد    

امتا   « .دانتم توانم كار دستى انجا  دهم و نه فن تجارت را مىتنگدست هستم كه نه مى
:صادق عليه السال  در پاسخ او فرمود

«نياز گردانكار كن؛ با سرت باربرى كن و خود را از مرد  بى»



نهىضر ،ادراربى اكى ادرخوراى اهىل ارزاددصضنحاكضده ضخبارزا لملل ا برگارخ  
.اضرساراى شضرنطا لدىا ا ضرىاك باك ا ضت  ار ا  ا  ارضىطضررابضاى  ه،ا ى

 ا ازنىىىضرادرخوراىىى اهىىىل ارزادنهىىىضر ادرا ا اىىى ا ىىى اهتنىىىلىاشىىىكلن ارزاخ ر بىىى
سا زررا اذا ا اخوررىادرا ضر ضاغحمخ راى ا اچننى ،ادرارغوىباهىوررد،اه ىتوبا

رذنىىىىى اشىىىىىخصاهىىىىىوردادرخوراىىىىى اراىىىىى ا ا ىىىىىنادراهىىىىىورردىا كىىىىىصاراىىىىى ارنىىىىىصا
  ادا لاكنن هدرخورا اهوجبارنلىافضدادرخورا اشوب هاگضدداك ادرخورا 

.درردرننك اه  بارنصاكلراغحمارخ  بار ا ودهارا ،ادرارنصاه ئو اباش



رى ضراباهالن  
 ىىىضرىاگىىىضرىيادرارخىىى  ،ا ىىىضارنىىىصا ىىىل راراىىى اكىىى ،اف و ىىىوفا ملىىىلىنا ابىىىضرداب ضنىىى ا ىىى رت.(س1844-1900)فىىىضدرنشاب نىىى ا

لرىاهوجىىباشىودا ا ىى اكىد ىخ صافدىلنلا ارذرنىىلارخ  ىبا لنى ادنىى اكى ا ى اكىىلرىاهوجىباداونى ا ىىسا ى رتابوى اهىىلاهىب
ىادرادتضنىفاخىودا ا.ا ننى كلر ىلىابىواار د،افدى و ا ارفتلر ىلىابىوااد س،ارذنوى ا ى امشىلراهىب:اگىضددددت فارنصا ىساهىب
:گون خوبا ا  ارخ  باهب

زابىلدورىنا ى ا   ى ؟ا بنى ار.اكن ،اررردها ى ا ى رتا اخىودا ى رتاررادرارب ىل ب كا    ؟ا بن ا سا  رتارراد  ن اهب
ىا ىىلا ىى رتابىى اخضاىىن .انل ىى ؛ار  ىىلها ىىحمهاشىى  ا ىىضاهىىلبتبخبىىنا   ىى ؟ار  ىىلهارننكىى ا ىى رتارفىىبرنشاهىىبب ىىك.ازرنىى هىىب

نتى ابلدوربىل ا ا) ا هنىلاررارب ىل ا لنى.ارنىصاراى ات ىت ارمىلا  ضد اىناهىل:ابلدوربل ا ابلدن راتل ا لن ابىل وداشىوب ...ا    ا
لدوربىل ا ابلدن راىتل ارا ؟اچى ردىافتاىلداب ى  ا ى ابدضارزا ضاد ل بخبش  ا  بازنل .ادرارنصاههدانلرىاكن (ابلدن راتل ارر

…
 ىىباراىى ؛ارنىىصارخ دىىضنصاىچىى ردىا ىىضرىاهن،طىىل ،ا اىىو ا ضر ىىضا ىىضرىاا ىى ا ن ىىلدر ،ارنىىصا رف»:اگونىى دراجىىلىيادنهىىضاهىىب

«! لش  نور ارخ  ،اض اب  ت اهبخودا  
درب  ؟ لرها    ؟ا نلامشلاب بافد و اررا لا  رتا ارذنو اررا لاضتفانك ل اهبب ضامشلادرارنص

ه اىتل ارراكىلرىادور ا ضا  ردبارراخوبا ا ضاضىتفباررا ى ادرب ى ؟ا ى ابىوراكوىب،ا نىلاچى ردىافتىلدا ىلابلدوربىل ا ادن نلاهب
درب  انلاخحم؟ا ضر؟ض رخ  باهب



 ضرىاپژ  ش

درا  ىىى لرىارزاهىىىورردارب ىىىل ادرار ىىىلدادىىىورز اه ىىىل ارهىىىوراهض ىىىو ا ىىى اشىىى لا اك.  ىىىبا1
لنى ادرارنىصاهىورردا ى ا .ادر ه ا لا ظلنفاشخصىبا اخىلبوردگباخىودابىلدور اراى 

هاىى ساكىىضد؟ا نىىلا لنىى اجلبىىباكىىلراررادىىضج حادردانىىلاه ىىلگلاشخصىىبا اخىىلبوردگبارر
فتىىلرادىىور ادرايصىى صا  ىى ،ا ومىىو ا ارهكلبىىلت،ا لد بىى ارادرشىى ؟ا هوبىى اهىىب

 دا ابى ارزارىاك اب ارزا ظىلنفاكىلرىا اشى وباخىوداكىداگ رشىت ا لشىكضد؟ا  اگوب 
ضمىى ا ظىىلنفاپىى رىانىىلاچ ىىضىاخىىود؟ادىىلا ىى اربىى رزهااىىلزا  ىىت دارزارهكلبىىلتا اف

كنى دا ادىلا ى اا طاكلرا ادرررىيا ار ت لررتاش وبا ضرىاچ ضا افضزب ر اراىتفلده
دورب دازب گباشخصباررامضفارهوراش وباكن د؟رب رزهاهب



تىلرىاخىودا ا ىضرىارنى اكى ا ىضرىارفىعاگضففضضاكن  ادراشضرنطبا ىضرراگضفتى .ا2
رىاجبالرهدهه اخملرجازب گبا ار  لبلًادا ا اپلاكضد انكاكلرا  ض هن ،ا 

ضىادرا ىىىى ا ىىىىلد،اخىىىىودامشىىىىلاهبىىىى ارزا ىىىىضاكىىىىسادنهىىىى.ا ىىىىضضاگىىىىضف اب ررنىىىى 
لا جىودارنىص،ا .ادرب  اك ادوربلىيا لزپضدرخ ا ضضاررادراهو  اهاضراب ررن هب

وداررا ىى ادورب ىى اپىىرگىىضادتهىى ا ىى ا لزپضدرخىى ا  اررادرازهىىل اهاىىضراب   ىى ،امنىىب
ته بله اررادرا ن اشضرنطبا ظ ف ارخ  بامشلا    ؟ا نلاد.ادا ا  رن 
ررىاگحمنىىىىى ؟انىىىىىلا بكىىىىى ارزاگىىىىىضف اپىىىىىوداخىىىىىوددكن ىىىىى ا اپىىىىىودارراهىىىىىبرهدىىىىىلاهىىىىىب

كن  ؟هب



ما بايتد از  حل امانوئل كانت، فيلسوف مشهور آلمانى، براى چنين موقعيتى اين است كه شت راه
ه كستى  گرفتن قرض خوددارى كنيد و هرگز قول و تعهدى كه توانايى تحققش را نداريتد، بت  
ه وضتع  ندهيد؛ زيرا شما بايد بدانيد كه اگر آيين كردار شما به صورت قانونى عا  درآيتد، چت  

را اگر چنين انگاريم كته هرگتاه كستى ختود    »اصولًا . نامطلو  و ناصوابى پيش خواهد آمد
ه قتول  گرفتار مشكلى ديد بتواند هر چه را دلش خواست قول بدهد، با اين قصد كه هرگتز بت  

رايى اگر كسى طرفدار مكتب خودگ« .خود عمل نكند، نفس كار قول دادن ناممكن خواهد بود
ى ستود  در اخالق باشد، در چنين موقعيتى چه تصميمى خواهد گرفت؟ آيا در چنتين متوقعيت  

اختت،  كند كه از قرض كردن خوددارى كند يا بتا امضتاى تعهدنامته بازپرد   شخصى اقتضا مى
اشد كته هتر   قرض را بگيرد؟ و اگر كسى معيار اخالق را تقر  به خداوند بداند، يعنى معتقد ب

كه موجب دورى ما از او شود، بد است،كارى كه ما را به خدا نزديك كند، خو  و هر كارى
در چنين موقعيتى چه تصميمى خواهد گرفت؟
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