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  دزدي با چراغ خاموش

، يکي از اصول اخالقي است که عموم انسان ها آن را پذيرفته اند؛ چه انسان هايي که آن »دزدي بد است« 
فرا گرفته اند و چه انسان هايي که متدين اند و به ... را در دوران طفوليت در محيط خانواده، مدرسه و

 قليلي از آدميان نيز کوشيده اند با صورت بندي نظري و .اقتضاي آموزه هاي ديني آن را ناموجه انگاشته اند
تامل فلسفي درباره چيستي اخالق و روايي و ناروايي اخالقي از موجه بودن اين گزاره اخالقي سخن 

به عنوان مثال وظيفه گراياني چون کانت تبعيت از امر مطلق و تنسيق هاي چندگانه امر مطلق را قوام . بگويند
 اقتضا مي کند که با ديگران - اصل خودآييني- تنسيق اول امر مطلق. موجه مي انگارندبخش فعل اخالقي 

فعل ناروايي انگاشته » دزدي کردن«چنين است که ... چنان رفتار کنيم که خوش داريم با ما رفتار کنند و
 از آموزه ،يکي»دزدي بد است«به تعبير ديگر . مي شود، چراکه خوش نداريم کسي ديگر اموال ما را بدزدد

از سوي ديگر فايده گراياني چون . هاي اخالقي مسلم در تنظيم مناسبات و روابط اخالقي به حساب مي آيد
بنتام و ميل با تمسک جستن به اصل فايده توضيح مي دهند که بيشينه شدن فايده و کمينه شدن درد و رنج 

نظر قرار دادن اين اصل مي توان بر با مد. بيشترين افراد جامعه، قوام بخش داوري اخالقي موجه است
ناروايي فعل صحه گذاشت چراکه متضمن بيشينه شدن الم و درد و رنج شخصي مي شود که اموالش به 

  .تاراج رفته است

  
٢  

و ناروايي آن به ذهن متبادر مي شود، معطوف به دارايي و مالکيت » دزدي کردن«معموالً آنچه ابتدائاً از  
است؛ آنچه متعلق به ديگري ...) نظير طال و جواهرات، خودرو، تلفن همراه و(ان ملموس و انضمامي ديگر

اما مدلولً اين سخن اين نيست که مالکيت در . است و بدون اذن او نمي توان در آن دخل و تصرف کرد
نيز در زمره متعلقات ديگري ...) يقي ومقاله، کتاب، آلبوم موس(مالکيت معنوي . اين امور خالصه مي شود

کسي که زحمت زيادي کشيده و اثري را . است و تصاحب کردن آن بدون اذن او اساساً ناموجه است
حال اگر . مالک قطعي آن اثر به حساب مي آيد... ابداعکرده، اعم از شعر، مقاله، کتاب، تابلوي نقاشي و

ند و آن را از آن خود بداند، يا متوجه قبح اخالقي عمل کسي بدون اجازه در مالکيت او دخل و تصرف ک
خويش نيست يا انسان غيراخالقي است که پرواي زيستن اخالقي را ندارد و زندگي منحط و نازلي را سپري 

اگر شق نخست باشد، مي توان با آگاهي بخشي و فرهنگ سازي او را بدين دقيقه متفطن ساخت تا . مي کند
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اگر شق دوم باشد براي جلو گيري از اشاعه چنين عمل غيراخالقي ، به .  فعلي نشودپس از آن مرتکب چنين
 فرهنگي با برمال ساختن شخص خاص و عمل ناروايي که صورت -نظر مي رسد رواست که جامعه علمي

اگر به قوت و بدون رودربايستي عمل شخص خطاکار در منظر و . گرفته، نقش بازدارنده خويش را ايفا کند
ي همگان قرار گيرد، کمتر کسي به هوس مي افتد که چنين کند و دسترنج ديگران را به ناحق تصاحب مرئا
  . کند

٣  

 سايرين بود؛ کاري که در ابتدا قبح آن ممکن  آنچه آمد، تاملي درباره سويه اخالقي دزدي اموال معنوي
ن را به عيان ديد و بر آن صحه است چندان به نظر نرسد، ولي با درنگي بيشتر مي توان ناروايي اخالقي آ

در عين حال مي توان از منظر حقوقي نيز به آن پرداخت و با وضع قوانين و جريمه ها، پشتوانه و . گذاشت
  .ضمانت اجرايي براي جلوگيري از عمل دزدي در نظر گرفت


