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 :کانت وموضوع الزام اخالقی
 
 

ماقدرِت انتخاب داریم وبه همین دلیل است که اخالق عرِض وجود میکند. صحبت را از یک لطیفه آغازمیکنم.میگویند 
معلمی ازشاگرداِن خود پُرسید:»بهترین فُرصت برای چیدن میوهٔ گیالس چه وقت است؟« شاگردی درپاُسخ اُستاد  

دراینصورت ماعمل رابه عنوان یک مصلحت درنظر گفت:» وقتی که باغبان درباغ نباشد وسگش هم مزاحمت نکند.«
میگیریم یعنی عمل ازدیدگاِه مصلحِت شخصی برای من مفید است یا مضر وبالطبع من مفاد را به سوی خود جلب  
وضرر را ازخود دفع میکنم وقضاوِت اخالقی من تابع مصلحت میشود وبالنتیجه عمل ازدیدگاِه پرنسیپ نزِد من خوب 

نیست وبنابراین مکلفیِت اخالقی وفرماِن وجدان نزِد من معنی ندارد.من منتظر فُرصت استم که باغبان   یا بد خیر یا شر
 .مراقِب باغ نباشد وسِگ باغبان هم مزاحمت نکند

حاالاگراین مثال رابرجامعه تطبیق کنیم درجامعه باغبان قانون است ومزاحم؛پاسبان قانون وآنجا که مردم تربیِت 
ندارند عمل را ازدیدگاِه پرنسیپ یعنی به عنواِن عمِل خیریااخالقی وعمل شریعنی غیِراخالقی نمیبینند اخالقی ُدُرست  

پس اگر سروکاِر ادم به څارونوالی؛ زندان ورسوایی نیفتدرشوت بسیارخوب است که فردراثروتمندوصاحب جاه 
ون عمل من را کسی نمی بیند دیگر چه  وجــالل میسازد وهر پولدار درجامعه ازاحتراِم اجتماعی برخورداراست وچ

الزم که من وجداِن خودرا بالی جاِن خود بسازم وبه ناِم مکلفیت اخالقی خودرا ازنعمِت جاه وجالل محروم کنم.کانت 
میگفت آنکه خودرادرمحکمهٔ وجداِن بیدارمحاکمه میکندهرگزسروکارش با پُلیس ومخکمه نمی افتد.ما مردم خویشتن 

دادوستی سرآمد جهان میدانیم ولی بدبختانه آن مسلمانی وخدا دوستی برما نهیب نمیزند که وقتی را درمسلمانی وخ
دیدیم چشِم قانون مراقِب ما نیست هرعمِل ناروا را روا نپنداریم وماِل ُدزدی وقاچاق را درانباِر خود گرد نیاوریم 

نبریم. این موضوع داستان آن مسلمان را که اهل    ووقتی ازمستی ُعربده میکشیم فریاِد محتاچ وضجهٔ دردمند را ازیاد
تظاهر بود وهی برهمسایهٔ یهود خویش طعنه میزد که مسلمان َشَود به یاد میدهد که سرانجام حوصلهٔ یهودی سر رفت  
وبرایش گفت:» آن مسلمانی که بایزید دارد ازمن ساخته نیست واین مسلمانی که توداری به درِد من نمیخورد.«نتیجه 

که اگر قانون ازمن بازخواست نکند وسروکارم را با پُلیس وزندان نیندازد ازدیدگاه اخالق برای من خیر وشری   این
وجود ندارد.ما همه اسالم وانصاف رابرای دیگران میخواهیم وازیاد می بریم که چشم قانون وپُلیس ممکن است غافل  

 .لحظه هم غافل نمی شود وفریب نمیخوردَشَود وعمِل مارا نبیند ولی چشم خدا)ج( وچشم وجدان یک 
دیگری آمد ومیاِن ما ۲۰۱۴ما درچندسال گذشته دوبارانتخابات کردیم ودرهردوبارطشِت تقلباِت ما ازبام افتاد.درسال  

آشتی آورد واینک بازما هنگامهٔ تقلب را باال کرده ایم.تقلب مصدر باب تَفَعُل است یعنی قلب کردن یعنی معکوس 
! راستی چرا ما تقلب میکنیم؟ به خاطر اینکه قانون وپُلیس توانایی آن راندارد که جلو مارا بگیرد ولی کردِن حقیقت

وجدان بیدار نداریم که برما نهیب بزند که ماِل دیگری را به زوریا به نیرنگ ماِل خود ساختن همان ُدزدی است  
 :وخانم پروین اعتصامی راست میگفت که

 

 ت ُدزدی حکام روِز روشن اس    ردن است ُدزد اگر شب گرِم یغما ک
 

خاطر خدا این همه اسالم؛ اسالم نگویید که دیِن خدا از تقلُب عار   حاال که هرعمل راتابع مصلحِت خودمی فرماییدبه
 :دارد. شما لطفاً ماننِد آن عاشق بهانه سازمباشید که
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 هماته روا ده دیار غم غلطوم     شراب په شرع ناروا ده 
 
 

غم یاِر خودرا غلط می کندشماهم با تقلبها ورای های جعلی خودرا به شاهِد قدرت میرسانید وبرای  که اگراوباشراب
مردم هوای خدمت ندارید که تقلب عملی سخت غیر اخالقی است و ُمرتکب خدا خدا میگوید ولی بُِت نیرنگ ومردم 

 .فریبی درآستین دارد
 مبرمنگه ۲۰۱۹فاعتبروا یا اولی االبصار نگارگر دوم اکتوبر 
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