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  هاي ستبر و سبك اخالقي در باب خاصه
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اي نفت ريخته و در حضور برخي از دوسـتانش در حـال آتـش زدن گربـه روي      اي روي گربه ساله١٥فرض كنيد نوجوان    
است كه در اينجا توسط انـسان بـالغي در حـال    نظير آتش زدن هيزم فعلي طبيعي       » آتش زدن گربه  «. آسفالت خيابان است  

اي كه بر اثـر سـوختن گربـه     انرژي حرارتي«توان سراغ گرفت؛  هاي متعددي را مي   در اين سياق، خاصه   . انجام شدن است  
شـلوار آبـي نوجـوان    «، »قطـرات نفتـي كـه روي آسـفالت ريختـه شـده       «،  »ناله و فرياد گربه بر اثر سوختن      «،  »آيد  پديد مي 

بـراي يـك شـيميدان چگـونگي تبـديل انـرژي       . تـوان از منظرهـاي گونـاگون بررسـي كـرد       اين پديده را مي   ... و »ساله١٥
يـك روانـشناس بـه بررسـي     . تواند قابـل تامـل باشـد    شيميايي نهفته در نفت به انرژي گرمايي و ميزان انرژي توليدشده مي          

در .  چنين عمل غريب و نامتعارفي از او صادر شـده اسـت      پردازد تا دريابد چرا     ساله مي ١٥ معيشتي نوجوان    -پيشينه تربيتي 
از منظر اخالقـي، ابتـدائاً   . العمل دوستان نوجوان و مانع نشدن ايشان از انجام اين كار نيز بايد ارزيابي شود        عين حال عكس  

رنـگ آسـفالتي   «، »رنگ نوجـوان  شلوار آبي«. هاي فارغ از اخالق تفكيك كرد       هاي اخالقاً مربوط را از خاصه       بايد خاصه 
شـنبه   به شرطي كه اين عمل در روز سـه (شنبه بودن  سه«، »جنس ظرفي كه پر از نفت بوده«، » گربه روي آن قرار گرفته     كه

توانـستند بـه نحـو     االصـول مـي   انـد چـرا كـه علـي      هاي فارغ از اخالقي     هاي يادشده در زمره خاصه       خاصه ... و »)انجام شود 
 ظـرف پـر   ،رنگ بـود  اي ساله قهوه١٥مثالً اگر شلوار نوجوان .  اخالقي ما تغيير نكند    ديگري باشند و در عين حال قضاوت      

 همچنـان شـهودهاي   ... وگرفـت  عمل نفت ريختن و آتش زدن چهارشنبه صـورت مـي     ،  اي  از نفت پالستيكي بود تا شيشه     
انـد كـه    هـايي  اً مربـوط خاصـه  هـاي اخالقـ   در مقابل خاصه. كردند اخالقي ما بر ناروا و غيرموجه بودن عمل فوق تاكيد مي      

ساله به گربـه لگـد بزنـد، ايـن خاصـه نيـز       ١٥مثالً اگر حين سوختن گربه، نوجوان    . اند  بخش حيث اخالقي يك كنش      قوام
هـاي اخالقـاً     در حـالي كـه خاصـه   ،خاصه اخالقاً مربوط است چرا كه آزار و اذيت بيشتر گربه را به همراه خواهد داشـت         

هاي اخالقاً غيرمربـوط،   اصهپس از كنار نهادن خ . ر ميزان الم و رنج حاصله براي گربه ندارند        غيرمربوط دخل و تصرفي د    
در مثـال يادشـده، سـوزاندن گربـه توسـط نوجـوان       . گيرند هاي ستبر اخالقي قرار مي      هاي اخالقاً مربوط ذيل خاصه      خاصه

. گيـرد   قـرار مـي   »آسـيب رسـاندن بـه موجـود زنـده         «طبيعـي اسـت، ذيـل خاصـه سـتبر           » خاصه اخالقاً مربوط  «ساله كه   ١٥
، »جبـران كـردن  «، »آسـيب رسـاندن بـه ديگـران    «، »مهربـاني كـردن  «، »وفاي به عهد كـردن    «هاي ستبر اخالقي نظير       خاصه

 »نبايـد «،  »بايـد «، »بـدي «، »خـوبي «اي نظير  اند كه در قياس با اوصاف اخالقي    هايي اخالقي   خاصه...  و »اري كردن زسپاسگ«
هـاي   برنـارد ويليـامز ايـن خاصـه    . نـد  از تعين بيـشتري برخوردار  وتري داشته ترند و حد و مرزي روشن     صلب و سخت  ... و

هـايي كـه از    در مقابـل خاصـه  . گيرند هايي كه در جاي موضوع قرار مي  خاصه؛هاي اخالقي ستبر ناميده    اخالقي را، خاصه  
هـاي اخالقـي    گيرنـد، خاصـه   كمتر مشخص است و در جاي معمول قرار ميتعين كمتري برخوردارند، حدود و ثغورشان      

هاي اخالقاً مربـوط را در جـاي موضـوع قـرار      توان خاصه  هاي اخالقي، هم مي     بندي گزاره   ورتدر ص . سبك ناميده است  
تـوان   يـا مـي  » سوزاندن گربه توسـط انـسان بـالغ بـد اسـت     «هاي اخالقي سبك را مستقيماً بر آنها بار كرد نظير  داد و خاصه 
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هاي اخالقي سبك را بر آنهـا بـار كـرد     عد خاصههاي ستبر اخالقي برد و در وهله ب    هاي اخالقاً مربوط را ذيل خاصه       خاصه
توماني را كـه   به عنوان مثال ديگر، فرض كنيد قرار است رضا پنج ميليون      .»آسيب رساندن به موجود زنده نارواست     «نظير  

و  »پنج ميليون تومان را يكشنبه قرض كـرده «، »رضا بلندقد است«اينكه  . از فريبا يك ماه پيش قرض گرفته فردا پس بدهد         
در مقابـل آنچـه بـه    . غ از اخالق اين سـياق اخالقـي اسـت   رهاي فا  در عداد خاصه  ،  »ليسانس اقتصاد است    فريبا داراي فوق  «

. رسد ربط اخالقي دارد، اين مطلب است كه رضا بنا بر قولي كه داده، بايد پنج ميليـون تومـان را فـردا پـس بدهـد           نظر مي 
را بر آن بـار  » وظيفه«توان مستقيماً خاصه اخالقي سبك      مي. اً مربوط است  يك خاصه اخالق  » پس دادن پنج ميليون تومان    «

بـر دو گـزاره را   » وفاي به عهـد «يا آن را ذيل خاصه ستبر اخالقي » پس دادن پنج ميليون تومان وظيفه است     «: كرد و گفت  
  ».وفاي به عهد وظيفه است«: بندي كرد چنين صورت

هـاي سـبك اخالقـي و     هاي ستبر اخالقي، و خاصـه  فعال طبيعي فارغ از اخالق، خاصهبنابر آنچه آمد، با مدنظر قرار دادن ا    
تـري از آنچـه در وادي اخـالق     تـوان درك روشـن   تفكيك آنها از يكديگر و مدد گرفتن از شهودهاي عرفي اخالقي مي       

  . جاري و ساري است، به دست داد


