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هذرص :ههذی اخىاو
جلسه نخست :جغزافیای ”اخالقپژوهی“ ،رشتههای اخالقپژوهی (بز اساص روش) و هسائل ههن هغزح در آيها :تاریخی/يملی ،تجزبی(جاهعهشًاسی اخالق،
جغزافیای اخالق ،روايشًاسی اخالق ،سیستشًاسی اخالق) ،استذاللی/تحلیلی (فلسفۀ اخالق :فزااخالق :چزا اخاللی باشین؟ /هعزفت شًاسی اخالق ،هتافیشیک
اخالق ،روش شًاسی اخالق) و يظزیههای اخاللی هًجاری ،ربظ اخالق با همىالت دیگز (هًز ،سیاست ،فزهًگ ،تکًىلىژی )... ،و هسائل آيها
جلسه دوم :يسبیايگاری Relativismو گىيههای يسبیايگاری و ربظ آيها و هعايی آو ،هذعا و ادله
جلسه سوم :شخصیايگاری  Subjectivismو هبايی علن الًفسی و هتافیشیکی آو ،هذعا و ادله ،يظزیۀ ياظز آرهايی()Ideal Observer Theory
جلسه چهارم :فزاعبیعی ايگاری ( Supernaturalismاشعزیهشزبی/يظزیۀ اهزاالهی/ارادهباوری االهیاتی ) هؤلفههای هعزفتشًاختی/هستیشًاختی و
رواوشًاختی  ،ربظ اخالق و دیى ،يظزیۀ لايىو عبیعی آکىیًاص
جلسه پنجن :عاعفیايگاری  Emotivismو ابزاسگزایی و سزچشمه هیىهی و پىسیتیىیستی ( ِا ِیز و استیىيسى) آو ،ربظ اهز اخالق و اهز عاعفی ،تحلیل روايشًاختی/
فلسفی عىاعف ،يظزیه خغاايگاری هکی

جلسه ششن :شهىدگزایی  Intuitunismو عبیعیايگاری (تعزیف گزایی) هذعیات و ادله /تًاظز ریاضی و اخالق  /والعگزایی و ياوالعگزایی اخاللی /شًاختیايگاری
جلسه هفتن :تىصیهگزایی هز  Prescriptivismو اصل ّ
کلیتپذیزی  Universalisabilityچگىيه اس تحلیل هًغمی جمالت اهزی به اخالق عام هیرسین؟ ادعا و ادله
ِ
ِهز و اشکاالت تىصیهگزایی
ّ
عماليیت اخاللی گًسلز و گذر اس هًغك به اخالق  /لاعذۀ عالیی اخالق
جلسه هشتن :يظزیه
جلسه نهن :يظزیات هًجاری ( :)9پیاهذگزایی  /فایذهگزایی و گىيههای آو ( بًتام ،هیل ،هىر ) ...
جلسه دهن :وظزیات هًجاری ( : )2اداهه يظزیات فایذهگزا ( لذت گزایی اس پایکىبی تا هعاصز ) ،خىدگزایی ،دیگزگزایی(اخاللی و رواو شًاختی ) ،کثزت گزایی
اخاللی و هعايی آو ،يظزیه تصمین ،يظزیه باسی و هعمای سيذايی (دیذگاه هابش و لزاردادگزایی )
گزایی لاعذهيگز تا اهز هغلك کايت ،صىر گىياگىو اهز هغلك کايت و يظزیۀ
جلسه یازدهن :يظزیات هًجاری(  : ) 3ياپیاهذگزایی (وظیفهگزایی اس کايت تا راص) اس فایذه ِ
اخالق کايت ،يظزیۀ وظایف در يگاه يخست دیىیذ راص

جلسه دوازدهن :يظزیات هًجاری ( : )4فضیلتگزایی اس سمزاط تا هکایًتایز ،چزا فضیلتگزایی؟ ،فهزست فضایل ،ربظ فضیلت و وظیفه و يیت ،لىیًاص و اخالق
دیگزی ،اثز دوگايه
جلسه سیزدهن :اخالق کاربزدی و للمزوها
جلسه چهاردهن :اخالق يمذ ،اخالق اسدواج ،اتاياسی ،شبیهساسی ،سمظ جًیى
جلسه پانزدهن :اخالق سیستهحیغی ،اخالق فمیًیستی ،بخت اخاللی (يیگل و ویلیاهش ) ،ضعف اراده (آ کزاسیا) ،استذالل اخاللی
جلسه شانزدهن :اخالق در تفکز اسالهی ،يظزیه هًجاری اسالم چیست؟

