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جلسه نخست :جغرافیای ”اخالقپژوهی“ ،رشتههای اخالقپژوهی (بر اساس روش) و مسائل مهم مطرح در آنها :تاریخی/نقلی ،تجربی(جامعهشناسی
اخالق ،جغرافیای اخالق ،روانشناسی اخالق ،زیستشناسی اخالق) ،استداللی/تحلیلی (فلسفۀ اخالق :فرااخالق :چرا اخالقی باشیم؟ /معرفت شناسی
اخالق ،متافیزیک اخالق ،روش شناسی اخالق) و نظریههای اخالقی هنجاری ،ربط اخالق با مقوالت دیگر (هنر ،سیاست ،فرهنگ ،تکنولوژی )... ،و
مسائل آنها
جلسه دوم :نسبیانگاری  Relativismدر تقابل با مطلقگرایی و عینیانگاری؛ گونههای نسبیانگاری و ربط آنها و معانی آن ،مدعا و ادله
جلسه سوم :شخصیانگاری  Subjectivismو مبانی علم النفسی و متافیزیکی آن ،مدعا و ادله ،نظریۀ ناظر آرمانی()Ideal Observer Theory
جلسه چهارم :فراطبیعیانگاری ( Supernaturalismاشعریمشربی/نظریۀ امراالهی/ارادهباوری االهیاتی ) مؤلفههای معرفتشناختی/هستیشناختی و
روانشناختی  ،ربط اخالق و دین ،نظریۀ قانون طبیعی آ کویناس
جلسه پنجم :عاطفیانگاری (ابرازگرایی)  Emotivismو سرچشمه هیومی و پوزیتیویستی ( ِا ِیر و استیونسن) آن ،ربط امر اخالق و امر عاطفی ،تحلیل

روانشناختی /فلسفی عواطف ،نظریه خطاانگاری مکی

جلسه ششم :شهودگرایی  Intuitionismو طبیعیانگاری (تعریف گرایی) مدعیات و ادله /تناظر ریاضی و اخالق  /واقعگرایی و ناواقعگرایی اخالقی/
شناختیانگاری
جلسه هفتم :توصیهگرایی هر  Prescriptivismو اصل ّ
کلیتپذیری  Universalizabilityچگونه از تحلیل منطقی جمالت امری به اخالق عام می
ِ

رسیم؟ ادعا و ادله ِهر و اشکاالت توصیهگرایی

ّ
عقالنیت اخالقی گنسلر و گذر از منطق به اخالق  /قاعدۀ طالیی اخالق
جلسه هشتم :نظریه
جلسه نهم :نظریات هنجاری ( :)1پیامدگرایی  /فایدهگرایی و گونههای آن ( بنتام ،میل ،مور ) ...
جلسه دهم :نظریات هنجاری ( : )2ادامه نظریات فایدهباور ( لذت گرایی از پایکوبی تا معاصر ) ،خودگرایی ،دیگرگرایی(اخالقی و روان شناختی ) ،کثرت
گرایی اخالقی و معانی آن ،نظریه تصمیم ،نظریه بازی و معمای زندانی (دیدگاه هابز و قراردادگرایی )
باوری قاعدهنگر تا امر مطلق کانت ،صور گوناگون امر مطلق
جلسه یازدهم :نظریات هنجاری(  : ) 3ناپیامدگرایی (وظیفهگرایی از کانت تا راس) از فایده ِ

کانت و نظریۀ اخالق کانت ،نظریۀ وظایف در نگاه نخست دیوید راس

جلسه دوازدهم :نظریات هنجاری ( : )4فضیلتگرایی از سقراط تا مکاینتایر ،چرا فضیلت گرایی؟ ،فهرست فضایل ،ربط فضیلت و وظیفه و نیت ،لویناس و
اخالق دیگری ،اثر دوگانه
جلسه سیزدهم :اخالق کاربردی و قلمروها
جلسه چهاردهم :اخالق نقد ،اخالق ازدواج ،اتانازی ،شبیهسازی ،سقط جنین
جلسه پانزدهم :اخالق زیستمحیطی ،اخالق فمینیستی ،بخت اخالقی (نیگل و ویلیامز ) ،ضعف اراده (آ کراسیا) ،استدالل اخالقی

