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جلسۀ نخست :منبعشناسی و آشنائی با قلمروهای اخالقپژهی ،فلسفۀ اخالق و فرااخالقشناسی /فرافلسفۀ اخالق /آشنائی با مسائل عمدۀ فرااخالق و مهمترین
دیدگاهها در پاسخ به آنها ،روششناسی طرح نظریهای اخالقی :بار برهان در منازعات فرااخالقی بر دوش کیست؟ (فصل اول کرچین و دوم جویس)
جلسۀ دوم :متافیزیک اخالقّ :
عینیت /ذهنیت مفاهیم و ویژگیهای اخالقی/نزاع واقعگرایی/ضدواقعگرایی اشاره به طبقهبندی نظریهها و نظریههای دورگه/
(فصل دوم کرچین ،صص 38-31میلر)
جلسۀ سوم :ادامۀ نزاع واقعگرایی /ضدواقعگرایی /معانی گوناگون عینیت /ذهنیت صفات اخالقی و نسبت واقعگرایی و عینیانگاری (فصل دوم کرچین :ص  53به
بعد ،تکملۀ  1جو یس :صص 18 – 17و فصل پنجم جویس ،مقاالت  61و 62و 63و  65دانشنامۀ پل ادواردز) ،
جلسۀ چهارم :نظریههای ضدواقعگرا :ناشناختیانگاری و مدعیات سلبی و ایجابی و گونههای آن (فصل سوم جویس)
جلسۀ پنجم  :ابرازگرایی/عاطفیانگاری /داستانگرایی (فصل سوم جویس:صص 50-45و مقاالت  64دانشنامه پل ادواردز)
جلسۀ ششم :توصیهانگاری ریچارد ِهر(کتاب زبان اخالق ترجمۀ دیوانی و کتاب  Freedom & Reasonو کتاب گنسلر و وارنوک)
جلسۀ هفتم :نظریۀ خطا /نیهیلیسم و شکاکیت اخالقی ج .ل .مکی (فصل چهارم جویس و مقاله ماهیت ذهنی ارزشها مکی)؛ فرافکنیگرایی و شبهواقعگرایی
بلکبرن (تکملۀ  4جویس ص 51و فصل  12مکناوتن و مقاالت  59و  60دانشنامۀ پل ادواردز)
جلسۀ هشتم :نظریههای واقعگرایانه :طبیعیتگرایی /ناطبیعتگرایی”:آیا خوب ویژگیایی طبیعی است؟“ (فصل سوم کرچین /مقالۀ مغالطۀ طبیعتگرایی فرانکنا در
کتاب فوت)
جلسۀ نهم :طبیعتگرایی و گونههای آن )تقلیلگرا و ناتقلیلگرا) و فرارویدادگی (Supervenienceفصل سوم کرچین و مقاالت و 68و  67پل ادواردز)
جلسۀ دهم  :اخالق همچون رنگ (نظریۀ احساس /استعدادگرایی) (( )Sensibility Theoryفصل ِ 6کرچین ،ص  6-754دانشنامۀ پل ادواردز)
جلسۀ یازدهم :معرفتشناسی اخالق ( : )1عقالنیت و توجیه اخالق /چرا اخالقی باشیم؟/اخالقناپروایی () )Amoralismفصل  9مکناوتن)
جلسۀ دوازدهم :معرفتشناسی اخالق ( : )2عقلگرایی و تجربهگرایی اخالقی /چه میدانیم؟ و چگونه میدانیم؟ منابع معرفت اخالق :حس اخالقی/
عقل/وجدان/همدلی/خدا/شهود (
جلسۀ سیزهم :روانشناسی اخالق :انگیزش و الزام حکم اخالقی :نزاع درونیگرایی و برونیگرایی ،بحث ضعف اراده (آ کراسیا) /رابطۀ باور/معرفت و عمل اخالقی
(فصل ِ 7کرچین و و فصل  7و  8مکناوتن و مقاالت  43و  45و  46و  47و  48و 58دانشنامۀ پل ادواردز و مقالۀ الزام و انگیزش در فلسفه اخالق متأخر(فرانکنا)
جلسۀ چهاردهم :آیا اصول در اخالق وجود دارد؟ کثرتگرایی/خاصگرایی/عامگرایی (فصل  13مکناوتن ،کتاب عام و خاص در اخالق سروش دباغ)
جلسه پانزدهم :مسئلۀ است/هست و باید ( در فیلسوفان غرب از هیوم تا سرل و فیلسوفان مسلمان از طباطبائی تا  )....کتاب مسئلۀ باید و هست (بحثی در رابطۀ
ارزش و واقع) محسن جوادی و مقالۀ چگونگی استنتاج ’باید‘ از’است‘ :جان ار .سرل در کتاب فوت)

