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جلسه نخست :احوال و آثار ،پروژه نقادی کانت /کانت ماقبل نقدی و مابعد نقدی و انقالب کپرنیکی /پرسشهای اساسی فلسفۀ کانت
جلسه دوم :کانت و بنیادگذاری متافیزیک اخالق و اخالق صوری /اهداف و کار فلسفۀ اخالق از منظر کانت؛ تفاوت عقالنیت اخالق
در کانت با هابز و هیوم

جلسه سوم :مقدمه :ناب بودن فلسفۀ اخالق و جایگاه آن در شاخههای فلسفه و طرح بنیادگذاری
اخالق عقل-بنیاد  /تفکیک عمل از سر وظیفه و مطابق
اخالق میل-بنیاد و
جلسۀ چهارم :از ارادۀ نیک تا ضابطۀ قانون عام ،تقابل
ِ
ِ
وظیفه :چرا میل نمیتواند مبنای ارزش اخالقی باشد؟ (سه قضیۀ بخش اول بنیادگذاری از فقرۀ  397تا )401
جلسۀ پنجم  :احترام به قانون اخالق :فقرۀ 402
جلسۀ ششم :بخش دوم بنیادگذاری :مبنای غیرتجربی اصل اخالقی ،اقسام امر :امر مطلق ( ّ
منجز) و مشروط (معلق)؛ وجه تمایز اخالق
کانت از ارسطو و هیوم و میل
جلسۀ هفتم :فقرۀ  421به بعد صورت نخست امر مطلق /قانون عام ( ّ / )Universal Law
کلیتپذیری /تناقض در اراده و تناقض در
تصور و مثالهای چهارگانۀ کانت در بنیادگذاری ،تکالیف تام و ناتام /صورت قانون عام طبیعت
جلسۀ هشتم :فقرۀ  429به بعد :صورت دوم امر مطلق :کرامت انسانی ( /)Human Dignityشخص و شئ /غایت و ابزار
جلسۀ نهم :فقرۀ  434به بعد :صورت سوم خودآئینی و استقالل اراده ()Autonomy
جلسۀ دهم  :فقرۀ  : 436صورت ملکوت غایات ( ،)Kingdom of Endsخیر اعلی و سعادت در اخالق کانت
جلسۀ یازدهم :فقرۀ  436به بعد :مقایسۀ صورتها ،وحدت صور
جلسۀ دوازدهم :بخش سوم بنیادگذاری :رابطۀ آزادی و قانون اخالقی و برهان متافیزیکی بر آن /فقرۀ  446به بعد
جلسۀ سیزهم :نقد پیامدگرایی ،جایگاه سعادت و فضیلت در اخالق کانت ،اخالق کانت وظیفهنگر یا غایتنگر؟
جلسۀ چهاردهم :لوازم نظریۀ کانت /اخالق دینی و دین اخالقی /رابطۀ دین و اخالق در فلسفۀ کانت
جلسۀ پانزهم :سنجش اخالق کانت
جلسۀ شانزدهم :تحلیل و کاربرد اخالق کانت در یک مسئله :دروغ گفتن به انگیزههای نوعدوستانه [بر مبنای مقالۀ کانت]

