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جلسۀ نخست( :قلمروشناسی فرااخالق در بین دانشهای اخالقپژوهی):
 .1با طرح دو سؤال از حوزههای فرااخالق  /اخالق هنجاری و اخالق کاربردی تمایز آنها را نشان دهید( .فصل اول کرچین
صص ،29-23مقالۀ  50دانشنامۀ پل ادواردز ،روجن:ص)28-21
 .2در نزاع واقعگرایی /ناوافعگرایی اخالقی پرسش ناظر به ارتباط سه جانبه را با یک مثال بنویسید؟ (ص  30کرچین)
 .3تزهای گوناگون واقع گرایی عام را بنویسید (میلر،صص 32و )33

جلسۀ دوم:
 .1نزاع بر سر اینکه واقعگرایی و ضدواقعگرایی رأیی متافیزیکی است یا زبانشناختی را تقریر کنید (.ص  19جویس)
 .2جدال جویس و مکورد در باب بند ”ناعینیگرایی“ و قید ”استقالل از ذهن“ در تقسیم نظریههای ناواقعگرا (با اشاره به
ً
تعریف مکورد از واقعگرایی اخالقی) را دقیقا توضیح دهید( .صص 22-20جویس)
 .3تمایز واقعگرایی حداقلی و حداکثری چیست؟ (ص 22جویس)

جلسۀ سوم:
 .1قید ”استقالل از ذهن “ در تعریف واقعگرایی به چه معنا نیست و به معنا هست؟ (صص52-51کرچین)
 .2معانی گوناگون عینیت /ذهنیت صفات اخالقی چیست؟ کدام یک به نسبیانگاری افراطی اشاره دارد(فصل دوم کرچین :ص  53به بعد)
 .3ربط واقعگرایی و عینیانگاری اخالقی را بنویسید( .تکملۀ  1جویس :صص 18 – 17و فصل پنجم جویس ،مقاالت  61و 62و 63و 65
دانشنامۀ پل ادواردز)
 .4در جدال واقعگرایی  /ضدواقعگرایی بار برهان بر دوش کیست؟ (اصل بر واقعگرایی است یا اصل بر مخالف آن دالیل هر قول را بیاورید و
نقد کنید) (فصل  2جویس)
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جلسۀ چهارم:
 .1علیاالدعا ناشناختیانگاری چه مواردی را بهتر توضیح میدهد؟ (صص 42-41جویس)
 .2مشکل توصیف ناشناختیانگاری بر حسب ارزش صدق را بنویسید(.ص 44جویس)

جلسۀ پنجم :
 .1سه مدعای سلبی و مدعیات ایجابی مقابل (ابرازگرایی،توصیهگرایی و داستانگرایی) هر ادعای سلبی ناشناختیانگاری را بنویسید .آیا
ِ
ناشناختیانگاری ترکیب فصلی اینهاست یا عطفی؟ (فصل سوم جویس:صص 50-45و مقالۀ  64دانشنامه پل ادواردز) .)45
 .2نظریۀ داستانگرایی/تخیلگرایی/پندارانگاری ( )fictionalismجمالت اخالقی را چگونه ترجمه میکند .و ایرادات آن چیست.
(جویس :ص ،48روجن :فصل )9
 .3اگر احکام اخالقی را از سنخ کنشگفتارها بدانیم مدعای سلبی و ایجابی شناختیانگاری چه میشود؟(فصل سوم جویس:صص)45
ِ
 .4مدعا و امتیازات توصیهانگاری ریچارد ِهررا بر نظریات رقیب صورتبندی کنید( .کتاب زبان اخالق ترجمۀ دیوانی و کتاب Freedom
 & Reasonو فصل 6کتاب ِگنسلر و مقالۀ  50دانشنامۀ پل ادواردز :ص )682-680

جلسۀ ششم:
 .1نظریه شبهواقعگرایی/فرافکنیگرایی سایمون بلکبرن چیست؟ آیا ناشناختگراست یا شناختگرا؟ (تکملۀ  4جویس:ص  51به بعد،
مقاله  60دانشنامۀ پل ادواردز )
 .2پوزیتویستهای منطقی ،احکام اخالقی را معنادار نمیدانند اما با این حال آن را مهمل و بیمعنا هم نمییداننید .توضییح دهیید (.ص
 58جویس)
 .3تاریخ نظریۀ عاطفیانگاری را بنویسید(.صص  61-58جویس)
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جلسۀ هفتم:
 .1به بیان دقیق و فنی ،نسبت منطقی دوگانۀ شناختیانگاری /ناشناختیانگاری و دوگانۀ واقعگرایی/ناواقعگرایی چیست؟ (میلرص  46و
)83
 .2نظریۀ خطای ج.ل.مکی را چگونه شناختیانگار اما ناواقعگرا میدانند (.ص  12و 64- 63جویس).
 .3دو معنای مرتبه اول و مرتبۀ دوم شکاکیت اخالقی را در کالم مکی نوشته و بگویید مراد مکی کدام است و رابطۀ آنها با هم چیست؟(فقرات
 1و  2مقالۀ ماهیت ذهنی ارزشها)
 .4به چه معنایی نظریۀ خطای مکی ،شکاکیت اخالقی است؟ (ص  70جویس ،فقرۀ اول مقالۀ ماهیت ذهنی ارزشها ،مقالۀ  59دانشنامه)
 .5استداللهای مکی در تأیید نظریۀ خطا (استدالل نسبیت و غرابت) را صورتبندی کنید؟ (تکملۀ  5جویس و فقرات  8و  9مقالۀ ماهیت
ذهنی ارزشها؛ روجن:صص  147به بعد)
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