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 فلسفه ديه رشته: 

  عىوان

 بررسي امکان ادراک اخالقي حسي بر مبىای ديذگاه محتوای غىي
 

 حمیذ ووربخش داوشجً :
 عبذالرسول كشفي دكتر استاد راَىما :
 دكتر  امیرعباس علیسماوي استاد مشاير :

 
   مهذی عظیميدكتر  داير داخلي :

 شهیذ بهشتياز داوشگاٌ  دكتر  امیذ كريم زاده خارجي : داير

 
 صبح 01ديشىبٍ، پاوسدَم مُرماٌ وًد ي َشت. ساعت  زمان :

 2، ساله دفاع2ساختمان شمارِ  مكان : 

 چکیذه:
هیاى فیلسَفاى ادراک حسی تَافقی عام ٍجَد دارد کِ ها قادر بِ ادراک حسیِ ٍیژگی ّاا  اطاحاحا درجاِ یااییٌی ّو اَى      

کل، رًگ، حرکت، هکاى ٍ ضفافیت از طریق دیذى ّستین. اها ایٌکِ آیا هحتَا  تجربۀ بصر  از حذٍد هحتَاّا  ضایی  فراتار های    ض

گیرد، اهر  اختافی است. هقصَد ها از ٍیژگی ّا  درجِ باال، ٍیژگی ّاایی ّو اَى اًاَا      ّا  درجِ باال را ًیس در بر هی رٍد ٍ ٍیژگی

ضٌاختی، احساسات باذًی، حااالت    علیّت، ٍیژگی ّا  استیذاد ، جٌسیت، زبر /ًرهی، ٍیژگی ّا  زیباییطبییی/هصٌَعی/کارکرد ، 

باضذ. در ایي یایاى ًاهِ باا اااراَق قارار دادى ًۀریاۀ هحتاَا        رٌّی، هَلفِ ّا  فاعلیت، هَلفِ ّا  عول ٍ ٍیژگی ّا  اخاقی هی

غٌیِ سَزاًا سیگل ٍ اتکا بِ رٍش تضاد یذیذار  اٍ بِ عٌَاى رٍضی برا  کط  هحتَاّا، قصذ دارین دیاذگاّی هبٌای بار ادراک حسایِ     

اٍل بِ ًقص هغفَل هاًذۀ تخیّل ٍ بازخَاًی  ٍیژگی ّا  اخاقی را بررسی کٌین. ها دٍ اعتراض بِ ایي دیذگاُ ٍارد خَاّین کرد. اعتراض

گرایای یذیذارضاٌاختی هتَسال     در ایي رٍش هی یردازد ٍ بحَر عام اعتراضی است علیِ رٍش تضاد یذیذار . اعتراض دٍم بِ ًۀریۀ کل

  َ اّین گرفات کاِ   هی ضَد ٍ بحَر خاظ ًحَۀ کارِ تضاد هحرح در دیذگاُ ادراک اخاقی حسی را ّذف قرار هی دّذ. در آخر ًتیجاِ خا

 ایي دیذگاُِ ادراک اخاقی حسی ّو َى دیگر دیذگاُ ّا  هبتٌی بر رٍش تضاد یذیذار  قابل دفا  ًیست. 


