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) فیثاغورث، افالطون(سه جزئی بودن نفس •
دانش طلبی، زیبایی طلبی، خیرطلبی  •
عدالت •
  نگاه پیشینی•



 
نگاه پسینی•
میل به زیبایی، میل به قدرت، میل به داد و دهش•
اقسام زیبایی  •
قدرت و دانش •
خیر•



منی که واقعی هستم •
منی که فکر می کنم هستم  •
منی که دیگران فکر می کنند هستم •
منی که فکر می کنم دیگران فکر می کنند هستم  •



تنهایی فیزیکی •
تنهایی به خاطر درك نشدن  •
)در عین درك شدن(تنهایی به خاطر بی عملی •
)  در عین عمل و درك(تنهایی به خاطر خودخواهی دیگران •



تفاوت همدلی و همدردي  •
نورونهاي آینه اي  •
(Neuroethics)نورواتیکس •
همدلی سازمانی  •



چه کاري از نظر مردم خوب است؟ چرا مردم کار خوب : اخالق توصیفی
را انجام می دهند؟ 
مردم چگونه باید رفتار کنند؟ چه کاري از نظر : اخالق هنجاري

فیلسوفان خوب است؟
چگونه دانش اخالق را به رفتار بدل کنیم؟ : اخالق کاربردي

یعنی ... خوب، بد، باید، نباید، وظیفه، درست، نادرست و : فرااخالق
چه؟



وظیفه گرایی •
نتیجه گرایی  •
فضیلت گرایی  •



نتیجه ي فعلفعل           فاعل 
)نتیجه گرایی() وظیفه گرایی()  فضیلت گرایی(



تمایز فضیلت مندي و فضیلت گرایی  •
هرچه آن خسرو کند، شیرین کند  •
مفهوم سعادت و غایت  •
فاعل مبنا یا غایت محور  •



راست بگو ولو افالك در هم بپاشد  •
.  وظیفه نباید قربانی نتیجه یا نیت شود•



.  با دیگران چنان رفتار کن که دوست داري با تو رفتار کنند•
.کاري کن که دوست داري آن کار براي همگان قاعده اي عمومی شود•
دیگران غایت اند نه وسیله •



با دیگران چنان رفتار نکن که دوست نداري با تو رفتار کنند  : نقره اي•
. با دیگران چنان رفتار کن که دوست دارند با آنها رفتار شود: پالتین•



تقریر محترمانه •
خود را به جاي دیگران گذاشتن  •
دیگران را به جاي خود گذاشتن  •
از منظر سوم خود و دیگران نظاره کردن •



رابطه میان فردي  -احسان •
رابطه درون فردي  -تواضع •
رابطه فرافردي  -انصاف  •



  
 
)  بیشترین سود براي خودم(خودمحوري •
)  بیشترین سود براي بیشترین افراد(فایده گرایی •
تعریف سود•
اقلیت؟  •



وفاداري و صداقت •
سودرسانی  •
ضرر نرساندن •
اصالح نفس •
عدالت •
سپاس  •
جبران خطاي گذشته •



اخالق روایی •
قرارگرفتن بر سر دو راهه هاي اخالقی  •
ورز اخالقی  •



نگاه نخستین  •
التفات و بهنگامی  •
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+آشکار                      کور 

-پنھان                         ناشناختھ



(self-disclosure)خود افشاگري {
(Feed back)اخذ بازخورد {
آینده پژوهی{



سادگی •
اعتماد آفرینی  •
مسئولیت پذیري •
پاسخگویی  •
پیش بینی  •
تحمل پذیري•



شغل•
اشتغال•
تفنن•



)اصول اخالق حرفه اي( اخالق •
آداب•
شرافت و شان•
آموزش و بازآموزي مستمر•
ارتقاي عادالنه•
رشد متوازن•
مساله دیگري و نوع دوستی•
انقالب کپرنیکی•
اعتماد•
خود ارزیابی، خود مهاري، خودافشاگري•
ثروت و توان کسب سرمایه•



نسبت اخالق و آداب •
نسبت قانون و اخالق •



انباشت اخالق •
انباشت قانون •
•Codification
•Technicalization



تعادل کار و خانواده •
•Lifestyle professionalism



کوریکولوم پنهان •
نماد پردازي •



انکار  {
)خوب و بد(پاره سازي {
گوشه گیري {
تحریف  {
خیال پردازي  {
)مسئول دانستن دیگران(فرافکنی {
واکنش وارونه{



نوع دوستی •
پیش بینی  •
طنز  •
درون فکنی  •
واالیش  •



هوش منطقی  •
هوش هیجانی  •
هوش معنوي  •



خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت شو•
نرود میخ آهنین در سنگ•
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه،به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد•
هنر نزد ایرانیان است و بس•
اگر شریک خوب بود خدا براي خودش انتخاب می کرد•
با یک گل بهار نمی شود•
یک دست صدا ندارد•
آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب•
چو فردا شود فکر فردا کنیم•
ترك عادت موجب مرض است•


