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الف) کتابها
)1

اخالق ناصری؛ خواجه نصیر الدین طوسی؛ تصحیح مینوی و حیدری؛ انتشارات خوارزمی.

از این کتاب تصحیحها ،گزیده ها و تحریرهای بسیاری تهیه شده است .خواجه این کتاب را به اقتفای کتاب طهره العراق ابن مسکویه و به تکمیل آن به
حکمت خلقی و منزلی و مدنی به اشارت حاکم قهستان ناصرالدین ابیالفتح نگاشت.
 )2معراج السعاده؛ احمد نراقی؛
 )3جامع السعادات؛ مهدی نراقی؛ (ترجمه جالل الدین مجتبوی) انتشارات حکمت،
 )4تهذیب االخالق؛ ابن عربی؛ ترجمه زاهد ویسی؛ انتشارات جامی
 )5میزان العمل؛ ابوحامد غزالی؛
 )6فلسفه اخالق در اسالم؛ محمد جواد مغنیه ،انشارات بدر.
 )7فلسفۀ اخالق؛ سید محمدرضا مدرسی؛ انتشارات سروش.
 )8فلسفۀ اخالق؛ مرتضی مطهری؛ انتشارات صدرا؛ چاپ 1380به بعد.
 )9مفاهیم اخالقی-دینی در قرآن مجید /توشیهیکو ایزوتسو/ترجمۀ فریدون بدرهای  /نشر فرزان روز.1378/
 )10خدا و انسان در قرآن /توشیهیکو ایزوتسو/ترجمۀ احمد آرام /شرکت سهامی انتشار.1361/
 )11مبادی اخالق در قرآن /عبداله جوادی آملی /اسراء
 )12مراحل اخالق در قرآن /عبداله جوادی آملی /اسراء
 )13اخالق در قرآن(3جلد) /محمدتقی مصباح یزدی /مؤسسه امام خمینی،
 )14فلسفه اخالق(جزوه درسی) /صادق الریجانی
 )15اخالق اسالمی و مبانی نظری آن /شیروانی/دارالفکر؛
 )16دروس فلسفۀ اخالق؛ محمد تقی مصباح یزدی ،انتشارات اطالعات.
 )17مکاتب اخالقی (تحریر دوباره کتاب دروس فلسفه اخالق) /احمدحسین شریفی/مؤسسه امام خمینی
 )18کلمه حول فلسفه االخالق (جزوه عربی)  /محمد تقی مصباح یزدی /کتابخانه موسسه امام خمینی قم.
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 )19تأثیر اجتهاد در اخالق ،پژوهش و گفتگو /سعید ضیائیفر/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی /قم.
ّ
 )20بازماندههایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسالمی /ادوارد وسترمارک/ترجمه و تعلیقات علی بلوکباشی/انتشارات فرهنگ جاوید/
1396
 )21سیری در اندیشههای اخالقی /محمود تقیزاده/انتشارات سرمدی
 )22مبانی اخالق اسالمی /مجید رشیدپو /با مقدمه مهدی حائری /انتشارات هجرت؛
 )23مقایسه اخالق کانت و اخالق اسالمی/محمد اخوان /انتشارات اشراق/قم.
 )24کاوشهای عقل عملی /مهدی حائری یزدی /انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.
 )25گزارههای اخالقی از سقراط تا عالمه طباطبائی /تقریرات درس محمد سند/مصطفی اسکندری /مهراندیش.
 )26دین در ترازوی اخالق /ابوالقاسم فنایی /صراط.
 )27دانش و ارزش /سروش /انتشارات یاران.
 )28فلسفۀ اخالق در ایران معاصر /مسعود امید /نشر علم.
 )29مسألۀ باید و هست /محسن جوادی /انتارات دفتر تبلیغات اسالمی /قم
 )30فلسفه األخالق فی الفکر اإلسالمی/محمود صبحی/
 )31اخالقنا( فی الحاجه الی فلسفه أخالق بدیله)؛ ادریس هانی،مرکز الحضاره لتنمیه الفکر آلسالمی ،بیروت
ُ
 )32المشکله الخلقیه؛ ذکریا ابراهیم؛ مکتبه مصر
 )33سؤال االخالق (مساهمه فی النقد األخالقی للحداثه الغربیه) /طه عبدالرحمن /المرکز الثقافی العربی /مغرب.
 )34العقل األخالقی العربی؛ محمد عابد الجابری،
 )35اعتبار یات عالمه طباطبائی و فلسفۀ فرهنگ /علی اصغر مصلح /انتشارات
 )36آییناخالقدرقرآن/عبداللهدراز  /ترجمه /انتشارات آستان قدس رضوی.
 )37مناسبات اخالق و سیاست در حکمت متعالیه /نجمه کیخا /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم.1397 .
 )38معرفتشناسی اخالق در اندیشۀ اسالمی /مجید ابوالقاسمزاده /مجمع عالی حکمت اسالمی
 )39دانشنامۀ اخالق کاربردی (5جلد) /ویراستۀ احمدحسین شریفی [حاوی  40مقاله که به اخالق کاربردی در اخالق اسالمی پرداخته است]
مؤسسه امام خمینی.
 )40مناسبات اخالق و فقه  /محمد هدایتی /نگاه معاصر1395/
 )41مناسبات اخالق و فقه در گفتوگوی اندیشوران /به کوشش محمد هدایتی.1392 /
 )42استنباط حکم اخالقی از سیره و عمل معصوم ( /دشواریهای نظری و مالحظات روششناسی) /محمد عالمزاده نوری.1392 /
 )43اس تنباط حکم اخالقی از متون دینی و ادلۀ لفظی (بررسی چند چالش مهم در اصول فقه االخالق) (دفتر اول) /محمد عالمزاده نوری/
.1396
 )44اتانازی از منظر فقه و حقوق /صالحه یزدانیفر /نشر معارف.1393 /
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ب) مقاالت:
)1

اخالق؛ احمد پاکتچی /دائره المعارف بزرگ اسالمی؛ج،9ص

 )2ادراکات حقیقی و اعتباری /مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم /عالمه طباطبایی.
 )3اعتبار یات /سروش /دائره المعارف بزرگ اسالمی؛ج،7ص
 )4حکمای اسالمی و قضایای اخالقی /یادنامه الهیجی /انتشارات ارشاد اسالمی.
 )5رابطۀ تولیدی منطقی در ادراکات حقیقی و اعتباری /کیهان اندیشه؛ سال چهارم ش34
 )6روانشناسی اخالقی غزالی/زهره سادات ناجی و محسن جوادی /پژوهشهای فلسفی کالمی،سال یازدهم،شماره1
 )7تحلیل و نقد نظریه سعادت فارابی؛محسن جوادی ،نامه مفید ،شماره ،39آذر و دی 1382
 )8پرسشها و پژوهشهای بایسته قرآنی در زمینه فلسفه اخالق؛ محسن جوادی ،پژوهشهای قرآنی ،شماره 11و .12
 )9نظریه مالصدرا دربارۀ عقل عملی /محسن جوادی /خردنامه صدرا،شماره  ،43بهار.1385
 )10جاودانگی اصول اخالقی و نظریه اعتبار یات /محسن جوادی،
 )11استدالل در اعتبار یات /صادق الریجانی /پژوهشهای فلسفی کالمی ،سال ششم شماره چهارم
 )12توجیه جاودانگی اصول اخالقی بر مبنای نظریۀ اعتبار یات از دیدگاه شهید مطهری /محسن جوادی،قبسات،بهار1383
 )13نظریه اخالقی قاضی عبدالجبار معتزلی /محسن جوادی و حسین اترک /پژوهشهای فلسفی کالمی ،سال نهم شماره اول.
 )14معناشناسی ُحسن و قبح از دیدگاه عامان مسلمان /محسن جوادی و محمدی شیخی /آینۀ معرفت ،پاییز .1387
 )15حکمای اسالمی و قضایای اخالقی /صادق الریجانی /کنگره محقق الهیجی ،تیر.1372
 )16سعادت /محسن جوادی /قبسات ،شماره .19
 )17مالحظاتی دربارۀ اختالف آرای طباطبایی و مطهری در خصوص احکام حقیقی و اعتباری /آرش نراقی /کتاب ماه فلسفه،ش .12نشر
مجدد در کتاب مدارا و مدنیت  /نگاه معاصر.1392/
 )18حسن و قبح عقلی /آخوند خراسانی /ترجمه و تعلیق صادق الریجانی ،نقد و نظر ،ش 14-13
 )19حسن و قبح عقلی و قاعدۀ مالزمه /محمدحسین اصفهانی /ترجمه و تعلیق صادق الریجانی/نقد و نظر ،ش 14-13
 )20الزامات عقلی و اخالقی /صادق الریجانی /پژوهشهای اصولی،ش ،6زمستان .1382
 )21نظریهای در تحلیل الزامات عقلی و اخالقی /صادق الریجانی /پژوهشهای اصولی ،ش ،7زمستان .1386
 )22قاعده اهم و مهم و نظریۀ غیراخالقی توجیه /از محمدهادی مفتح1395 ،
 )23اندیشۀ اخالقی بازتابیده در صحیفۀ سجادیه /حامد خانی و آرزو شمس آبادی1394 ،
 )24نسبت قبح اخالقی با ارزش ز یباشناختی فیلم از منظر اخالق گرایی میانه رو /جواد امین خندقی
 )25فلسفۀ پایبندی به اخالق و مهرورزی از منظر اسالم /علی ملکوتی نیا1394 ،
 )26از اخالق عامیانه تا فلسفه اخالق /جالل پیکانی 1394
 )27جایگاه فلسفه اخالق در اندیشه اسالمی /محسن جوادی 1394
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 )28پیوند اخالق و سیاست در تفکر اسالمی /دانیل اچ .فرانک /مترجم مسعود صادقی علیآبادی 1379
 )29مبانی و اصول اخالق تدر یس براساس فلسفه اخالق اسالمی /راضیه بیرونی کاشانی و دکتر خسرو باقری 1387
 )30جایگاه ر یاضت در تربیت اخالقی از منظر قرآن و حدیث /از سید ابوالفضل موسوی ،محمدرضا اشکوری 1394
 )31خوانشی اسالمی ازفلسفه اخالق یونان نگاهی هرمنوتیکی به تهذیب االخالق مسکویه /مهدی خزایی و مصطفی یونسی1393 /
 )32اصول تربیت اخالقی از منظر اسالم (رویکرد تطبیقی) /از بهروز رفیعی1395 /
 )33حفظ حیات طبیعت برمبنای اخالق قرآنی /از اعظم اعتمادی فر و زهرا اعتمادیفر 1395
 )34معیار قواعد اخالقی در نظام سیاسی اسالمی /سیده فاطمه فقیهی 1395
 )35اتانازی در ادیان بزرگ جهان /آنجلیکا زیاکا /محمدعلی سلطانمرادی1394 /
 )36نگاهی نو به فضیلتهای اخالقی در کتاب کافی /سیدمحمد حسینی 1394
 )37نگاهی به دیدگاه اصحاب عقل و اصحاب ذوق :فلسفه اخالق اسالمی /احمد محمود صبحی /مترجم مجتبی رحمتی1386 /
فلسفه اخالق /حسن معلمی 1385
بررسی میزان انطباق مباحث برنامه های اخالقی رادیو معارف با الگوی اخالق اسالمی از نظر کمی /از مصطفی همدانی و سیدمحمدجواد
1394
 )38نقد و بررسی کتاب فلسفه اخالق و دین /آزاده رحیمی1391 /
 )39پرستش ،اصل بنیادین فلسفه اخالق استاد مطهری /از مسلم محمدی1389 /
 )40سعادت در فلسفۀ اخالق /محمود فتحعلی1374 /
 )41موضوع فلسفه اخالق و حیطه آن /صادق الریجانی1374 /
 )42مفهوم انصاف در اخالق اسالمی و نسبت آن با قاعده زر ین /احمد قرائی سلطان آبادی و سعید نظری توکلی 1394
 )43مسأله و مفهوم خودی در اخالق اسالمی از منظر شهید مطهری /مهدی سلطانی1385 /
 )44اخالق اسالمی و مذهب اقتصادی اسالم /از سیدحسین میر معزی 1395
 )45درآمدی بر فلسفه اخالق تجارت با رویکردی اسالمی /محمدجواد توکلی 1388
 )46پرسشها و پژوهشهای بایسته قرآنی در زمینه فلسفه اخالق1376 /
 )47فلسفه اخالق از دیدگاه استاد شهید مطهری /محمد محمدرضایی1383 /
 )48مقدمه ای بر فلسفه اخالق مالصدرا /سیدمحمد منافیان1387 /
 )49روانشناسی ،تربیت و اخالق اسالمی( :)2هدف و غایت روانشناسی و اخالق اسالمی /از هادی دوست محمدی1367 /
 )50نسبت اخالق دینی و اخالق سکوالر از منظر عالمه طباطبایی /یعقوب قاسمی خویی و عبدالحسین خسروپناه
 )51اخالق مقولهای از پرستش و عبادت /مرتضی مطهری
 )52فلسفه اخالق یا طب روحانی در اسالم /مهدی محقق و علی محمد طرفداری
 )53قرآن و اخالق از منظر امام خمینی /حسین شرفی
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 )54اخالق بازرگانی از منظر اقتصاد و اقتصاد اسالمی /یدالله دادگر
 )55مبانی اخالق از منظر حکیم سبزواری /حسن سعیدی سبزواری
 )56خدمترسانی از منظر اخالق اسالمی /نعمت الله یوسفیان
 )57اخالق از منظر عالمه جعفری و راسل /زهرا شوشتری
 )58شبهسازی انسانی از منظر دین و اخالق /سیدمصطفی مطبعهچی اصفهانی
 )59معیار فعل اخالقی و رابطه دین و اخالق /منظر شهید مطهری از عبدالرزاق حسامیفر
 )60بازیهای رایانهای از منظر اخالق کاربردی با رویکرد اسالمی /سیدابوالفضل موسوی
 )61اخالق و فرزانگی از منظر فارابی و کنفسیوس /محمدعلی رستمیان
 )62نقش و جایگاه عقل در اخالق از منظر فارابی /سمیه بلبلی قادیکالیی و حمید پارسانیا
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