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الف) کتابهای درسی:
)1

اخالقشناسی /تامس نیگل/ترجمه جواد حیدری/نگاه معاصر.1393/

درآمدی بر فلسفه اخالق معاصرَ /هری ِگنسلر /ترجمه مهدی اخوان /علمی و فرهنگی .1390/ویراست  2018آن در
)2
حال ترجمه است.
اصل كتاب مشتمل بر درآمد و  14فصل بوده و در سال  2011ویرایش شده و دو فصل افزوده و بازنویسي شده است و ویراست
 2018تغییرات اساسی كرده است .زبان بسیار دقیق و روشن و تحلیلي این كتاب از ممیزات آن است :1 :نسبيگرایي فرهنگي :2
ّ
عقالنیت
شخصيگرایي  :3فراطبیعيگرایي  4شهودگرایي  :5 ،عاطفيگرایي  :6توصیهگرایي  :7سازگاري  :8قاعدة طالیي :9
اخالقي  :10پیامدگرایي :11،ناپیامدگرایي:12 ،فضیلت13 ،قانون طبیعي :14 ،فصل تلفیق و جمع بندی.
ترجمه دیگری از ویراست 2011حمیدۀ بحرینی  /انتشارات آسمان خیال.1395 /.

فلسفۀ اخالق /جیمز ریچلز /با دو ترجمه منتشر شده كه ترجمه دوم بر مبنای ویرایش چهارم كتاب اصلی است:
)3
 .1آرش اخگری/1387،حكمت .و  .2محمود فتحعلی و علیرضا آلبویه /انتشارات پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1392 /
شامل  13فصل .1 .اخالق چیست  .2چالش نسبیگرایی فرهنگی  .3ذهنیگرایی اخالقی  .4آیا اخالق متكی بر دین است .5
خودگرایی روانشناختی  .6خودگرایی اخالقی  .7رویكرد فایدهگرایانه  .8مناقشه بر سر فایدهگرایی  .9آیا قواعد اخالقی مطلق
وجود دارند  .10كانت و احترام به شخص آدمی  .11ایدهی قرارداد اجتماعی  .12اخالق فضیلت محور  .13یک نظریه اخالقی
رضایتبخش به چه شكل خواهد بود.

مباني فلسفة اخالق /هولمز /ترجمة مسعود علیا /ویراست سوم .1385/
)4
ماهیت اخالق ،نظریههای درستی و نادرستی از حیث اخالقی ،فضیلت در دوره باستان ،فضیلت و سعادت ،خودمحوری اخالقی و
روانشناختی ،نظریۀ فرمان االهی ،اخالق مبتنی بر قانون طبیعی ،مكتب كانت ،نتیجهگرایی ،عدالت ،نسبینگری اخالقی ،آیا می-
توان اصول اخالقی را توجیه كرد؟ اخالق فمینیستی ،زمینهگرایی :اخالقی عملنگر.
مسائل اخالقی /مایكل پالمر /ترجمةعلیرضا آل بویه /سمت.1388/
)5
مشتمل بر پنج فصل :فصل نخست:چیستي فلسفة اخالق ،اصول فعل اخالقي،اخالق هنجاري،عصیان مدني ،فصل دوم:
خودگرایي روان شناختي ،خودگرایي اخالقي ،حق حیات :سقط جنین ،حق بهكشي ،حقوق حیوانات فصل سوم :سودگرایي بنتام،
1

ّ
سودگرایي میل ،انتقادات ،مجازات ،فصل چهارم :نظریة اخالقي كانت ،فصل پنجم :اختیار  ،موجبیت علي ،رفتارگرایي.
پیوست(فرااخالق) :طبیعت گرایي ،طبیعت ناگرایي،ناشناخت گرایي.
 )6فلسفۀ اخالق /ویلیام فرانكنا /ترجمه هادی صادقی /ویراسته مصطفی ملكیان /چاپ اول /1376انتشارات طه.
مشتمل بر شش فصل با عناوین .1 :اخالقیات و فلسفه اخالق  .2نظریات خودگرایانه و وظیفهگرایانه  .3سودگروی ،عدالت و
عشق  .4ارزش اخالقی و مسئولیت  .5ارزش ذاتی و زندگی خوب  .6معنی و توجیه
 )7درسگفتارهایی در فلسفۀ اخالق /سروش دباغ /چاپ اول/ 1388/صراط.
شامل دو بخش :بخش اول فرااخالق (واقعگرایی اخالقی ،خاصگرایی اخالقی ،تجویزگرایی ،نظریهی خطای مكی ،شهودگرایی،
عاطفهگرایی ،نسبت میان دین و اخالق) ،بخش دوم :اخالق هنجاری (وظیفهگرایی ،نتیجهگرایی ،اخالق وظایف در نظر اول،
اخالق فضیلتگرا ،اخالق فمینیستی ،دگرآیینی) است.
 )8درآمدی به فلسفۀ اخالق/اتكینسون /ترجمه سهراب علوینیا /هرمس
شامل  7فصل :سرآغاز ،تعارض تكالیف ،خود و دیگران ،حسن و قبح ،ستایش و نكوهش ،پایگاه احكام اخالقی 1و  .2اخالق،
علم ،دین.
فلسفۀ اخالق در قرن حاضر /وارنوک /ترجمه صادق الریجانی /مركز ترجمه و نشر كتاب 1368/
)9
شامل مباحث شهودگرایی ،احساسگرایی ،هدایتگرایی .محتوای اخالقیات .طبیعتگرایی و نگرشی به آینده .به ضمیمه
مقدمههای مترجم و تعلیقات او.
 )10شناخت اخالق؛ درآمدی به نظریۀ اخالق /توربرن تانسیو /ترجمۀ احسان پورخیری و هیمن برین /انتشارات
حكمت.1397/
شامل نه فصل :اخالق عملی و هنجاری ،فایدهگرایی ،خودمحوری و قراردادگرایی ،وظیفهگرایی ،حقوق اخالقی ،اخالق
فضیلتنگر ،اخالق فمنیستی ،اخالق زیستمحیطی ،به چه چیزی باید باور آوریم؟
 )11علم اخالق /مل ُ
تامسن /ترجمۀ مسعود صادقیان /نشر فرهنگ جاوید.1394 /
شامل یازده فصل :درآمد :هنر زسیتن ،آزادی انتخاب ،چه میخواهیم؟ ،مگر طبیعی است؟ ،در جستجوی نتیجه ،تجربهآزمایی
انتخاب اخالقیاتی ،كمال فردی و فضیلت ،قانون و نظم ،دین و ارزشهای اخالقیات ،شکورزی و نسبیباوری ،علم اخالق
عملی.
نگاهی به فلسفۀ اخالق در سدۀ بیستم /استیون دارول .آلن گیبارد .پیتر ریلن /ترجمه مصطفی مكیان /دفتر پژوهش و
)12
نشر سهروردی.
ً
قبال در ارغنون ش  16ویژه فلسفه اخالق منتشر شده بود .فصول :صحنهآرایی ،احیای فرااخالق ،اخالق جدید و به جای
نتیجهگری.

2

فلسفۀ اخالق در قرن بیستم /مری وارنوک /ترجمه و تحشیه ابوالقاسم فنایی /شامل  7فصل و یک تكمله .1977
)13
فصل اول :فلسفه اخالق مور ،فصل دوم :شهودگرایی ،فصل سوم :احساسگرایی ،فصل چهارم :پس از احساسگرایی ،فصل
پنجم :روانشناسي اخالق 6 ،اگزیستانسیالیسم :سارتر .7 .نتیجهگیری .تكملة سال .1977
نگاه اخالقی؛ درآمدی به فلسفه اخالق /دیوید مکناتن /ترجمه حسن میانداری /سمت.1383
)14
شامل یازده فصل .1 :اخالق (جعل و كشف) .2 ،ناشناختگرایی اخالقی طرح كلی.3 ،واقعگرایی اخالقی طرح كلی.
.4ناشناختگرای بسطهای بعدی.5 .واقعگرایی و واقعیت.6 .وضعیت فعلی این مناقشه -گزارشي در این میان .7 .انگیزش
اخالقی .8 .ضعف اخالقی  .9بیپروایی اخالقی و شرارت  .10واقعگرایی اخالقی و تنوع فرهنگی  .11ناشناختگرایی و
سودگرایی .12شبه واقع گرایي.13 ،اصول یا خاص گرایي؟
داوری اخالقی /هكتور زاگال ،خوزه گالیندو /احمدعلی حیدری /حكمت 1386
)15
بخش اول :مفاهیم اخالقی ( اخالق چیست؟ /)...بخش دوم :آموزههای اخالقی نسبیت اخالقی/هنر لذت بردن/تقدیر و
سعادت /مسیحیت و سعادت/تكلیف بخاطر تكلیف/مكتب اصالت سودو خوشبختی/آزادی و تكلیف رهاسازی و
انقالب/فراسوی نیک و بد/سلسله مراتب ارزشها و شخص/اعتراض و اختناق) بخش سوم :مسائل اخالقی (اعتیاد /محیط
زیست /مجازات اعدام /هجوم رسانههای عمومی به فضاهای خصوصی /سكس و خشونت در تلویزیون/خاتمه)
)16

تاریخچه فلسفۀ اخالق /السدر مک اینتایر /انشاءالله رحمتی /حكمت

)17

درآمدی بر فلسفۀ اخالق :شناسایی درست و نادرست /لوئیس پویمن /ترجمه شهرام ارشدنژاد /گیل.1378 /

اخالق فضیلت/زهرا خزایی /انتشارات حكمت.1389/
)18
فصل اول :تصویر اخالق فضیلت ،فصل دوم :تبیین اخالق فضیلت ،فصل سوم :تحلیل فضیلت ،فصل چهارم :تفسیر سعادت،
فضیلت پنجم :نقد اخالق فضیلت.
)19

از مسئلهمحوری تا فضیلتگرایی/مهدی علیپور و سیدحمید رضا حسنی /نشر معارف.1382/

)20

مسئله باید و هست :بحثی در رابطه ارزش و واقع/محسن جوادی /انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.1375 /

)21

واقعگرایی اخالقی در نیمه دوم قرن بیستم /سید اكبر حسینی قلعهبهمن /مؤسسه امام خمینی.1383 /

 )22فرااخالق  /سایمون كرچین /ترجمۀ مسلم قربانبابایی و محمد زندی /انتشارت طه.1397 /
مشتمل بر  8فصل .1 :فراخالق چیست؟  .2واقعگرایی :استقالل از ذهن .3 .واقعگرایی اخالقی:طبیعتگرایی و تقلیلگرایی .4
نظریۀ خطای اخالقی .5ناشناختگرایی  .6نظریۀ احساس  .7انگیزۀ اخالقی  .8تأمالت بیشتر
3

 )23ضدواقعگرایی اخالقی /ریچارد جویس /ترجمۀ مهدی اخوان /انتشارات ققنوس.1396 /
شامل شش فصل :توصیف ضدواقعگرایی اخالقی ،باربرهان بر دوش كیست؟ناشناختیانگاری ،نظریۀ خطاانگاری [در باب
اخالق] ،ناعینیانگاری ،نتیجهگیری
)24

تاریخ علم اخالق :سیر تحول مفهوم اخالق /دروبیتسكی /ترجمه فریدون شایان /نشر پیشرو.1368 /

)25

اخالق؛ قدم اول /رابینسون دیو /علیاكبر عبدلآبادی /شیرازه.1378/

)26

فلسفۀ اخالق در تفكر غرب/ترجمه و تألیف منوچهر صانعی درهبیدی /انتشارات فافا.1378/

)27

فلسفۀ اخالق /برنارد ویلیامز /ترجمه و تعلیقات زهرا جاللی /نشر معارف.1383 /

)28

روانشناسی و اخالق /هدفیلد /ترجمه علی پریور /علمی و فرهنگی.1366 /

رسالهای كوچک در باب فضیلتهای بزرگ /آندره كنت-اسپونویل/ترجمۀ مرتضی كالنتریان /انتشارات آ گه.1384/
)29
كتابی ارزشمند در تحلیل فلسفی برخی فضیلتها  :ادب ،وفاداری ،دوراندیشی ،میانهروی ،شجاعت ،عدالت ،بخشندگی،
دلسوزی ،،بخشایش ،سپاسگزاری ،افتادگی ،سادگی ،بردباری ،پاكدامنی ،نرمدلی ،حسن نیت ،شوخطبعی ،عشق.
)30

مسائل فلسفۀ اخالق /تئودور آدرنو /ترجمۀ صالح نجفی علی عباسبیگی/هرمس.1396مشتمل بر هفده درسگفتار.

ب) جُنگها و مجموعههای حاوی مقاالت فلسفۀ اخالق:
دانشنامه فلسفۀ اخالق  /تامس نیگل ،ویلیم فرانكلنا و دیگران /ترجمه انشاءالله رحمتی /انتشارات سوفیا.1392 /
)1
فلسفۀ اخالق ،مسایل فلسفه اخالق ،تاریخ فلسفه اخالق ،تاریخ فلسفه اخالق :سایر تحوالت فلسفه اخالق در سده بیستم ،قاعده
زرین  ،تنگناهای اخالقی ،قواعد و اصول اخالقی ،اخالق غایتگرا ،پیامدگرایی ،خودگرایی اخالقی ،فایدهگرایی ،اخالق
وظیفه گرایانه ،امر مطلق ،تكلیف ،وجدان ،اخالق كانتی ،نظریه ناظر آرمانی ،دین و اخالق ،نظریات مبتنی بر امر االهی درباره
اخالق ،ارزش و ارزشیابی ،اخالق فضیلت ،فضائل و رذائل ،خوب (خیر) ،سعادت ،لذتگرایی ،اخالق تكمیلی ،اخالق
فیمینستی ،برابری و اخالقی و اجتماعی ،اخالق كاربردی ،اخالق پزشكی ،اخالق مهندسی ،اخالق زیستمحیطی ،روانشناسی
اخالق ،خویشكامی ،غیرگرایی ،خودگرایی و خودگرایی ،احساسات اخالقی ،ضعف اراده ،ارادهگرایی ،موجبیتگرایی ،مسؤولیت
اخالقی و حقوقی ،توانستن ،انتخاب ،تصمیم و عمل ،تشابه معرفتشناسی و فلسفه اخالق ،فرااخالق ،معرفتشناسی اخالقی،
حس اخالقی ،عقل عملی ،عقلگرایی در فلسفه اخالق ،عینیت در فلسفه اخالق ،توجیه در فلسفه اخالق ،درونیگرایی و
برونیگرایی در فلسفه اخالق ،شكاكیت اخالقی ،نظریه خطامدار در فلسفه اخالق ،نسبیتگرایی اخالقی ،نظریه عاطفی در فلسفه
اخالق ،عینیگرایی اخالقی ،واقعگرایی اخالقی ،طبیعتگرایی اخالقی ،شهودگرایی اخالقی.
4

نظریههای فلسفۀ اخالق (با مقدمه و گردآوری فیلیپا فوت) /ترجمه حسین كاجی /انتشارات روزنه.1382/
)2
مشتمل بر  12مقاله از فیلسوفان اخالق معاصر:
استداللهای مور علیه اشكال معین طبیعتگرایی .استیونسون 2.جوابی به منتقدانم :ج .ا .مور. 3.مغالطه طبیعتگرایی:
.1
دبلیو كی فرانكنا 4.خوب و بد:گیچ 5.گیچ :خوب وبدِ :هر 6.باورهای اخالقی :فیلیپا فوت. 7چگونگی استنتاج «باید» از
«است» :جان ار .سرل. 8بازی تعهد كردنِ :هر 9.تفسیر فلسفه اخالق جان استوارت میل :ج.ا .آرمسون.10تفسیرهایی از
فایدهگرایی میل :ج.د .مابوت.11دو مفهوم از قواعد :جان رالز. 12فایدهگرایی حداكثري و حداقلي :اسمارت.
مجلۀ ارغنون ،شماره  16تابستان ( 1379ویژه فلسفه اخالق).شامل  18مقاله:
)3
ُ
(مؤلفان) ،سرچشمه ارزش از نظر ارسطو و كانت (ك ْرسگارد) .پیامدگرایی (مکنوتن) .الزام و انگیزش در فلسفه اخالق
(هر) .ماهیت ذهنی ارزشها (ج ل .مكی) .اشكالهای واقعی و ادعایی نظریه
متأخر(فرنكنا) ،معنای توصیفی و اصول اخالقی ِ
سودگرایی (برانت) .اخالق مسئلهمحور (پینكامن) .لوكاچ و ایدئولوژی به مثابه آ گاهی كاذب (رویزنمکدوناف) .جهانی آرمانی:
وضعیت آرمانی رابطه خود با دیگری( محمد رفیع محمودیان) ،اخالق در جهان دستخوش دگرگونی (تیلیش) .خطابهای درباب
اخالق( ویتگنشتاین) ،هویت اخالقی و استقالل شخصی( رورتی) ،اخالق غیر اصولی (دوركین) ،گفتگو با امانوئل لویناس
(فیلیپ نمو) ،گزیدههایی از اخالق صغیر (آدورنو) ،معنای درست و نادرست( ،توماس نیگل) ،روانشناسی و معرفتشناسی
(اروین)
فلسفۀ اخالق :مجموعه مقاالتی از دائره المعارف فلسفۀ اخالق /بكر و بكر /جمعی از مترجمان /مؤسسه امام
)4
خمینی.1380 /
 19مدخل :دیگرگروی ،خودگروی ،سودگروی .مسائل جمع سودهای فردی ،تعمیمپذیری ،بیطرفی ،شکگرایی در اخالق،
مطلقهای اخالق ،مسئولیت ،سرنوشت و سرنوشت گرایی .آزادی و جبر .معضالت اخالقی .عقالنیت در برابر معقولیت .قواعد
اخالقی .استدالل اخالقی .مفاهیم حق .اخالق غایتانگارانه .نتیجهگرایی .محبت و احسان.
جستارهایی در روانشناسی اخالق /ترجمه منصور نصیری /دفتر نشر معارف /پاییز /1388قم.
)5
شامل بر ترجمه شش مقاله در باب روانشناسی اخالقی و خودگرایی اخالقی .لذتگرایی و روانشناختی و رشد اخالقی است.
امر اخالقی ،امر متعالی (جستارهای فلسفی) /سروش دباغ /نشر پارسه،1388،/چاپ اول.
)6
مقاالت فلسفه اخالقی كه در این مجموعه آمده شامل :كانت ،ویتگنشتاین متقدم و نقد اخالق تجربی ،بررسی «مادری جایگز ین»
از منظر فایدهگرایی عملمحور« ،اتانازی داوطلبانه غیرفعال» از منظر اخالق راس ،مبانی اخالقی دموكراسی ،اندر باب اخالق و
سیاست.
)7

مجلۀ نقد و نظر (ویژة اخالق و دین) /شمارة  ،14-13زمستان و بهار .1377-1376

)8

مهر ماندگار (مقاالتي در اخالقشناسي) /ترجمه و تألیف مصطفي ملكیان /نشر نگاه معاصر.
5

جغرافیای اخالقشناسی ،درد از كجا؟ رنج ازكجا؟ اقتراحیه دربارهی معنای زندگی ،بیدلیلی بیمعنایی،معنای زندگی در ادیان
جهان،اعالمیه ی به سوی یک اخالق جهانی،عدالت:سقراط و تراسیماخوس ،عدالت و انصاف ،و تصمیمگیری عقالنی،عدالت و
استحقاق ،عدالت و فضیلت ،فلسفهی طبیعت از نگاه غربیان ،اقتراحیه دربارهی دین و بهداشت روانی،دائوی فرزانگی،توجه به
واقع،روشنفكری :نمایندگی فرهنگی یا داوری فرهنگی؟ عقیده پرستی.
اخالق خدایان  /عبدالكریم سروش /طرح نو .1380.مشمتل بر یكی از مباحث مهم :اخالق برتر وجود ندارد ،معیشت
)9
و فضیلت.
اخالق حقوق بشر /آرش نراقي /نشر نگاه معاصر.1388 /
)10
تكریم انسان( تضمین حقوق بشر) ،حقوق بشر و مسألة نسبیت گرایي فرهنگي ،جان راولز و مسألة حقوق بشر در روابط بین
الملل ،مباني اخالقي حق دخالت بشردوستانه ،گفت و گویي دربارة حق دخالت بشردوستانه ،اصل امداد در روابط بین الملل ،حق
در مقام اثبات حق در مقام احقاق ،آیا نان و امنیت بر آزادي مقدم است؟ لیبرالیسم :فردگرایي یا خویشتن مداري؟ ،مالحظاتي
اخالقي دربارة سالحهاي هستهاي.
 )11دانشنامۀ اخالق كاربردی؛  5جلد شامل  40مقاله؛ جلد اول مباحث نظری ،جلد دوم اخالق زیستی ،جلد سوم اخالق فراغت و
گردشگری ،جلد چهارم اخالق حاكمیت و سیاست ،جلد پنجم اخالق علم و فرهنگ /زیر نظر احمدحسین شریفی /مؤسسۀ
امام خمینی.1396 /
)12

ج)کتابهایی درباب فالسفه یا مکاتب اخالقی:
نظریۀ اخالقی كانت؛ شرحی بر تأسیس مابعدالطبیعه اخالق كانت /دیو ید راس /ترجمه محمد حسن كمالینژاد/
)1
 .1386چاپ اول ،حكمت.
شامل سه فصل :فصل نخست :گذر از معرفت عقالنی عمومی اخالق به منزلت فلسفی آن.فصل دوم :گذر از فلسفه توده پسند
اخالق به مابعدالطبیعه اخالق ،فصل سوم :گذر از مابد الطبیعه اخالق به نقد عقل عملی محض.
)2

نظریۀ اخالقی كانت /بروس اونی /ترجمه علیرضا آلبویه /بوستان كتاب.1381/

)3

وظیفهگرایی اخالقی كانت /حسین اترک  /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1392/

)4

اخالق در فلسفة كانت /راجر سالیوان /ترجمة عزت اله فوالدوند /انتشارات طرح نو.1380/

6

آغاز كار :نظریۀ سیاسی كانت ،امر مطلق :هنجار نهایی اخالق ،خودآیینی یا قانون عام،احترام به كرامت اشخاص،قانونگزاری
برای جامعۀ اخالقی ،حدود امر مطلق ،اخالق و دوراندیشی (بخش دوم بنیادها) ،منش اخالقی ،زندگی بر بنیاد قانون اخالق،
دفاع از اخالق (بخش سوم بنیادها)
)5

قانون اخالقی در درون من (درآمدی بر فلسفه عملی ایمانوئل كانت) /اتفرید هوفه /رضا مصیبی /نشری نی.1392 /

 )6راهنمای خواندن ”بنیادگذاری مابعدالبیعۀ اخالق كانت“ /پل گایر /ترجمۀ سیدعلی تقوینسب /انتشارات ترجمان علوم
انسانی.
اخالق صوری /هری گنسلر /ترجمه مهدی اخوان /انتشارات علمی و فرهنگی.1391/
)7
فصل اول :اخالق صوری چیست؟ فصل دوم :منطقی بودن ،فصل سوم باوجدان بودن ،فصل چهارم:بیطرفی ،فصل پنجم :قاعدۀ
طالیی ،فصل ششم ،قانون جهانشمول ،فصل هفتم :عقالنیت اخالقی ،فصل هشتم :منطق نمادین
درآمدی بر اندیشه لویناس /مسعود علیا /مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفه .1386 /چاپ اول.
)8
فصل اول به آثار لویناس در زمینهی پدیدارشناسی اشاره میكند .فصلهای  2و  3دو متن اصلی لویناس را (تمامیت و نامتناهی
( ،)1961ماسوای هستی یا فراسوی ذات ( ))1974را مورد بحث و بررسی قرار میدهد .فصلهای  4و  5عام تر است .فصل  4به
متونی مي پردازد كه لویناس دربارهی مضامین دینی و یهودی نوشته است .فصل ( 5لویناس و خوانندگانش) در صدد است كه
نشان دهد چگونه میشود مدل گشودگی متنی را در مورد نوشتههای خود لویناس نیز به كار بست .كتاب با یک خاتمه تمام
میشود.
آرای اخالقی و سیاسی مکاینتایر /مصطفی ملكیان /مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران /تهران .1379
)9
مشتمل بر صورت نوشتاری و ویرایش شده سه سخنرانی از مصطفی ملكیان درباب آرای اخالقی سیاسي مکاینتایر فیلسوف
آمریكایی است .ملكیان در این كتابچه ،انتقادات مکاینتایر بر اخالق مدرن [یا مدرنیته] را شرح و توضیح میدهد و سپس راه حل
او را كه به نوعی سنتگراست ،توضیح میدهد .رویكرد ایجابی او اخالق فضیلت یعنی نوعی بازگشت به ارسطو است.
دربارۀ دین و اخالق /ویتگنشتاین /تدوین و ترجمه مالک حسینی و بابک عباسی /هرمس .چاپ اول .1388
)10
مشتمل بر یک سخنرانی از ویتگنشتاین دربارهی اخالق ،گزیدههایی از كتاب لودویگ ویتگنشتاین و حلقه وین ،گزیدههای از
نكتههای گوناگون (فرهنگ و ارزش) ،درسگفتارهایی درباره باور دینی.
 )11دین و اخالق /جان ِهر /ترجمۀ مهدی محمدی اصل(دانشنامۀ فلسفه استنفورد)  /انتشارات ققنوس.1396/
شامل :پنج فصل :فلسفۀ یونان باستان ،كتاب مقدس عبری و عهد جدید ،قرون وسطی ،فلسفۀ مدرن ،فلسفۀ معاصر.
)12

عام و خاص در اخالق /سروش دباغ /هرمس.1388 /
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ً
كتاب ظاهرا در اصل رساله دكتری نویسنده بوده و شامل دو فصل عمده است .فصل اول رأی خاصگرایان را دربارهی نحوهی رفتار
دالیل اخالقی در سیاق هاي مختلف و میزان الگوپذیر بودن آنها بحث شود و  5نوع خاصگرایی از هم جدا شده .در فصل دوم
اخالق وظایف در نظر اول راس به عنوان نمونه و مصداقی از موضع عامگرایانهی معتدل مورد نقد و بررسی قرار مي گیرد.
عقل در اخالق از نظرگاه غزالی و هیوم /حسینعلی شیدانشید/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
)13
به گزارش و نقد و مقایسه از رابطۀ اخالق و عقل در و متفكر میپردازد.
دین در ترازوي اخالق /پژوهشی در باب نسبت میان اخالق دینی و اخالق سكوالر  /ابولقاسم فنایي /صراط.1385 /
)14
بخش اول :درآمدی تاریخی ،تعریف دین و اخالق ،بخش دوم :وابستگی اخالق به دین ،وابستگی دین به اخالق،خدمات دین در
قلمرو اخالق ،ناظر اخالقی و منظر اخالق ،خدا به عنوان ناظر آرمانی.
مفاهیم اخالقی /یولیوش كووشس /ترجمه محمد مهدی خسروانی /انتشارات علمی و فرهنگی.1389/
)15
فصل اول :بین خوب و زرد ،فصل دوم :پیروی كردن از دالیل و بهدست دادن دالیل ،فصل سوم :فرمانها ،قواعد و مقررات ،فصل
چهارم :مفاهیم اخالقی و احكام اخالقی ،فصل پنجم :ارزش نگری و مفاهیم اخالقی.
روانشناسی اخالق /پروین كدیور /انتشارات آ گاه.1378/
)16
مشتمل بر پنج فصل و سه پیوست .فصل یكم:نظریه پیاژه در تحول اخالقی ،فصل دوم :نظریه كالبرگ در تحول اخالقی،فصل سوم
از نظریه تا عمل ،فصل چهارم :دیدگاه شناختی :خالصه و ارزشیابی ،فصل پنجم :دیدگاه شناختی-اجتماعی و تحول اخالقی.
 )17رویكردهای تجربی به روانشناسی اخالق /دوریس و استیچ /ترجمۀ ابوالفضل توكلی شاندیز( /دانشنامۀ فسفۀ
استنفورد)( / )96انتشارات ققنوس.1396 /
شامل :روانشناسی اخالق چیست؟ ،آزمایش فكری و روشهای علم اخالق ،مسئولیت اخالقی ،اخالق فضیلت و شک
آوری دربارۀ منش ،خودمحوری در برابر دیگرخواهی ،اختالف نظر اخالقی و نتیجهگیری.
خوبی ،الزام اخالقی و امر الهی ( بررسی تطبیقی آرای آدامز و متفكران شیعه) /محمود مروارید و احمدرضا همتی
)18
مقدم /نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1389/
مشتمل بر چهار فصل :فصل اول ماهیت خوبی ،فصل دوم :الزام اخالقی ،فصل سوم :مقایسه دیدگاه آدامز با اندیشندان شیعه
دربارۀ خوبی ،فصل چهارم :مقایسه دیدگاه آدامز و اندیشندان شیعه دربارۀ الزام.
)19

نظریۀ امر الهی /مونا موسوی  /انتشارات علمی و فرهنگی.1391/

)20

دین و اخالق (بررسی گونههای وابستگی اخالق به دین) /جواد دانش /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1392 /

)21

شهودگرایی اخالقی /ویلیام دانالد هادسون /علی اكبر عبدلآبادی /انتشارات حكمت.
8

پیامدگرایی /جولیا درایور /شیرزاد پیک حرفه /انتشارات حكمت.1394/
)22
ّ
ّ
شامل  7فصل :پیشزمینه و تاریخچه /ارزش و بیشینهسازی /فایدهگرایی باواسطه /عینیتگرا و ذهنیتگرا /پیامدگرایی و تأمل
عملی /پیامدگرایی فراگیر.
 )23فایدهگرایی /شیرزاد پیکحرفه /انتشارات نگاه معاصر.1394/
شامل  4فصل :اخالق هنجاری آنگلوساكسن و آنگلوآمریكن /فایدهگرایی/نقد جان رالز /نقد برنرد ویلیمز.
 )24معرفتشناسی فضیلت /زهرا خزایی /سمت.1394 /
شامل  4فصل :معرفتشناسی فضیلت /ماهیت خاستگاه و رویكردها /تبیین عناصر معرفتشناسی فضیلت /معرفتشناسی
فضیلت :نظریهای معرفتشناسانه /معرفتشناسی فضیلت در بوته نقد.
 )25بخت اخالقی /دانا نلكین /ترجمۀ مریم خدادای /دانشنامه فلسفۀ استنفورد( / )12انتشارات ققنوس.1393 /
شامل /چهار فصل و نتیجهگیری :پیدایش مسئلۀ بخت اخالقی و انوع بخت ،لوازمی برای دیگر بحثها ،انواع ارزیابی
اخالقی ،پاسخ به مسئله :سه رهیافت.
 )26مسئولیت اخالقی /جواد دانش /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1397/
 )27توجیه اخالقی /بهروز محمدی منفرد /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .1397/شامل سه بخش . 1 :تحلیل مفاهیم .2
چالشهای پیش روی توجیه باور اخالقی (فقدان عنصر باور اخالقی /كاذب بودن همۀ باورهای اخالقی ،شكاكیت توجیه
باور اخالقی) .3 ،نظریههای ساختار توجیه باور اخالقی مبناگرایی اخالقی ،انسجام گرایی اخالقی ،زمینهگرایی در باب
توجیه بالور اخالقی)  ،جمعبندی و نتیجه

.د) کتابهای کالسیک فلسفۀ اخالق
)1

ً
مجموعه آثار افالطون خصوصا دفاعیه – جمهوری – مهمانی،اوثیفرون.

)2

اخالق نیكوماخوس /ارسطو (مجموعه آثار ارسطو جلد سوم) /ترجمۀ لطفی /طرح نو1381،/

)3

فایدهگرایی /جان استیوارت میل /ترجمه مرتضی مردیها /نشر نی.1388 /

9

یک مقدمه در ابتدا و افزوده مفصل در انتها از مترجم .و شامل پنج فصل :فصل اول :مالحظات كلی .فصل دوم :فایدهباوری
چیست؟ فصل سوم :دربارهی الزام بنادین اصل فایده .فصل چهارم :دربارهی نوع دلیلی كه به نفع اصل فایده میتوان انگیخت.
فصل پنجم :دربارهی ربط میان عدالت و فایده.
زبان اخالق /ریچارد ِهر /ترجمه امیر دیوانی /ویراسته مصطفی ملكیان  /بهار  .83طه.
)4
شامل سه بخش  .1وجه امری  .2خوبی  .3باید .در بخش اول زبان توصیهگر ،ساختار جملههای امری و استنتاج حاوی جملهای
امری .انتخاب بر اساس اصل میآید :در بخش دوم تحلیلی طبیعتگرایانه از خوبی و نقد و بررسی آن مطرح میشود .و در بخش
سوم «باید» و «درست» تحلیل میشود.
تبارشناسی اخالق/فردریش نیچه /ترجمه داریوش آشوری /انتشارات آ گه.1377/ ،
)5
مشتمل بر دیباچه مترجم و سه جستار :جستار یكم « :خیر و شر»  ،خوب و بد» ،جستار دوم« :گناه»« ،بدوجدانی» و از اینگونه
چیزها ،جستار سوم :معنای آرمان زهد چیست؟
فراسوی نیک و بد (پیشدرآمدی به فلسفه آینده) /فردریش نیچه /ترجمه داریوش آشوری /انتشارات
)6
خوارزمی.1373/
اخالق ،جرج ادوارد مور /ترجمۀ اسماعیل سعادت /علمی و فرهنگی1375 /
)7
1و  2مذهب اصالت فایده.3 ،و  4عینیت احكام اخالقي .5 ،نتایج معیار درست و غلط  .6ارادة آزاد  .7ارزش ذاتي.
مبانی اخالق /جرج ادوارد مور /ترجمه غالمحسین توكلی /ویراسته مصطفی ملكیان /نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ

)8
اسالمی .
شامل مقدمهی مفصل ویراستار ،درآمد ،ویراست دوم و شش فصل :موضوع اخالق ،اخالق طبیعیگرایانه ،لذتگرایی ،اخالق
مابعدالطبیعی ،فلسفه اخالق در رابطه با رفتار ،آرمان یگانه.
سیطرۀ خیر /آیریس مرداک /ترجمه شیرین طالقانی /ویراسۀ مصطفی ملكیان /نشر شور.1387 /
)9
یكی از دو كتاب مهمتر مرداک در قلمرو اخالقشناسی و رویكرد فضیلتگرایانه .شامل چند عنوان .1 :اندیشه كامل  .2دربارهی
«خداوند» و «خوب»  .3سیطرهی خوبی بر سایر مفاهیم (همراه با مقدمهی عالمانهی مصطفي ملكیان درباب اخالق فضیلت و
اشارهای به اهم آراء مرداک.
)10

درسهای فلسفه اخالق /كانت /ترجمه منوچهر صانعیدرهبیدی /چاپ چهارم /1388 /انتشارات نقش و نگار.

)11

بنیاد مابعدالطبیعه اخالق /كانت /ترجمه حمید عنایت  /علی قمصری .چاپ اول .1369 .شامل سه بخش.

)12

فلسفه فضیلت /كانت /منوچهر صانعی درهبیدی /انتشارات نقش و نگار.
10

شامل سه بخش :تكالیف نسبت به خود به طور كلی .تكالیف فضیلت در قبال دیگران .و باب دوم :در تعلیم روش اخالق .شامل
سه بخش :دو باب :باب اول در تعلیم عناصر اخالق.
جستاری درباب اصول اخالق /هیوم /ترجمه مجید داودی /نشر مركز .1388 /چاپ اول .نه فصل و چهار پیوست

)13
است.
كاوش در مبانی اخالق /هیوم /ترجمه مرتضا مردیها /نشر مینوی خرد1392 /
فصل اول :درباب اصول كلی اخالق .فصل دوم در باب خیرخواهی .فصل سوم :درباب عدالت .فصل چهارم :درباب
جامعهشناسی .فصل پنجم :چرا سودمندی مطلوب است ،فصل ششم :دربارهی ویژگیهایی كه برای ما سودمنداند .فصل هفتم :در
باب ویژگیهایی كه به هیچ واسطه برای ما مطلوباند .فصل هشتم :درباب ویژگیهایی كه به هیچ واسطه برای دیگران مطلوباند،
فصل نهم :پیامد
پیوست یک :در باب احساس اخالقی ،پیوست دو :در باب ّ
حب نفس ،پیوست سه :تأمالتی دیگر در باب عدالت ،.پیوست چهار:
در باب برخی جدلهای لفظی /فضیلت  /یک گفتگو.

در پی فضیلت (تحقیقی در نظریۀ اخالقی) /السیدر مکاینتایر /ترجمه :حمید شهریاری و محمدعلی شمالی/
)14
سمت.1390/
مشتمل بر  19فصل :یک فرض نگران كننده ،ماهیت اختالف نظرهای اخالقی در زمان حاظر و دعاوی عاطفهگرایی ،عاطفهگرایی:
محتوای اجتماعی و زمینه اجتماعی ،فرهنگ عصر روشنگری و طرح توجیه عقالنی اخالق ،چرا عصر روشنگری در توجیه اخالق
محكوم به شكست بود؟ برخی پیامدهای شكست طرح عصر روشنگری« ،واقعیت» تبیین و تخصص ،ماهیت تبیینهای علوم
اجتماعی و عدم توانایی آنها در پیش بینی ،نیچه یا ارسطو؟ ،فضایل در جوامع قهرمانی ،فضایل در آتن ،شرح ارسطو دربارۀ فضایل،
اوضاع و احوال قرون وسطا ،ماهیت فضایل ،فضایل وحدت حیات بشری و مفهوم یک سنت ،از فضایل تا فضیلت و در پی
فضیلت ،عدالت همچون فضیلت :مفاهیم ّ
متحول،درپی فضیلت :نیچه یا ارسطو ترتسكی و بندیک ّقدیس ،پینوشتی بر ویراست
دوم.
سه تقریر رقیب در پژوهشهای اخالقی (دائره المعارف ،تبارشناسی) و سنت) ،السیدر مکاینتایر ،ترجمۀ حمید
)15
شهریاری،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم.1392/.
)16

امكان دیگرگز ینی /تامس نیگل  /جواد حیدری /نگاه معاصر.1395/

)17

دو مسئلۀ بنیادین اخالق /آرتور شوپنهاور /ترجمۀ رضا ولییاری /نشر مركز .1396/

)18

نظام آموزۀ اخالق بر اساس اصول آموزۀ دانش /یوهان گوتلیب فیشته/ترجمۀ سیدمسعود حسینی/نشر مركز.1396/
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ه) اخالق کاربردی و.....
 )28اخالق كاربردی؛ چالشها و كاوشهای نوین در اخالق عملی/محمدتقی اسالمی احمد دبیر و مهدی علیزاده/
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .1386/شامل  11فصل :اخالق آموزش و پرورش /اخالق زیستپزشكی /اخالق محیط
زیست  /ماهیت اخالق در مدیریت /اخالق مدیریت /اخالق شهروندی /حقوق انسانها /اخالق كامپیوتر و فناوری اطالعات/
اخالق ورزش
اخالق در حوزه عمومی /علی میرسپاسی /نشر ثالث
)29
اخالق نقد /سید حسن اسالمی /نشر معارف.
)30
اخالق (رساله ای در ادراک شر) ،آلن بدیو /باوند بهپور /نشر چشمه
)31
 )32ارزشهای اخالقی در عصر علم /پل روبیژک /نفیسه و محبوبه ساطع/حكمت
 )33اخالق حرفهاي /احد فرامرز قرا ملكي/
 )34اخالق باور/مصطفی ملكیان /دفتر نشر فرهنگ اسالمی.1379 /
 )35اخالق باور /ققنوس.1395/
 )36فلسفۀ اخالق در ایران معاصر /مسعود امید /نشر علم.
 )37اخالق محیط زسیت :مقدمات و مقاالت /عبدالحسین وهابزاده /جهد دانشگاهی مشهد.1382/
 )38فلسفه اخالق با تكیه بر مباحث تربیتی /جمعی از نویسندگان /نشر معارف.
 )39اخالق زیست محیطی /محسن ثالثی و دیگران/نشر توسعه.1382/
اخالق زیست محیطی /لوئیس پویمن / /ترجمه گروه مترجمان /نشر توسعه و مركز گفتگوی تمئنها.1383 /
)40
مبانی و رهیافتهای اخالق زیست محیطی /عابدی منصور شاه ولی و محقق داماد /انجمن حكمتوفلسفه.1391/
)41
 )42دروغ مصلحتآمیز /سیدحسن اسالمی/انتشارات بوستان كتاب.
 )43اگزیستانسیالیسم و اخالق /مری وارنوک /ترجمه مسعود علیا( /بررسی آراء كركگور ،سارتر و هایدگر)
اخالق پژوهش /به كوشش محسن جوادی /پژوهشگاه علوم انسانی.1390/
)44
 )45اخالق سكوالر  /محمد سربخشی /انتشارات مؤسسۀ امام خمینی.1388 /
 )46اخالق ژنتیک  /مؤسسۀ امام خمینی.
 )47فلسفۀ اخالق و دین  /مریم صانعپور /آفتاب توسعه.
 )48رابطۀ دین و اخالق ( ررسی دیدگاهها در مناسبات دین و اخالق) /محمد عالمی /بوستان كتاب.
 )49ایمان و اخالق؛ نعیمه پورمحمدی ،دانشگاه ادیان و مذاهب.
دین و اخالق در نگاه هانس كونگ؛ حسن قنبری ،دانشگاه ادیان و مذاهب.
)50
كتاب ماه دین/ش  177و ( 176دو شماره ویژهنامه اخالق و دین) خرداد و تیر .1391
)51
 )52یک جهان :اخالق جهانی شدن /پیتر سینگر /ترجمۀ محمد آزاده /نشر نی.1388 /
مدارا و مدنیت (مقاالتی در باب اخالق اجتماعی) /آرش نراقی /نشر نگاه معاصر1392/
)53
من /مل تامپسون /سونا انزابینژاد /نشر گمان1393 /
)54
 )55راهنمای عملی اخالق  /آنتونی وستن /ترجمۀ راضیۀ سلیم زاده /نشر ققنوس.1393 /
مرزهای اخالق /شیرزاد پیکحرفه /نشر نی.1391 /
)56
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)57
)58
)59

حق حیوان ،خطای انسان ؛ درآمدی به فلسفۀ اخالق /تام ریگان /ترجمۀ بهنام خداپناه /انتشارات كرگدن.1397 /
اخالق بر بنیاد احساس /محسن شیراوند و محمدعلی عبداللهی /نشر نگاه معاصر
از اخالق دینی تا دین اخالقی [آراء طه عبدالرحمن دربارۀ نسبت اخالق و دین] /ابوالفضل سپاهی /نشر نگاه معاصر
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