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 و عمومی: های درسیالف( کتاب

 .1393/ تامس نیگل/ترجمه جواد حیدری/نگاه معاصر/شناسیاخالق (1
 
آن در حال  2018ویراست  .1390/علمی و فرهنگی /ترجمه مهدی اخوان /َهری ِگنسلر /درآمدی بر فلسفه اخالق معاصر (2

 .ترجمه است
 2018و ویراست  شده است یسیش شده و دو فصل افزوده و بازنویرایو 2011فصل بوده و در سال  14اصل كتاب مشتمل بر درآمد و 

 ییگرای: شخص2 یفرهنگ ییگرای: نسب1زات آن است: ین كتاب از ممیا یلیق و روشن و تحلیار دقیزبان بستغییرات اساسی كرده است. 
: 10 یت اخالقی: عقالن9 یی: قاعدة طال8 ی: سازگار7 ییگراهی: توص6 ییگرای: عاطف5،  ییگراشهود 4 ییگرایعی: فراطب3
 .ق و جمع بندیی:فصل تلف14،  یعیقانون طب13لت، ی:فض12، ییامدگرای: ناپ11،ییامدگرایپ

 .1395شارات آسمان خیال./ تحمیدۀ بحرینی / ان2011ویراست از  ترجمه دیگری
 
 بنای ویرایش چهارم كتاب اصلی است:رجمه منتشر شده كه ترجمه دوم بر مبا دو ت /چلزجیمز ری /اخالق ۀفلسف (3
 .1392بویه/ انتشارات پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ محمود فتحعلی و علیرضا آل .2و  .حكمت/1387آرش اخگری، . 1

. خودگرایی 5. آیا اخالق متكی بر دین است 4 گرایی اخالقی. ذهنی3گرایی فرهنگی . چالش نسبی2. اخالق چیست 1فصل.  13شامل 
. 10. آیا قواعد اخالقی مطلق وجود دارند 9گرایی . مناقشه بر سر فایده8گرایانه . رویكرد فایده7. خودگرایی اخالقی 6شناختی روان

بخش به چه قی رضایت. یک نظریه اخال13. اخالق فضیلت محور 12ی قرارداد اجتماعی . ایده11كانت و احترام به شخص آدمی 
 .شكل خواهد بود

 
یۀ اخالقیاخالق؛ رویکردی کثرت (4   .1398/ الرنس هینمن/ گروهی از مترجمان/ انتشارات كرگدن/ گرایانه به نظر

اخالق ناظر به . 3گرایی( گرایی و كثرتگرایی، مطلق.درک تنوع باورهای اخالقی )نسبی2. دیدگاه اخالقی.1شامل دوازده فصل:
. اخالق ناظر به پیامدها: سودگرایی، اخالق وظیفه: ایمانوئل 5. اخالق خودپسندی: خودگرایی، 4هی: اخالق دینی فرمان اال

. اخالق منش: ارسطو و فیلسوفان معاصر ما، 9. عدالت : از افالطون تا رالز، 8های معاصر، كانت،  اخالق حقوق: نظریه
های اخالق: سقط گیری: بكاربستن نظریه. نتیجه12ومیت و چندفرهنگی، . اخالق تنوع: نژاد، ق11.اخالق تنوع :جنسیت، 10

 جنین، اعدام و مرگ آسان.
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 .1385/راست سوم یو /ایترجمة مسعود عل /هولمز /فلسفة اخالق یمبان (5

القی و های درستی و نادرستی از حیث اخالقی، فضیلت در دوره باستان، فضیلت و سعادت، خودمحوری اخماهیت اخالق، نظریه
توان آیا می نگری اخالقی،گرایی، عدالت، نسبیمكتب كانت، نتیجه هی، اخالق مبتنی بر قانون طبیعی،شناختی، نظریۀ فرمان االروان

 .نگرگرایی: اخالقی عملاصول اخالقی را توجیه كرد؟ اخالق فمینیستی، زمینه
 
 .1388/سمت /هیرضا آل بویعلترجمة /كل پالمریما /یمسائل اخالق (6

 ییفصل دوم: خودگرا ،یان مدنی،عصی،اخالق هنجاریفلسفة اخالق، اصول فعل اخالق یستیمشتمل بر پنج فصل: فصل نخست:چ
ل، یم ییبنتام، سودگرا ییفصل سوم: سودگرا واناتی، حقوق حیكشبهن، حق یات: سقط جنی، حق حیاخالق یی، خودگرایروان شناخت

عت یوست)فرااخالق(: طبیپ .یی، رفتارگرایت عل  یار ، موجبیفصل پنجم: اخت، كانت یخالقة ایفصل چهارم: نظر، انتقادات، مجازات
 .یی،ناشناخت گراییعت ناگرای، طبییگرا
 
 
یهاخالق (7 نژاد/ انتشارات سروش موالنا/ /راس شیفرلندو/ ترجمۀ ابوالقاسم فنائی و ایمان عباسهای اخالقیشناسی نوین؛ نظر

1401 . 
یازده فصل: فصل یكم: اخالق چیست؟ فصل دوم: استدالل اخالقی، فصل سوم: شكاكیت دربارۀ اخالق، مشتمل بر پیشگفتار و 

گرایی، فصل ششم: اخالق كانتی، فصل هفتم: نظریۀ قرارداد اجتماعی، فصل فصل چهارم: زندگی خوب، فصل پنجم: نتیجه
دهم: اخالق فضیلت، فصل یازدهم: اخالق فمنیستی  هشتم: نظریۀ قانون طبیعی، فصل نهم: نظریۀ وظایف در نگاه نخستین، فصل

 .و اخالق مراقبت
 

 ./انتشارات طه1376/ ویلیام فرانكنا/ ترجمه هادی صادقی/ ویراسته مصطفی ملكیان/ چاپ اول فلسفۀ اخالق (8
. 4ی، عدالت و عشق . سودگرو3گرایانه . نظریات خودگرایانه و وظیفه2. اخالقیات و فلسفه اخالق 1مشتمل بر شش فصل با عناوین: 

 توجیه. معنی و 6. ارزش ذاتی و زندگی خوب 5ارزش اخالقی و مسئولیت 
 
 .صراط/ 1388/چاپ اول /سروش دباغ/ اخالق ۀگفتارهایی در فلسفدرس (9

ی خطای مكی، شهودگرایی، گرایی، نظریهگرایی اخالقی، تجویزگرایی اخالقی، خاصشامل دو بخش: بخش اول فرااخالق )واقع
گرایی، اخالق وظایف در نظر اول، اخالق گرایی، نتیجهگرایی، نسبت میان دین و اخالق(، بخش دوم: اخالق هنجاری )وظیفهفهعاط

 .گرا، اخالق فمینیستی، دگرآیینی( استفضیلت
 

 نیا/ هرمس/اتكینسون/ ترجمه سهراب علویدرآمدی به فلسفۀ اخالق (10
. اخالق، علم، 2و 1یگران، حسن و قبح، ستایش و نكوهش، پایگاه احكام اخالقی فصل: سرآغاز، تعارض تكالیف، خود و د 7شامل 

 .دین
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  1368/ مركز ترجمه و نشر كتاب /ترجمه صادق الریجانی/ وارنوک /اخالق در قرن حاضر ۀفلسف (11
های ضمیمه مقدمه گرایی و نگرشی به آینده. بهگرایی. محتوای اخالقیات. طبیعتگرایی، هدایتشامل مباحث شهودگرایی، احساس

 .مترجم و تعلیقات او
 

یۀ اخالقشناخت اخالق  (12  .1397پورخیری و هیمن برین/ انتشارات حكمت// توربرن تانسیو/ ترجمۀ احسان ؛ درآمدی به نظر
گرایی، حقوق اخالقی، اخالق فضیلتگرایی، خودمحوری و قراردادگرایی، وظیفهشامل نه فصل: اخالق عملی و هنجاری، فایده

 محیطی، به چه چیزی باید باور آوریم؟نگر، اخالق فمنیستی، اخالق زیست
 

 .1394مل تامُسن/ ترجمۀ مسعود صادقیان/ نشر فرهنگ جاوید/  علم اخالق/ (13
آزمایی انتخاب تجربهخواهیم؟، مگر طبیعی است؟، در جستجوی نتیجه، شامل یازده فصل: درآمد: هنر زسیتن، آزادی انتخاب، چه می

 باوری، علم اخالق عملی.ورزی و نسبیهای اخالقیات، شکقیاتی، كمال فردی و فضیلت، قانون و نظم، دین و ارزشاخال
 

/ دفتر پژوهش و نشر ترجمه مصطفی مكیان /استیون دارول. آلن گیبارد. پیتر ریلن/ بیستم ۀسد اخالق در ۀگاهی به فلسفن (14
 سهروردی.

 .گریجهیآرایی، احیای فرااخالق، اخالق جدید و به جای نتاخالق منتشر شده بود. فصول: صحنهویژه فلسفه  16ش قباًل در ارغنون 
 

 .1977فصل و یک تكمله  7شامل  /ترجمه و تحشیه ابوالقاسم فنایی /مری وارنوک /اخالق در قرن بیستم ۀفلسف (15
گرایی، فصل پنجم: چهارم: پس از احساسگرایی، فصل فصل اول: فلسفه اخالق مور، فصل دوم: شهودگرایی، فصل سوم: احساس

 .1977ری. تكملة سال یگجهی. نت7اگزیستانسیالیسم: سارتر.  6اخالق،  یروانشناس
 

 .1383سمت /ترجمه حسن میانداری /ناتندیوید مک /درآمدی به فلسفه اخالق ؛نگاه اخالقی (16
گرایی اخالقی طرح كلی. .واقع3كلی،  گرایی اخالقی طرح. ناشناخت2. اخالق )جعل و كشف(، 1ازده فصل: یشامل 

. 8اخالقی.  . انگیزش7در این میان.  یگزارش، .وضعیت فعلی این مناقشه6گرایی و واقعیت. .واقع5بسطهای بعدی.  ،گرای.ناشناخت4
. شبه واقع 12یگرایی و سودگرای. ناشناخت11گرایی اخالقی و تنوع فرهنگی . واقع10پروایی اخالقی و شرارت . بی9ضعف اخالقی 

 ؟ییا خاص گرای.اصول 13، ییگرا
 

 1386/ هكتور زاگال، خوزه گالیندو/ احمدعلی حیدری/ حكمت داوری اخالقی (17
های اخالقی نسبیت اخالقی/هنر لذت بردن/تقدیر و سعادت/ بخش اول: مفاهیم اخالقی ) اخالق چیست؟...(/ بخش دوم: آموزه

رهاسازی و انقالب/فراسوی نیک و  اصالت سودو خوشبختی/آزادی و تكلیف مسیحیت و سعادت/تكلیف بخاطر تكلیف/مكتب
-بد/سلسله مراتب ارزشها و شخص/اعتراض و اختناق( بخش سوم: مسائل اخالقی )اعتیاد/ محیط زیست/ مجازات اعدام/ هجوم رسانه

 های عمومی به فضاهای خصوصی/ سكس و خشونت در تلویزیون/خاتمه(
 

یخچه فلسف (18  / حكمتاینتایر/ انشاءالله رحمتیالسدر مک/ اخالق ۀتار
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 .1378پویمن/ ترجمه شهرام ارشدنژاد/ گیل/  س/ لوئیاخالق: شناسایی درست و نادرست ۀبر فلسفدرآمدی   (19

 
 . 1389/زهرا خزایی/ انتشارات حكمت/اخالق فضیلت (20

، فصل چهارم: تفسیر سعادت، فضیلت فصل اول: تصویر اخالق فضیلت، فصل دوم: تبیین اخالق فضیلت، فصل سوم: تحلیل فضیلت
 پنجم: نقد اخالق فضیلت.

 
 .1382پور و سیدحمید رضا حسنی/ نشر معارف//مهدی علیگراییمحوری تا فضیلتاز مسئله (21

 
 .1375/محسن جوادی/ انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی/ مسئله باید و هست: بحثی در رابطه ارزش و واقع (22

 
 .1383/ مؤسسه امام خمینی/ بهمنقلعه / سید اكبر حسینیوم قرن بیستمگرایی اخالقی در نیمه دواقع (23

 
 .1397بابایی و محمد زندی/ انتشارت طه/ كرچین/ ترجمۀ مسلم قربان سایمون / فرااخالق  (24

. نظریۀ 4ی گرایگرایی و تقلیلگرایی اخالقی:طبیعت. واقع3گرایی: استقالل از ذهن. . واقع2. فراخالق چیست؟ 1فصل:  8مشتمل بر 
 . تأمالت بیشتر8. انگیزۀ اخالقی 7. نظریۀ احساس 6گرایی .ناشناخت5خطای اخالقی 

 
 .1396/ ریچارد جویس/ ترجمۀ مهدی اخوان/ انتشارات ققنوس/ گرایی اخالقیضدواقع (25

ی ]در باب اخالق[، انگاری، نظریۀ خطاانگارگرایی اخالقی، باربرهان بر دوش كیست؟ناشناختیشامل شش فصل: توصیف ضدواقع
 گیریانگاری، نتیجهناعینی

 
یخ علم اخالق: سیر تحول مفهوم اخالق (26  .1368/ دروبیتسكی/ ترجمه فریدون شایان/ نشر پیشرو/ تار

 
 .1378آبادی/ شیرازه/اكبر عبدلرابینسون دیو/ علیاخالق؛ قدم اول/  (27

 
 .1378دی/ انتشارات فافا/بی/ترجمه و تألیف منوچهر صانعی درهاخالق در تفکر غرب ۀفلسف (28

 
 .1383رف/ ا/ برنارد ویلیامز/ ترجمه و تعلیقات زهرا جاللی/ نشر معاخالق ۀفلسف (29

 
 .1366هدفیلد/ ترجمه علی پریور/ علمی و فرهنگی/ روانشناسی و اخالق/  (30

 
گ-/آندره كنت های بزرگای کوچک در باب فضیلترساله (31  .1384ه/اسپونویل/ترجمۀ مرتضی كالنتریان/ انتشارات آ
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روی، شجاعت، عدالت، بخشندگی، دلسوزی،، كتابی ارزشمند در تحلیل فلسفی برخی فضیلتها : ادب، وفاداری، دوراندیشی، میانه
 طبعی، عشق.دلی، حسن نیت، شوخبخشایش، سپاسگزاری، افتادگی، سادگی، بردباری، پاكدامنی، نرم

 
 گفتار..مشتمل بر هفده درس1396بیگی/هرمسعلی عباس / تئودور آدرنو/ ترجمۀ صالح نجفیمسائل فلسفۀ اخالق (32

 
 ( / محمدجواد موحدی/ نشر نگاه معاصرتحلیل و نقد ،گرایی و پیامدگرایی در اخالق )بررسیوظیفه (33

 
یۀ اخالق هنجاری و فرااخالق معاصر (34  .1398سو/ / كریستین میلر/ ترجمۀ محسن اسالمی/ نشر آندرآمدی بر نظر
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 :اخالق ۀحاوی مقاالت فلسف یهاهها و مجموعب( ُجنگ

 .1392شاءالله رحمتی/ انتشارات سوفیا/ / تامس نیگل، ویلیم فرانكلنا و دیگران/ ترجمه ان اخالق ۀنامه فلسفدانش (1
اخالق، مسایل فلسفه اخالق، تاریخ فلسفه اخالق، تاریخ فلسفه اخالق: سایر تحوالت فلسفه اخالق در سده بیستم، قاعده زرین  ۀفلسف

گرایانه، امر گرایی، اخالق وظیفهگرا، پیامدگرایی، خودگرایی اخالقی، فایده، تنگناهای اخالقی، قواعد و اصول اخالقی، اخالق غایت
مطلق، تكلیف، وجدان، اخالق كانتی، نظریه ناظر آرمانی، دین و اخالق، نظریات مبتنی بر امر االهی درباره اخالق، ارزش و 

گرایی، اخالق تكمیلی، اخالق فیمینستی، برابری و اخالقی و ت، فضائل و رذائل، خوب )خیر(، سعادت، لذتیابی، اخالق فضیلارزش
كامی، غیرگرایی، محیطی، روانشناسی اخالق، خویشق زیستالق پزشكی، اخالق مهندسی، اخالاجتماعی، اخالق كاربردی، اخ

گرایی، مسؤولیت اخالقی و حقوقی، توانستن، انتخاب، گرایی، موجبیتخودگرایی و خودگرایی، احساسات اخالقی، ضعف اراده، اراده
گرایی در شناسی اخالقی، حس اخالقی، عقل عملی، عقلشناسی و فلسفه اخالق، فرااخالق، معرفتتصمیم و عمل، تشابه معرفت

ر فلسفه اخالق، شكاكیت اخالقی، نظریه گرایی دگرایی و برونیفلسفه اخالق، عینیت در فلسفه اخالق، توجیه در فلسفه اخالق، درونی
گرایی اخالقی، گرایی اخالقی، واقعگرایی اخالقی، نظریه عاطفی در فلسفه اخالق، عینیخطامدار در فلسفه اخالق، نسبیت

 گرایی اخالقی، شهودگرایی اخالقی.طبیعت
 
یه (2  .1382/انتشارات روزنه /ترجمه حسین كاجی /)با مقدمه و گردآوری فیلیپا فوت( اخالق ۀهای فلسفنظر

 :مقاله از فیلسوفان اخالق معاصر 12مشتمل بر 
گرایی: دبلیو طبیعت مغالطه .3.جوابی به منتقدانم: ج. ا. مور 2.گرایی. استیونسونهای مور علیه اشكال معین طبیعتاستدالل .1

جان ار. «: است»از « باید»چگونگی استنتاج  .7باورهای اخالقی: فیلیپا فوت 6.گیچ: خوب وبد: ِهر 5.چیخوب و بد:گ 4.كی فرانكنا
گرایی میل: ج.د. تفسیرهایی از فایده.10تفسیر فلسفه اخالق جان استوارت میل: ج.ا. آرمسون 9.بازی تعهد كردن: ِهر .8سرل

 .: اسمارتیو حداقل یگرایی حداكثرفایده. 12رالزدو مفهوم از قواعد: جان .11مابوت
 
 :مقاله 18(.شامل ویژه فلسفه اخالق) 1379بستان تا 16شماره  ،ارغنونمجلۀ  (3
نوتن(. الزام و انگیزش در فلسفه اخالق متأخر)فرنكنا(، )مؤلفان(، سرچشمه ارزش از نظر ارسطو و كانت )ُكرْسگارد(. پیامدگرایی )مک 

نظریه سودگرایی )برانت(.  های واقعی و ادعاییمعنای توصیفی و اصول اخالقی )ِهر(. ماهیت ذهنی ارزشها )ج ل. مكی(. اشكال
گاهی كاذب )رویمحور )پاخالق مسئله دوناف(. جهانی آرمانی: وضعیت آرمانی رابطه مکزنینكامن(. لوكاچ و ایدئولوژی به مثابه آ

ای درباب اخالق) ویتگنشتاین(، هویت خود با دیگری) محمد رفیع محمودیان(، اخالق در جهان دستخوش دگرگونی )تیلیش(. خطابه
هایی از اخالق صغیر پ نمو(، گزیدهیلیخالقی و استقالل شخصی) رورتی(، اخالق غیر اصولی )دوركین(، گفتگو با امانوئل لویناس )فا

 (نیشناسی )اروشناسی و معرفت)آدورنو(، معنای درست و نادرست، )توماس نیگل(، روان
 
 /مؤسسه امام خمینی /جمعی از مترجمان /كر و بكرب /اخالق ۀاخالق: مجموعه مقاالتی از دائره المعارف فلسف ۀفلسف (4

1380. 
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های گرایی در اخالق، مطلقطرفی، شکپذیری، بیگروی. مسائل جمع سودهای فردی، تعمیممدخل: دیگرگروی، خودگروی، سود 19
واعد اخالقی. استدالل اخالق، مسئولیت، سرنوشت و سرنوشت گرایی. آزادی و جبر. معضالت اخالقی. عقالنیت در برابر معقولیت. ق

 .گرایی. محبت و احسانانگارانه. نتیجهاخالقی. مفاهیم حق. اخالق غایت
 
 .قم/1388پاییز  /دفتر نشر معارف /ترجمه منصور نصیری /جستارهایی در روانشناسی اخالق (5

 .تی و رشد اخالقی استشناخگرایی و روانشامل بر ترجمه شش مقاله در باب روانشناسی اخالقی و خودگرایی اخالقی. لذت
 
 .،چاپ اول1388،/نشر پارسه /سروش دباغ /)جستارهای فلسفی( امر اخالقی، امر متعالی (6

از « مادری جایگزین»مقاالت فلسفه اخالقی كه در این مجموعه آمده شامل: كانت، ویتگنشتاین متقدم و نقد اخالق تجربی، بررسی 
 .از منظر اخالق راس، مبانی اخالقی دموكراسی، اندر باب اخالق و سیاست« غیرفعال انهاتانازی داوطلب»محور، گرایی عملمنظر فایده

 
 .1377-1376، زمستان و بهار 14-13شمارة  /ن(یژة اخالق و دینقد و نظر )و مجلۀ  (7
 
 .نشر نگاه معاصر /انیملك یمصطف ترجمه و تألیف /(یشناسدر اخالق یمهر ماندگار )مقاالت (8

ی معنای زندگی، بیدلیلی بیمعنایی،معنای زندگی در ادیان ی، درد از كجا؟ رنج ازكجا؟ اقتراحیه دربارهشناساخالقجغرافیای 
ی به سوی یک اخالق جهانی،عدالت:سقراط و تراسیماخوس، عدالت و انصاف، و تصمیمگیری عقالنی،عدالت و جهان،اعالمیه

ی دین و بهداشت روانی،دائوی فرزانگی،توجه به تراحیه دربارهی طبیعت از نگاه غربیان، اقاستحقاق، عدالت و فضیلت، فلسفه
 واقع،روشنفكری: نمایندگی فرهنگی یا داوری فرهنگی؟ عقیده پرستی.

 
تل بر یكی از مباحث مهم: اخالق برتر وجود ندارد، معیشت و م. مش1380.طرح نو /م سروشیعبدالكر / انیاخالق خدا (9

 .فضیلت
 

 .1388 /نشر نگاه معاصر /یآرش نراق /اخالق حقوق بشر (10
ن الملل، ی، جان راولز و مسألة حقوق بشر در روابط بیفرهنگ ییت گراین حقوق بشر(، حقوق بشر و مسألة نسبیم انسان) تضمیتكر
ن الملل، حق در مقام یدربارة حق دخالت بشردوستانه، اصل امداد در روابط ب ییحق دخالت بشردوستانه، گفت و گو یاخالق یمبان

دربارة  یاخالق ی؟، مالحظاتیشتن مداریا خوی ییسم: فردگرایبرالیمقدم است؟ ل یت بر آزادیا نان و امنیحق در مقام احقاق، آاثبات 
 .یاهسته یهاسالح

 
مقاله؛ جلد اول مباحث نظری، جلد دوم اخالق زیستی، جلد سوم اخالق فراغت و  40جلد شامل  5؛ دانشنامۀ اخالق کاربردی (11

ارم اخالق حاكمیت و سیاست، جلد پنجم اخالق علم و فرهنگ/ زیر نظر احمدحسین شریفی/ مؤسسۀ امام گردشگری، جلد چه
 .1396خمینی/ 

 / جان رالز / ترجمۀ علی حقی/ نشر نگاه معاصرورات خیراولویت حق و تص  (12
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نشر نگاه ابوالفضل سپاهی/از اخالق دینی تا دین اخالقی؛ بازشناسی و ارزیابی رابطۀ دین و اخالق از نظر طه عبدالرحمن/   (13
 .1399معاصر/

 
ین  (14  .1396/پویا لطفی یزدی/نشر نگاه معاصر/فرااخالق قاعدۀ زر

 
 / محسن شیراوند و محمدعلی عبداللهی/نشر نگاه معاصرخالق بر بنیان احساسا (15
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یخ فلسفۀ اخالق و درباب  یهایج(کتاب  :فالسفه یا مکاتب اخالقیتار

یخ فلسفه اخالق غرب (1 . شامل سیزده فصل از 138رنس بكر/ گروهی از مترجمان/ انتشارات مؤسسۀ امام خمینی// التار
 فلسفه اخالق یونان باستان تا فلسفۀ اخالق انگلیسی آمریكایی قرن بیستم.

 
ی (2 . 1386 /نژادترجمه محمد حسن كمالی /د راسیوید /شرحی بر تأسیس مابعدالطبیعه اخالق کانتاخالقی کانت؛  ۀنظر

 .حكمت چاپ اول،
فصل دوم: گذر از فلسفه توده پسند اخالق .شامل سه فصل: فصل نخست: گذر از معرفت عقالنی عمومی اخالق به منزلت فلسفی آن

 .فصل سوم: گذر از مابد الطبیعه اخالق به نقد عقل عملی محض، به مابعدالطبیعه اخالق
 
ی (3  .1381/ن كتاببویه/ بوستارضا آل/ بروس اونی/ ترجمه علیاخالقی کانت ۀنظر
 
 .1392پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ / حسین اترک /گرایی اخالقی کانتوظیفه (4
 
 .1380/انتشارات طرح نو /ترجمة عزت اله فوالدوند /وانیراجر سال /اخالق در فلسفة کانت (5

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

 )بخش سوم بنیادها(
 
 .1392/ اتفرید هوفه/ رضا مصیبی/ نشری نی/ لسفه عملی ایمانوئل کانت(قانون اخالقی در درون من )درآمدی بر ف (6
 
نسب/ انتشارات ترجمان علوم / پل گایر/ ترجمۀ سیدعلی تقوی“بنیادگذاری مابعدالبیعۀ اخالق کانت” خواندنراهنمای  (7

 انسانی.
 
  .1391/ هری گنسلر /ترجمه مهدی اخوان/ انتشارات علمی و فرهنگی/اخالق صوری (8

طرفی، فصل پنجم: قاعدۀ ول: اخالق صوری چیست؟ فصل دوم: منطقی بودن، فصل سوم باوجدان بودن، فصل چهارم:بیفصل ا
 شمول، فصل هفتم: عقالنیت اخالقی، فصل هشتم: منطق نمادینطالیی، فصل ششم، قانون جهان

 
  .ول. چاپ ا1386 /پژوهشی حكمت و فلسفه ۀمؤسس /مسعود علیا /درآمدی بر اندیشه لویناس (9

ناس را )تمامیت و نامتناهی یدو متن اصلی لو 3و  2های كند. فصلی پدیدارشناسی اشاره میفصل اول به آثار لویناس در زمینه
به متونی  4عام تر است. فصل  5و  4های دهد. فصل(( را مورد بحث و بررسی قرار می1974(، ماسوای هستی یا فراسوی ذات )1961)
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)لویناس و خوانندگانش( در صدد است كه نشان دهد  5ی مضامین دینی و یهودی نوشته است. فصل دربارهپردازد كه لویناس  یم
 .شودهای خود لویناس نیز به كار بست. كتاب با یک خاتمه تمام میشود مدل گشودگی متنی را در مورد نوشتهچگونه می

 
 .1379تهران  /دانش و پژوهش ایران مؤسسه توسعه /مصطفی ملكیان /اینتایرآرای اخالقی و سیاسی مک (10

اینتایر فیلسوف آمریكایی مک یمشتمل بر صورت نوشتاری و ویرایش شده سه سخنرانی از مصطفی ملكیان درباب آرای اخالقی سیاس
و را كه به نوعی دهد و سپس راه حل ااینتایر بر اخالق مدرن ]یا مدرنیته[ را شرح و توضیح میاست. ملكیان در این كتابچه، انتقادات مک

 .دهد. رویكرد ایجابی او اخالق فضیلت یعنی نوعی بازگشت به ارسطو استگراست، توضیح میسنت
 

 .1388هرمس. چاپ اول / بابک عباسیو  تدوین و ترجمه مالک حسینی /ویتگنشتاین/ دین و اخالق ۀدربار  (11
های های از نكتهوین، گزیده كتاب لودویگ ویتگنشتاین و حلقه هایی ازی اخالق، گزیدهمشتمل بر یک سخنرانی از ویتگنشتاین درباره

 .گفتارهایی درباره باور دینیگوناگون )فرهنگ و ارزش(، درس
 

 .1396ر/ ترجمۀ مهدی محمدی اصل)دانشنامۀ فلسفه استنفورد( / انتشارات ققنوس// جان ِه دین و اخالق (12
 و عهد جدید، قرون وسطی، فلسفۀ مدرن، فلسفۀ معاصر. یونان باستان، كتاب مقدس عبری شامل: پنج فصل: فلسفۀ

 
 .1388 /هرمس /سروش دباغ /عام و خاص در اخالق (13

ی رفتار دالیل ی نحوهگرایان را دربارهكتاب ظاهرًا در اصل رساله دكتری نویسنده بوده و شامل دو فصل عمده است. فصل اول رأی خاص
گرایی از هم جدا شده. در فصل دوم اخالق نوع خاص 5ها بحث شود و بودن آن زان الگوپذیریمختلف و م یاخالقی در سیاق ها

 .ردیگ یی معتدل مورد نقد و بررسی قرار مگرایانهوظایف در نظر اول راس به عنوان نمونه و مصداقی از موضع عام
 

 ه حوزه و دانشگاه.اپژوهشگ/شیدحسینعلی شیدان /عقل در اخالق از نظرگاه غزالی و هیوم (14
 .پردازداخالق و عقل در و متفكر می ۀه گزارش و نقد و مقایسه از رابطب

 
 .1385/ صراط/ ییابولقاسم فنا/  پژوهشی در باب نسبت میان اخالق دینی و اخالق سکوالر/ اخالق ین در ترازوید (15

اخالق،خدمات دین در قلمرو  بخش اول: درآمدی تاریخی، تعریف دین و اخالق، بخش دوم: وابستگی اخالق به دین، وابستگی دین به
 اخالق، خدا به عنوان ناظر آرمانی. اخالق، ناظر اخالقی و منظر

 
 .1389/ یولیوش كووشس/ ترجمه محمد مهدی خسروانی/ انتشارات علمی و فرهنگی/مفاهیم اخالقی (16

ها، قواعد و مقررات، فصل نفصل سوم: فرما دست دادن دالیل،فصل اول: بین خوب و زرد، فصل دوم: پیروی كردن از دالیل و به
 چهارم: مفاهیم اخالقی و احكام اخالقی، فصل پنجم: ارزش نگری و مفاهیم اخالقی.

 
گاه/روانشناسی اخالق  (17  .1378/ پروین كدیور/ انتشارات آ
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ل سوم از مشتمل بر پنج فصل و سه پیوست. فصل یكم:نظریه پیاژه در تحول اخالقی، فصل دوم: نظریه كالبرگ در تحول اخالقی،فص
 .اجتماعی و تحول اخالقی-نظریه تا عمل، فصل چهارم: دیدگاه شناختی: خالصه و ارزشیابی، فصل پنجم: دیدگاه شناختی

 
( / 96/ دوریس و استیچ/ ترجمۀ ابوالفضل توكلی شاندیز/ )دانشنامۀ فسفۀ استنفورد()شناسی اخالقرویکردهای تجربی به روان (18

 .1396انتشارات ققنوس/ 
آوری های علم اخالق، مسئولیت اخالقی، اخالق فضیلت و شکشناسی اخالق چیست؟، آزمایش فكری و روشروانشامل: 

 گیری.دربارۀ منش، خودمحوری در برابر دیگرخواهی، اختالف نظر اخالقی و نتیجه
  

مقدم/ ضا همتیید و احمدر) بررسی تطبیقی آرای آدامز و متفكران شیعه(/ محمود مروار خوبی، الزام اخالقی و امر الهی (19
 .1389نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/

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.

 
یۀ ام (20  .1391/مونا موسوی / انتشارات علمی و فرهنگی/ ر الهینظر

 
  1392/ جواد دانش /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ های وابستگی اخالق به دین(دین و اخالق )بررسی گونه (21

 
 آبادی/ انتشارات حكمت./ ویلیام دانالد هادسون/ علی اكبر عبدلشهودگرایی اخالقی  (22

 
 . 1394/رزاد پیک حرفه/ انتشارات حكمت/ جولیا درایور/ شیپیامدگرایی (23

تسازی/ فایدهزمینه و تاریخچه/ ارزش و بیشینهفصل: پیش 7شامل  تگرایی باواسطه/ عینی  گرا/ پیامدگرایی و تأمل عملی/ گرا و ذهنی 
 پیامدگرایی فراگیر. 

 
 . 1394/حرفه/ انتشارات نگاه معاصر/ شیرزاد پیکگراییفایده (24

 گرایی/نقد جان رالز/ نقد برنرد ویلیمز.نجاری آنگلوساكسن و آنگلوآمریكن/ فایدهفصل: اخالق ه 4شامل 
 

 .1400/ تیم ُملگان/ ترجمۀ بهنام خداپناه/ انتشارات طه/بنتام، میل سیجویک ؛درآمدی به فهم فایده گرایی (25
 

 .1399ت لوگوس/رادک، پیتر سینگر/ ترجمه محمد زندی، انتشارا-الزاری گرایی؛ درآمدی خیلی کوتاه/فایده (26
 

 
 . 1394/ زهرا خزایی/ سمت/ شناسی فضیلتمعرفت (27
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شناسی فضیلت: شناسی فضیلت/ معرفتشناسی فضیلت/ ماهیت خاستگاه و رویكردها/ تبیین عناصر معرفتفصل: معرفت 4شامل 
 شناسی فضیلت در بوته نقد.شناسانه/ معرفتای معرفتنظریه

 
 .1393( / انتشارات ققنوس/ 12خدادای/ دانشنامه فلسفۀ استنفورد) / دانا نلكین/ ترجمۀ مریمبخت اخالقی (28

ها، انواع ارزیابی اخالقی، گیری: پیدایش مسئلۀ بخت اخالقی و انوع بخت، لوازمی برای دیگر بحثشامل/ چهار فصل و نتیجه
 .پاسخ به مسئله: سه رهیافت

 
 .1397/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی / جواد دانش/مسئولیت اخالقی (29

 
. چالش2. تحلیل مفاهیم  1شامل سه بخش:  .1397پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ / بهروز محمدی منفرد/توجیه اخالقی (30

های پیش روی توجیه باور اخالقی )فقدان عنصر باور اخالقی/ كاذب بودن همۀ باورهای اخالقی، شكاكیت توجیه باور اخالقی(، 
گرایی در باب توجیه بالور اخالقی( ، اخالقی مبناگرایی اخالقی، انسجام گرایی اخالقی، زمینه های ساختار توجیه باور. نظریه3

 بندی و نتیجهجمع
 

 /ریچارد كروت/ ترجمه مریم خدادادی/ انتشارات ققنوساخالق ارسطو (31
 

 / روبرت جانسون/ ترجمۀ مهدی اخوان/ انتشارات ققنوسفلسفۀ اخالق کانت (32
 

 ./ ماریه سیدقریشی/ نشر معارفق ارسطوئیاخالق عقلی و فلسفی؛ اخال (33
 

یج فلسفۀ اخالق ؛شناسی نیچهاخالق (34  سوجمۀ حمیدۀ قمری/ نشر آنترتامس استرن/ /  درآمدهای کمبر
 

یج فلسفۀ اخالقاخالق  (35  سونشر آنمحمد و محسن دهقانی/ جمه تر ماریا هایم// بودایی؛ درآمدهای کمبر
 
 

 
 

 اخالق ۀهای کالسیک فلسفکتابد( .
 
 ،اوثیفرون.مهمانی –جمهوری  –ه یدفاعخصوصًا  آثار افالطون مجموعه (1
 
 1381،/طرح نو/ ترجمۀ لطفی/ (جلد سوم )مجموعه آثار ارسطوارسطو  /نیکوماخوس اخالق (2
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 .1388 /نشر نی /تضی مردیهاترجمه مر /جان استیوارت میل /گراییفایده (3
باوری چیست؟ فصل اول: مالحظات كلی. فصل دوم: فایده: یک مقدمه در ابتدا و افزوده مفصل در انتها از مترجم. و شامل پنج فصل

جم: توان انگیخت. فصل پنی نوع دلیلی كه به نفع اصل فایده میی الزام بنادین اصل فایده. فصل چهارم: دربارهفصل سوم: درباره
 .ی ربط میان عدالت و فایدهدرباره

 
 .. طه83بهار  / ویراسته مصطفی ملكیان /ترجمه امیر دیوانی /رریچارد ِه  /زبان اخالق (4

ای امری. های امری و استنتاج حاوی جملهگر، ساختار جمله. باید. در بخش اول زبان توصیه3. خوبی 2. وجه امری 1شامل سه بخش 
« باید»شود. و در بخش سوم گرایانه از خوبی و نقد و بررسی آن مطرح میآید: در بخش دوم تحلیلی طبیعتانتخاب بر اساس اصل می

 .شودتحلیل می« درست»و 
 
گه، /تبارشناسی اخالق (5  .1377/فردریش نیچه/ ترجمه داریوش آشوری/ انتشارات آ

گونه چیزها، و از این« بدوجدانی»، «گناه»، جستار دوم: «، خوب و بد« خیر و شر» مشتمل بر دیباچه مترجم و سه جستار: جستار یكم: 
 ست؟جستار سوم: معنای آرمان زهد چی

 
 .1373/داریوش آشوری/ انتشارات خوارزمیدرآمدی به فلسفه آینده(/ فردریش نیچه/ ترجمه )پیش فراسوی نیک و بد (6
 
 1375 /علمی و فرهنگی /اسماعیل سعادت ۀترجم /، جرج ادوارد موراخالق (7
 .ی. ارزش ذات7. ارادة آزاد 6ار درست و غلط یج معی. نتا5، یت احكام اخالقینیع 4.و 3ده، یمذهب اصالت فا 2و 1
 
انتشارات سمت و  /ویراسته مصطفی ملكیان /و علی عسگری یزدی ترجمه غالمحسین توكلی /جرج ادوارد مور /مبانی اخالق (8

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
گرایی، اخالق گرایانه، لذتویراست دوم و شش فصل: موضوع اخالق، اخالق طبیعی ،ویراستار، درآمدی مفصل شامل مقدمه

 .مابعدالطبیعی، فلسفه اخالق در رابطه با رفتار، آرمان یگانه
 
 . 1396/ ترجمۀ سیدمسعود حسینی/ نشر مركز./ یوهان گوتلیب فیشته / نظام آموزۀ اخالق بر اساس اصول آموزۀ دانش (9
 

 .1387/ نشر شور/ مصطفی ملكیان ۀویراس /ترجمه شیرین طالقانی /آیریس مرداک /خیر ۀسیطر  (10
ی . درباره2. اندیشه كامل 1گرایانه. شامل چند عنوان: شناسی و رویكرد فضیلتتر مرداک در قلمرو اخالقمیكی از دو كتاب مه

ملكیان درباب اخالق فضیلت و  یی مصطفی عالمانهی خوبی بر سایر مفاهیم )همراه با مقدمه. سیطره3« خوب»و « خداوند»
 .ای به اهم آراء مرداکاشاره

 
 .انتشارات نقش و نگار /1388 /چاپ چهارم /بیدیدرهترجمه منوچهر صانعی /كانت /های فلسفه اخالقدرس (11

 

https://www.30book.com/Home/Search/3/28488/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%87
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 .. شامل سه بخش1369ترجمه حمید عنایت / علی قمصری. چاپ اول.  /كانت /بنیاد مابعدالطبیعه اخالق (12
 

 .1398/ترجمۀ احمد احمدی/ ویراستار سیدمحمدرضا بهشتی/سمت/گذاری برای مابعدالطبیعه اخالقپایه (13
 

 .انتشارات نقش و نگار /بیدیمنوچهر صانعی دره /كانت /فلسفه فضیلت (14
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
 

 .. چاپ اول. نه فصل و چهار پیوست است1388 /نشر مركز /مجید داودی ترجمه /هیوم /جستاری درباب اصول اخالق (15
  1392/ هیوم/ ترجمه مرتضا مردیها/ نشر مینوی خرد/ کاوش در مبانی اخالق

شناسی. فصل اول: درباب اصول كلی اخالق. فصل دوم در باب خیرخواهی. فصل سوم: درباب عدالت. فصل چهارم: درباب جامعه
هایی كه هایی كه برای ما سودمنداند. فصل هفتم: در باب ویژگیی ویژگیمندی مطلوب است، فصل ششم: دربارهفصل پنجم: چرا سود

 اند، فصل نهم: پیامدهایی كه به هیچ واسطه برای دیگران مطلوباند. فصل هشتم: درباب ویژگیبه هیچ واسطه برای ما مطلوب
پیوست چهار: در ، .پیوست سه: تأمالتی دیگر در باب عدالت، اب حب  نفسپیوست دو: در ب، پیوست یک: در باب احساس اخالقی

 .لت / یک گفتگویهای لفظی /فضباب برخی جدل
 
 

 .1390اینتایر/ ترجمه: حمید شهریاری و محمدعلی شمالی/ سمت/تحقیقی در نظریۀ اخالقی(/ السیدر مک) فضیلت در پی (16
گرایی: گرایی، عاطفهختالف نظرهای اخالقی در زمان حاظر و دعاوی عاطفهفصل: یک فرض نگران كننده، ماهیت ا 19مشتمل بر 

فرهنگ عصر روشنگری و طرح توجیه عقالنی اخالق، چرا عصر روشنگری در توجیه اخالق محتوای اجتماعی و زمینه اجتماعی، 
های علوم اجتماعی ت تبیینتبیین و تخصص، ماهی« واقعیت»محكوم به شكست بود؟ برخی پیامدهای شكست طرح عصر روشنگری، 

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 

یس، پیهمچون ف ل،درپی فضیلت: نیچه یا ارسطو ترتسكی و بندیک قد   نوشتی بر ویراست دوم.ضیلت: مفاهیم متحو 
 

یر رقیب در پژوهش  (17 اینتایر، ترجمۀ حمید المعارف، تبارشناسی و سنت( ،السیدر مک ة)دائرهای اخالقی سه تقر
 .1392شهریاری،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم./

 
 .1395تامس نیگل / جواد حیدری/ نگاه معاصر// امکان دیگرگزینی (18

 
 .1396یاری/ نشر مركز // آرتور شوپنهاور/ ترجمۀ رضا ولیدو مسئلۀ بنیادین اخالق (19

 
 .1396بر اساس اصول آموزۀ دانش/ یوهان گوتلیب فیشته/ترجمۀ سیدمسعود حسینی/نشر مركز/ نظام آموزۀ اخالق (20
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 .....واخالق کاربردی ه( 

پژوهشگاه علوم و  /محمدتقی اسالمی احمد دبیر و مهدی علیزادههای نوین در اخالق عملی/ها و کاوش؛ چالشاخالق کاربردی (36
پزشكی/ اخالق محیط زیست / ماهیت اخالق در مدیریت/ فصل: اخالق آموزش و پرورش/ اخالق زیست 11. شامل 1386فرهنگ اسالمی/

 ق كامپیوتر و فناوری اطالعات/ اخالق ورزشاخالق مدیریت/ اخالق شهروندی/ حقوق انسانها/ اخال
 / علی میرسپاسی/ نشر ثالثاخالق در حوزه عمومی (37
 سید حسن اسالمی/ نشر معارف.اخالق نقد/  (38
  آلن بدیو/ باوند بهپور/ نشر چشمه ،اخالق )رساله ای در ادراک شر( (39
 / پل روبیژک/ نفیسه و محبوبه ساطع/حكمتهای اخالقی در عصر علمارزش (40
 /ی/ احد فرامرز قرا ملكیارفهاخالق ح (41
 .1379/مصطفی ملكیان/ دفتر نشر فرهنگ اسالمی/ اخالق باور (42
 .1395ققنوس/ اخالق باور/ (43
 ./ مسعود امید/ نشر علماخالق در ایران معاصر ۀفلسف (44
 .1382زاده/ جهد دانشگاهی مشهد// عبدالحسین وهاباخالق محیط زسیت: مقدمات و مقاالت (45
 جمعی از نویسندگان/ نشر معارف.ر مباحث تربیتی/ فلسفه اخالق با تکیه ب (46
یست محیطی (47  .1382/ محسن ثالثی و دیگران/نشر توسعه/اخالق ز
یست محیطی  (48  .1383/ لوئیس پویمن/ / ترجمه گروه مترجمان/ نشر توسعه  و مركز گفتگوی تمئنها/ اخالق ز
یست محیطیمبانی و رهیافت (49  .1391/وفلسفهانجمن حكمتداماد/  / عابدی منصور شاه ولی و محققهای اخالق ز
 سیدحسن اسالمی/انتشارات بوستان كتاب.آمیز/ دروغ مصلحت (50
 / مری وارنوک/ ترجمه مسعود علیا/ )بررسی آراء كركگور، سارتر و هایدگر(اگزیستانسیالیسم و اخالق (51
 .1390به كوشش محسن جوادی/ پژوهشگاه علوم انسانی/اخالق پژوهش/   (52
 .1388سربخشی/ انتشارات مؤسسۀ امام خمینی/  محمداخالق سکوالر /  (53
 / مؤسسۀ امام خمینی.اخالق ژنتیک  (54
 پور/ آفتاب توسعه./ مریم صانعفلسفۀ اخالق و دین  (55
 محمد عالمی/ بوستان كتاب. /ها در مناسبات دین و اخالق(ررسی دیدگاه) رابطۀ دین و اخالق  (56
 ذاهب.محمدی، دانشگاه ادیان و منعیمه پورایمان و اخالق؛  (57
 سن قنبری، دانشگاه ادیان و مذاهب.حدین و اخالق در نگاه هانس کونگ؛  (58
 .1391نامه اخالق و دین( خرداد و تیر )دو شماره ویژه 176و  177ش کتاب ماه دین/ (59
 .1388/ / نشر نی/ ترجمۀ محمد آزاده/ پیتر سینگرشدن اخالق جهانییک جهان : (60
 1392/ آرش نراقی/ نشر نگاه معاصر/تماعی(مدارا و مدنیت )مقاالتی در باب اخالق اج  (61
 1393نژاد/ نشر گمان/ / مل تامپسون/ سونا انزابیمن  (62
 .1393/ آنتونی وستن/ ترجمۀ راضیۀ سلیم زاده/ نشر ققنوس/ راهنمای عملی اخالق  (63
 .1391حرفه/ نشر نی/ / شیرزاد پیکمرزهای اخالق  (64
 .1397ام ریگان/ ترجمۀ بهنام خداپناه/ انتشارات كرگدن/ / تحق حیوان، خطای انسان ؛ درآمدی به فلسفۀ اخالق (65
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 / محسن شیراوند و محمدعلی عبداللهی/ نشر نگاه معاصراخالق بر بنیاد احساس (66
 ./ ابوالفضل سپاهی/ نشر نگاه معاصراز اخالق دینی تا دین اخالقی ]آراء طه عبدالرحمن دربارۀ نسبت اخالق و دین[ (67
 .انتشارات كتاب كوچهسینگر/ ترجمۀ نیره جودی// پیتر اخالق در دنیاری واقعی (68
ین خیر چگونه فهم ما را از زندگی اخالقی تغییر می دهد (69 ملكیان و  های/ پیتر سینگر/ مقدمهدیگردوستی مؤثر؛ رساندن بیشتر

 پور/ آرمین نیاكان/ نشر نی.جالیی
 / پیتر سینگر/ترجمۀ بهنام خداپناه/ نشر ققنوس.آزادی حیوانات (70
/ترجمۀ عادل آذر و محمدحسن خاكباززاده/ انتشارات دانشگاه امام صادق ع و و کار؛ رویکردی کاربردی/آندرو گیلیراخالق کسب  (71

 انتشارات دانشگاه اسالمی جامع.
 دیوید رسنیک/ترجمۀ تقوی و مرشدیان/ نشر پژوهشكده علم و دین.علم اخالق/  (72
 .1399و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ / علیرضا آل بویه/ انتشارات سمت سقط جنین از منظر اخالقی (73
 /جمعی از نویسندگان/ سمتسقط جنین (74
 .1399/ سیدحمیدرضا حسنی و هادی موسوی/ انتشارات سمت/ شناسی حکمت عملی )در جستجوی علوم انسانی(جایگاه (75
 نشر نواحمد علینقیان /سیسال باک/ ترجمۀ /انتخاب اخالقی در زندگی اجتماعی و فردی:گوییدروغ (76
 ./ سام هریس/ خشایار دیهیمی/ نشر گمان نودروغ/ ارادۀ آزاد (77
 كارسو/ محمدتقی كیمیایی اسدی/نشر طرح نقد/ وهم ارادۀ آزاد و مسئولیت اخالقیتجسسی در  (78
 /رورتی/ترجمۀ علی سیاح/ چشمهاخالقی برای زندگی امروز؛ یافتن مبنایی مشترک میان فلسفه و دین (79
 .فلدرمن/ مصطفی ساكت و حسین كرد/ نشر هرمس / چارلزهای اخالق مهندسیبایسته (80
 / لیندا زاگزبسكی/ ترجمۀ امیرحسین خداپرست/ نشر كرگدن.الگوی اخالق (81


