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 هاکتاب
 

یخ فلسفۀ غرب راتلج / فصل جلد د (1 فلسفۀ معنا، معرفت و ارزش در قرن بیستم/ ترجمۀ یاسر  فلسفۀ اخالق/ 6و  5هم تار
 .1392خوشنویس/ انتشارات حکمت/

 
/ استیون دارول. آلن گیبارد. پیتر ریلن/ ترجمه مصطفی مکیان/ دفتر پژوهش و نگاهی به فلسفه اخالق در سدۀ بیستم (2

 نشر سهروردی.
آرایی، احیای فرااخالق، اخالق جدید و به جای ویژه فلسفه اخالق منتشر شده بود. فصول: صحنه 16ارغنون ش قباًل در 

 .گریجهینت
 

 
یۀ اخالق هنجاری و فرااخالق معاصر (3  .1398سو/ / کریستین میلر/ ترجمۀ محسن اسالمی/ نشر آندرآمدی بر نظر

 
 

 .1397بایی و محمد زندی/ انتشارت طه/ بان/ ترجمۀ مسلم قربانیچرک   سایمون / فرااخالق  (4
گرایی گرایی و تقلیلگرایی اخالقی:طبیعت. واقع3گرایی: استقالل از ذهن. . واقع2. فراخالق چیست؟ 1فصل:  8بر مشتمل 

 .. تأمالت بیشتر8. انگیزۀ اخالقی 7 . نظریۀ احساس6گرایی .ناشناخت5. نظریۀ خطای اخالقی 4
 

 .1399بابایی / انتشارت طه/ مسلم قربان و محمد زندی/ ترجمۀ نروجون مارک / فرااخالق  (5
ناپذیری تجربی نظریۀ اخالقی شناسی اخالق و تعین. معرفت3. موضوعی برای اخالق 2. درآمدکوتاه 1فصل:  14مشتمل بر 

گرای ناختارثان ش. و7انگاری ساده .ذهنی6.نظریه خطا 5های هیومی از دلیل و انگیزه . عملی بودن اخالق و برداشت4
واکنش .10گرایی تخیل.9انگاری ساده گرای ذهنیناشناخت. وارثان 8ذهنی گرای ساده: ناظران آرمانی و فاعالن آرمانی. 

های کارکردگرایی اخالقی و تحلیل (2. طبیعت گرایی علمی )12گرایی ُکرنل ( واقع1گرایی علمی ). طبیعت11گرایانه برون
 ها، غایات و اخالقیات . اصطالح نامه . عجیب14گرایی گرایی و ضدتقلیلناطبیعت. 13شبکه ای 
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ترجمۀ دیگری هم با  .1383ناتن/ ترجمه حسن میانداری/ سمت؛ درآمدی به فلسفه اخالق/ دیوید مکنگاه اخالقی (6
 از محمود فتحعلی انتشارات مؤسسه امام خمینی دارد. بصیرت اخالقیعنوان 
گرایی اخالقی طرح کلی. .واقع3گرایی اخالقی طرح کلی، . ناشناخت2ق )جعل و کش((، . اخال1ازده فصل: یشامل 

 . انگیزش7در این میان.  یگزارش -.وضعیت فعلی این مناقشه6گرایی و واقعیت. .واقع5گرای بسطهای بعدی. .ناشناخت4
گرایی و . ناشناخت11و تنوع فرهنگی  گرایی اخالقی. واقع10پروایی اخالقی و شرارت . بی9. ضع( اخالقی 8اخالقی. 
 ؟ییگراا خاصی.اصول 13، یی. شبه واقع گرا12سودگرایی

 
 .1396/ ریچارد جویس/ ترجمۀ مهدی اخوان/ انتشارات ققنوس/ گرایی اخالقیضدواقع (7

]در باب انگاری، نظریۀ خطاانگاری گرایی اخالقی، باربرهان بر دوش کیست؟ناشناختیشامل شش فصل: توصی( ضدواقع
 گیریانگاری، نتیجهاخالق[، ناعینی

 
 

 .1383/ سید اکبر حسینی/ مؤسسه امام خمینی/ گرایی اخالقی در نیمه دوم قرن بیستمواقع (8
 

 ./صراط 1388سروش دباغ/ چاپ اول/گفتارهایی در فلسفه اخالق/ درس (9
خطای  ۀگرایی، نظریگرایی اخالقی، تجویزگرایی اخالقی، خاصشامل دو بخش: بخش اول به فرااخالق مربوط است: )واقع

 گرایی، نسبت میان دین و اخالق( مکی، شهودگرایی، عاطفه
 

 نیا/ هرمس/اتکینسون/ ترجمه سهراب علویدرآمدی به فلسفه اخالق (10
. 2و 1فصل: سرآغاز، تعارض تکالی(، خود و دیگران، حسن و قبح، ستایش و نکوهش، پایگاه احکام اخالقی  7شامل 
 .، علم، دیناخالق

 
  1368/ وارنوک/ ترجمه صادق الریجانی/ مرکز ترجمه و نشر کتاب /فلسفه اخالق در قرن حاضر (11

گرایی و نگرشی به آینده. به ضمیمه گرایی. محتوای اخالقیات. طبیعتگرایی، هدایتشامل مباحث شهودگرایی، احساس
 .های مترجم و تعلیقات اومقدمه

 
 بوستان کتاب.مری وارنوک/ ترجمه و تحشیه ابوالقاسم فنایی/  /اخالق در قرن بیستم فلسفۀ (12

 .1977فصل و یک تکمله  7شامل 
گرایی، فصل گرایی، فصل چهارم: پس از احساسفصل اول: فلسفه اخالق مور، فصل دوم: شهودگرایی، فصل سوم: احساس

 .1977ة سال ری. تکملیگجهی. نت7اگزیستانسیالیسم: سارتر.  .6اخالق،  یپنجم: روانشناس
 

 .1375/محسن جوادی/ انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی/ مسئله باید و هست: بحثی در رابطه ارزش و واقع (13
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 /ویراسته مصطفی ملکیانشاءالله رحمتی/ ترجمه انویراستۀ پل ادواردز و دونالد بورچرت/  نامه فلسفه اخالقدانش (14

 . 1396انتشارات سوفیا/  ویراست دوم/
ااخالقی آن عبارتند از: فلسفه اخالق، مسایل فلسفه اخالق، تاریخ فلسفه اخالق، تاریخ فلسفه اخالق: سایر های فرمدخل

گرایی، تحوالت فلسفه اخالق در سده بیستم، قاعده زرین ، تنگناهای اخالقی، قواعد و اصول اخالقی، ضع( اراده، اراده
شناسی و فلسفه اخالق، خاب، تصمیم و عمل، تشابه معرفتگرایی، مسؤولیت اخالقی و حقوقی، توانستن، انتموجبیت

گرایی در فلسفه اخالق، عینیت در فلسفه اخالق، توجیه شناسی اخالقی، حس اخالقی، عقل عملی، عقلفرااخالق، معرفت
ق، گرایی در فلسفه اخالق، شکاکیت اخالقی، نظریه خطامدار در فلسفه اخالگرایی و برونیدر فلسفه اخالق، درونی

گرایی اخالقی، گرایی اخالقی، طبیعتگرایی اخالقی، واقعگرایی اخالقی، نظریه عاطفی در فلسفه اخالق، عینینسبیت
 شهودگرایی اخالقی.

 
یه (15  .1382)با مقدمه و گردآوری فیلیپا فوت(/ ترجمه حسین کاجی/ انتشارات روزنه/ های فلسفه اخالقنظر

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

ر 5.چیخوب و بد:گ 4.دبلیو کی فرانکنا از « باید»چگونگی استنتاج  .7باورهای اخالقی: فیلیپا فوت 6.گیچ: خوب وبد: ه 
ر بازی تعهد .8جان ار. سرل«: است» تفسیرهایی از .10تفسیر فلسفه اخالق جان استوارت میل: ج.ا. آرمسون 9.کردن: ه 

 .: اسمارتیو حداقل یگرایی حداکثرفایده. 12دو مفهوم از قواعد: جان رالز.11گرایی میل: ج.د. مابوتفایده
 

/ بکر و بکر/ جمعی از مترجمان/ مؤسسه امام خمینی/ اخالق ۀفلسفه اخالق: مجموعه مقاالتی از دائره المعارف فلسف (16
1380. 

های اخالق، مسئولیت، سرنوشت و گرایی در اخالق، مطلقخالق است: شکامدخل را ترجمه کرده که برخی فرا 19
 گرایی. آزادی و جبر. معضالت اخالقی. عقالنیت در برابر معقولیت. قواعد اخالقی. استدالل اخالقی. سرنوشت

 
 .1388/ سروش دباغ/ هرمس/ خاص در اخالق عام و (17

رفتار  ۀنحو ۀگرایان را دربارکتاب در اصل رساله دکتری نویسنده بوده و شامل دو فصل عمده است. فصل اول رأی خاص
گرایی از هم جدا شده. در فصل نوع خاص 5ها بحث شود و زان الگوپذیر بودن آنیمختل( و م یهادالیل اخالقی در سیاق

 .ردیگیمعتدل مورد نقد و بررسی قرار م ۀگرایانالق وظای( در نظر اول راس به عنوان نمونه و مصداقی از موضع عامدوم اخ
 

 . 1391/ هری گنسلر /ترجمه مهدی اخوان/ انتشارات علمی و فرهنگی/اخالق صوری (18
طرفی، فصل پنجم: :بیفصل اول: اخالق صوری چیست؟ فصل دوم: منطقی بودن، فصل سوم باوجدان بودن، فصل چهارم

 شمول، فصل هفتم: عقالنیت اخالقی، فصل هشتم: منطق نمادینقاعدۀ طالیی، فصل ششم، قانون جهان
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 .1389/ یولیوش کووشس/ ترجمه محمد مهدی خسروانی/ انتشارات علمی و فرهنگی/مفاهیم اخالقی (19
ها، قواعد و مقررات، ن دالیل، فصل سوم: فرماندست دادفصل اول: بین خوب و زرد، فصل دوم: پیروی کردن از دالیل و به

 فصل چهارم: مفاهیم اخالقی و احکام اخالقی، فصل پنجم: ارزش نگری و مفاهیم اخالقی.
 

بررسی تطبیقی آرای آدامز و متفکران شیعه(/ محمود مروارید و احمدرضا همتی ) هیخوبی، الزام اخالقی و امر اال  (20
 .1389اسالمی/ مقدم/ نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ

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.

 
ر/ ترجمه امیر دیوانی/ ویراسته مصطفی زبان اخالق (21  . طه.83ملکیان / بهار / ریچارد ه 

های امری و استنتاج حاوی گر، ساختار جمله. باید. در بخش اول زبان توصیه3. خوبی 2. وجه امری 1شامل سه بخش 
گرایانه از خوبی و نقد و بررسی آن مطرح آید: در بخش دوم تحلیلی طبیعتای امری. انتخاب بر اساس اصل میجمله

 .شودتحلیل می« درست»و « باید»شود. و در بخش سوم می
 

/ جرج ادوارد مور/ ترجمه غالمحسین توکلی/ ویراسته مصطفی ملکیان/ نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ مبانی اخالق (22
  .اسالمی

گرایی، گرایانه، لذتی مفصل ویراستار، درآمد، ویراست دوم و شش فصل: موضوع اخالق، اخالق طبیعیشامل مقدمه
 .فه اخالق در رابطه با رفتار، آرمان یگانهاخالق مابعدالطبیعی، فلس

 
. 2. تحلیل مفاهیم  1. شامل سه بخش: 1397پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ / بهروز محمدی منفرد/توجیه اخالقی (23

های پیش روی توجیه باور اخالقی )فقدان عنصر باور اخالقی/ کاذب بودن همۀ باورهای اخالقی، شکاکیت توجیه چالش
گرایی در باب های ساختار توجیه باور اخالقی مبناگرایی اخالقی، انسجام گرایی اخالقی، زمینه. نظریه3ی(، باور اخالق

 بندی و نتیجهتوجیه بالور اخالقی( ، جمع
 
 

 ، انتشارات ققنوس،ترجمۀ مهدی اخوان، زدانشنامۀ فلسفۀ استنُفرد، کریس گوان ،اخالقی انگارینسبی (24
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 فارسی مقاالتبرخی 
 
دی  10شماره  111ُکرد/ ترجمۀ سیداکبر حسینی/ مجلۀ معرفت، سال / سیر مکهای اخالقیگرایینوع و کثرت واقعت (1

1381. 
 /16/ جرالد دورکین/ ترجمۀ محبوبۀ مهاجر/ ارغنون اخالق غیراصولی (2
 16/ ویلیام فرانکنا/ ترجمۀ موسی اکرمی/ ارغنون الزام و انگیزش در فلسفۀ اخالق متأخر (3
 .16/ ج.ل.مکی/ ترجمل مراد فرهادپور/ ارغنون نی ارزشهاماهیت ذه (4
 .1393، غامحسین توکلی، حکمت و فلسفه، پاییز تئوری خطا در فلسفه اخالق؛ تبیین و نقد (5
یۀ خطای مکی (6  .1394، مهدی اخوان و کشمیری و مرآتی، تمالت فلسفی، زمستان خطاهای نظر
 .1384، پاییز و زمستان 6، نامه حکمت، شماره فی، مجید مالیوسگرایی اخالقیداول و واقعجان مک (7
یات غیرشناختی در فلسفۀ اخالق و انتقادات وارد بر آنها (8 ، مهراب زاده و توکلی، فصلنامه اخالق، تابستان جایگاه نظر

1390. 
حکت و فلسفه، تابستان آبادی، ، علی اکبر عبدلبر آن یك و نقدیجو یس یِهنر  یاخالق یاز شهودگرو یلیتحل (9

1390. 
 ،10و 9، علی صبوحی، اخالق، شماره شکاکیت اخالقی (10
 .1392، بهار و تابستان و بهار 23،  بهروز محمدی منفرد، شماره شهود اخالقی؛ معنا و توجیه (11
 .1386،  22، سروش دباغ، اندیشه دینی،شمارۀ گرایی در فرااخالقگرایی و خاصعام  (12
فی و مسعود صادقی، پژوهشهای اخالقی شماره اول،پاییز ، مالیوسیینوارسطو  یاخالق ییپا فوت و واقع گرایلیف (13

1389. 
 .1388آبادی، پژوهشهای فلسفی، بهار و تابستان ، علی اکبر عبدلمور یاخالق یگستره و دامنه شهودگرو (14
، بهروز محمدی منفرد، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، گرالیتقل یاخالق ییعت گرایطب یشناسمعرفت (15

 .1393بهار 
 ، محسن زمانی، اخالق، شمارۀ نهم و دهمگرایی اخالقیسبین (16
مسعود صادقی، نامه حکمت،  شناختی ) دیدگاه ونگ(،گرایی اخالقی به عنوان دیدگاهی معرفتنسبیت (17

 .1383تابستان 
 .1393، سمیه ربیعی و حمیدرضا ضیائی، فلسفه و کالم اسالمی، تابستان نقد مکی بر واقع گرایی (18
،بهار  42، سروش دباغ و صبرآمیز، اندیشه دینی،شماره کانتو موضع اخالقی  گرایی و واقعگرایی و ضدواقع (19

1391. 
، ابولفضل صبرآمیز و سروش دباغ، متافیزیک، ن متاخریتگنشتایدر و  یاخالق ییگراو ضد واقع ییگراواقع (20

1390. 
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 10و 9، احمدرضا همتی مقدم، اخالق شماره همزاد زمین اخالقی و پرسش گشوده مور (21
، حسن میانداری، نامه حکمت، پاییز و زمستان مك داول یاخالق ییگرانقد فلسفه اخالق کانت از منظر واقع (22

1386. 


