کتابشناسی فلسفی فارسی ”عشق و دوستی“/

Love & Friendship

تدوین :مهدی اخوان آخرین ویرایش :آذر makhavan77@gmail.com1399
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 .1رسالۀ ضیافت /بزم /مهمانی /افالطون /ترجمۀ محمدحسن لطفی /خوارزمی
 .2اخالق نیکوماخوس؛ دفتر هشتم و نهم /ارسطو /ترجمه محمد حسن لطفی/طرح نو
 .3فلسفۀ عشق /اروینگ سینگر /ترجمۀ میثم محمدامینی /نشر نو.
 .4عشق (دانشنامۀ فلسفۀ استنفرد) / /بنت هلم /ندا مسلمی /ققنوس
 .5دربارۀ عشق /مقاالتی از نوسبام ،نوزیک و /..ترجمۀ آرش نراقی /نی
 .6عشق؛ چند رویکرد به یک مفهوم /به کوشش مالک حسینی /هرمس.1397/
 .7شرایط عشق /جان آرامسترانگ /ترجمۀ جان آرامسترانگ /ترجمۀ مسعود علیا /ققنوس
 .8در ستایش عشق /آلن بدیو /ترجمۀ عبدالرحیم کاشی /ققنوس.
 .9عشق سیال؛در باب ناپایداری پیوندهای انسانی /زیگونت باومن /ترجمۀ عرفان ثابتی/انتشارات ققنوس.1394/
 .10دوستی /تدوین و ترجمۀ مالک حسینی /هرمس
 .11دوستی /بنت هلم( /استنفرد) ترجمۀ راضیه سلیمزاده /ققنوس
 .12جستارهایی در باب عشق /آلن دوباتن /ترجمۀ گلی امامی /نیلوفر
 .13هنر عشق ورزیدن /فروم,اریک/ترجمه پوری سلطانی /مروارید
 .14چرا عاشق میشویم؟؛ ماهیت و فرایند عشق رمانتیک /هلن فیشر/ترجمۀ ندا مسلمی/انتشارات ققنوس.

 .15طوق کبوتر؛ رسالهای در عشق و عاشقان /علی ابن احمد ابن حزم /ترجمۀ علی گنجیان و سمیه سادات طباطبائی /انتشارات دانشگاه
عالمه طباطبائی.

 .16آشوب ازلی عشق؛ بررسی ماهیت عشق در جامعۀ مدرن /الریش بک و الیزابت بک گرنشایم /ترجمۀ نبیل آزادی /نشر
کتاب پارسه
 .17وسوسۀ عاشقی؛ بررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران /محمد دهقانی /نشر جوانۀ رشد.
 .18عشق /رنه آلندی /ترجمۀ جالل ستاری /نشر توس.
 .19مجلۀ رافکا؛ ویژهنامۀ معشوق بودن /شمارۀ دوم و سوم/زمستان  98و بهار .99
 .20عشق و اراده /رولو می /ترجمه سپیده حبیب /دانژه
 .21مجله مدرسه /ویژه عشق و دوستی/اردیبهشت,1385سال سوم
 .22زناشویی و اخالق /برتراند راسل /ترجمه مهری افشار /انتشارات کاویان
 .23قصۀ عشق ( نگرشی تازه به روابط زن و مرد) استرن برگ /علی اصغر بهرامی /انتشارات رشد
 .24عشق دیوانهوار /جانسون کلی موری /ترجمه مهرداد فیروز بخت /انتشارات رشد
 .25دوستی در چهارده روایت/کمپانی زارع  /نشر نگاه معاصر.1399 /
 .26عشق صفا؛ ترجمۀ و شرح ماهیت عشق از رسایل اخوان الصفا /محمد شهریاری /نشر نگاه معاصر
 .27درآمدی فلسفی بر عشق/رونالد دسورا/ترجمۀ مجتبی پردل
 .28فلسفه و عشق از افالطون تا امروز/لینل سکام/ترجمۀ رحیم کوشش/

