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افالطون :نخستین گام در هر کار مهمترین مرحله آن است

 )1پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است /کالک و مارتین/ترجمه حمیده بحرینی/نشر هرمس
 )2درسگفتارهای کوچک در باب مقوالتی بزرگِ /لشک کوالکوفسکی/ترجمه روشن وزیری /نشر نگاه معاصر.

 )3فلسفه برای نوآموزان :کتاب اول :تردید در باورهای رایج  ،کتاب دوم :پرسش دربارۀ واقعیت و معرفت  /شارون کای تامپسون/
ترجمۀ حوری/ل رشیدی فراهانی /انتشارات آفرینگان /
 )4میاندیشم ،پس طراحی میکنم؛ فهم فلسفه از طریق کاریکاتور/کالین و کتکارت /ترجمۀ مهدی تمازیان /انتشارات.1399/
 )5گشتی با افالطون؛ معنای نقاط عطف زندگی /رابرت روالند اسمیت /ترجمۀ هدی زمانی سرزنده /انتشارات ققنوس.1392/
 )6بفرمایید فلسفه! /ادموندز و واربرتون /ترجمۀ میثم محمدامینی /نشر کرگدن.
 )7درآمدی بر تحلیل فلسفی /جان هاسپرس/ترجمه موسی اکرمی/طرح نو
 )8جعبه ابزار فیلسوف /ترجمۀ شهریاری /انتشارات کرگدن.1399 /
 )9مفاهیم کلیدی فلسفه /جولیان باجینی /ترجمۀ حمیدۀ بحرینی.1394 /
 )10فلسفه به روایت سینما /کریستوفر فالزن /ناصرالدین علینقویان /قصیده سرا
 )11فلسفه در عملَ /ادم مورتون /فریبرز مجیدی /انتشارات مازیار
 )12نگرشهای نوین در فلسفه ( 2جلد) /ترجمه برخی مقاالت/The Blackwell Companion to Philosohy:نشرطه
 )13مردان اندیشه (گفتگوی براین مگی با فالسفه در باب شاخه های گوناگون فلسفه) /ترجمه فوالدوند/طرح نو
 )14تسلیبخشیهای فلسفه  /آلن دو باتن /ترجمه عرفان ثابتی /ققنوس
 )15الفبای فلسفه /واربرتون /ترجمه مسعود علیا /ققنوس
 )16فوتبال و فلسفه :ذهن زیبا ،بازی زیبا /تد ریچاردز /ترجمۀ عیسی عظیمی /نشر مرکز.1396/
 )17کلیات فلسفه /پاپکین و استرول /ترجمه جالل الدین مجتبوی /حکمت
 )18درآمدی به فلسفه /رندال و باتلر /ترجمه جاللالدین اعلم /انتشارات سروش
 )19پرسهزنی در تاالر فلسفه/علی زاهد /نشر نگاه معاصر
 )20فلسفه در  30روز /ترجمه حسنپور/
 )21فیلسوفان و مورخان ،ود مهتا /ترجمه فوالدوند /خوارزمی
 )22فیلسوفان بزرگ/براین مگی /ترجمه فوالدوند /خوارزمی
1

 )23چگونه وارد فلسفه قرن بیستم شدم /کالین مکگین/ترجمه علیا /انتشارات ققنوس.
 )24تفکر :درآمدی جذاب به فلسفه/سایمون بلکبرن /ترجمۀ مریم تقدیسی /انتشارات ققنوس
 )25آموزش فلسفه /ویراستاران :الیزابت برنز و استیون لو  /ترجمۀ وحید صفری /انتشارات علمی و فرهنگی
ً
 )26پرسشهای اساسی فلسفه (واقعا چه میدانیم؟) /سیمون بلکبرن /ترجمۀ مریم تقدیسی /ققنوس
 )27فلسفهای برای زندگی (رواقی زیستن در دنیای امروز) /ویلیام اروین /محمود مقدسی /نشر گمان
 )28فلسفهای برای زندگی (روشهای کهن رواقی برای زندگی امروز) /ویلیام اروین /محمد یوسفی /انتشارات ققنوس/
 )29فلسفۀ زندگی (تأمالتی در باب حیات ،معنا و اخالق) /کریستوفر همیلتن /ترجمۀ میثم محمد امینی /نشر نو.
 )30خودآموز فلسفه  /مل تامپسون /ترجمۀ بهروز حسنی /نشر نو.1399/
 101 )31مسألۀ فلسفی /مارتین کوهن /امیر غالمی  /نشر مرکز.
 )32پرسشهای بزرگ :در آدمی مختصر به فلسفه /رابرت سالمن /ترجمۀ مریم گالببخش و زهرۀ خانی /نشر شور.
 )33پرسشهای بزرگ فلسفی  /سولومون و هیگیتز/ترجمه زهره قلیپور /نشر چشمه.1399/
 )34مهارتهای فلسفی /آنتونی هریسون باربت /ترجمۀ فرزاد حاجی میرزایی /نشر فرزان روز.
 )35بشر چیست؟  /مارک تواین  /ترجمۀ محمدحسن گنجی.
 )36هفت روز با فلسفه؛ تأملی بر مبانی نظری رفتارهای روزمره /مل تامپسون /ترجمۀ فاطمه زمانی  /نشر هنوز.1399 /
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