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کتابشناسی فارسی ”مرگ“
تدوین :مهدی اخوان آخرین ویرایش :آذر1399

makhavan77@gmail.com

Website:www.makhavan.ir

 )1مرگ  /استیون لوپر  /ترجمۀ مریم خدادادی /ققنوس.1396/
 )2مرگاندیشی؛ از گیلگمش تا کامو /مهدی کمپانی زارع /نگاه معاصر1390/
 )3تاریخ مرگ ؛نگرشهای غربی در باب مرگ از قرون وسطا تا کنون /فیلیپ آریس/نشر علم.1392/
 )4پایان راه (پیرامون مرگ و مردن) /الیزابت کوبلر راس /ترجمۀ علی اصغر بهرامی /نشر رشد.1379/
 )5مرگ ایوان ایلیچ /لئو تولستوی /ترجمۀ صالح حسینی /نشر نیلوفر.1385 /
 )6بررسی روانشناسی مرگ و مردن ضمیمه مرگ ایوان ایلیچ /ترجمۀ علی اصغر بهرامی /نشر رشد
 )7مرگ شماره  26و ، 27مجلۀ ارغنون وزارت ارشاد1384/
 )8تنهایی دم مرگ /نوربرت الیاس /ترجمۀ امید مهرگان و صالح نجفی /نشر گام نو
 )9پروندۀ مرگ /در مجلۀ اندیشۀ پویا/شمارۀ  17تیر .1393
 )10مرگ سقراط؛ تفسیر چهار رسالۀ افالطون /رومانو گواردینی /ترجمۀ محمدحسن لطفی /طرح نو.1376 /
 )11نفس و بدن پیش و پس از مرگ /مجموعه مقاالت همایش بینالمللی آموزههای دینی و مسئلۀ نفس و بدن.1393 /
 )12مرگ در فلسفۀ سارتر /وحیدمناجاتی /انتشارات نقد فرهنگ
 )13حیات جاودانه؛ پژوهشی در قلمرو معادشناسی /امیر دیوانی /نشر معارف/
 )14پژوهشی در مفهوم مرگ در ذهن کودک؛ آثار روانی نظریۀ های روانشناختی و راهبردها /عبدالعظیم کریمی/انتشارات قدیانی/
 )15مسکن الفؤاد /شهید ثانی (ترجمه با عنوان تسلیه العباد)  /نشر میراث مکتوب
 )16مواجهه با مرگ /براین مگی /مجتبی عبداللهنژاد/نشرنو.1397 /
 )17مرگ کسب و کار من است /روبر مرل  /ترجمۀ احمد شاملو /انتشارات نگاه/1377/
 )18هنر مردن /پل موران /ترجمۀ اصغر نوری/نشر مرکز.1397/
 )19آشتی با مرگ /الیزابت کوبلر راس /مهدی قرهچهداغی /انتشارات اوحدی.1376/

 )20بازگشت به زندگی /ریموند مودی /ترجمۀ فرخ سیفزاد /نشر مهر.1377/
 )21مرگآشنایی؛ پژوهشی دربارۀ چیستی و ابعاد مختلف تجربههای نزدیک به مرگ /مجتبی اعتمادینیا /انتشارات علمی و فرهنگی.1397 /
 )22همدلی با بیماران روبه مرگ /الیزابت کوبلر راس/ترجمۀ مژگان جهانگیر /انتشارات
 )23مرگ؛ آخرین مرحلۀ رشد/الیزابت کوبلر راس/ترجمۀ پروین قائمی/انتشارات پیک بهار.1379/
 )24جهان پس از مرگ :بررسی علمی تجربیات نزدیک به مرگ 2 /جلد /جفری النگ /علی نقی قاسمیان نژاد/
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 )25زندگی پس از مرگ/ژان ژاک شاربونیه ،الدن میرمحمد صادقی /انتشارات ذهنآویز/
 )26تجارب نزدیک به مرگ و تسلی داغدیدگان/علی نقی قاسمیان نژاد ،عارفه صالحی ،علی ایمانی نسب
 )27آن سوی مرگ /جمال صادقی /انتشارات ذهن آویز.
 )28مرگ پایان هوشیاری نیست؛ روایتهایی از تجربههای نزدیک به مرگ  /هلدن و اورامیدیس /ترجمۀ علی نقی قاسمیان نژاد/
 )29گاه ناچیزی مرگ/رمانی در باب زندگی ابن عربی /محمدحسن علوان /ترجمۀ امیرحسین الهیاری/نشر مولی.1397/
 )30روانشناسی مرگ (مرگ واسرار آن)/اینیاس لپ/ترجمۀ محمد رفیعی مهرآبادی/انتشارات خجسته
 )31تاریخ اجتماعی مردن/آلن کلهیر/ترجمۀ قاسم دلیری /انتشارات ققنوس
 )32مواجهه با مرگ؛ اپیکور و منتقدانش/جیمز مور /ترجمۀ محمدعمار مفید /انتشارات
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