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 ترین مرحله آن است: نخستین گام در هر کار مهمافالطون
 
 

 /ترجمه حمیده بحرینی/نشر هرمسمارتین الک و/ ک  پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است (1
 ./ ِلشک کوالکوفسکی/ترجمه روشن وزیری/ نشر نگاه معاصرگفتارهای کوچک در باب مقوالتی بزرگدرس (2
فرد/انتشارات کرگدن/ حی/ ترجمۀ محدثه واضی فیلسوفان معاصر برای نیویورک تایمزهاای از یادداشتو اخالق؛ مجموعهدین  (3

1398. 
شارون کای تامپسون/ فلسفه برای نوآموزان: کتاب اول: تردید در باورهای رایج ، کتاب دوم: پرسش دربارۀ واقعیت و معرفت /  (4

 ترجمۀ حوری رشیدی فراهانی/ انتشارات آفرینگان / 
 / جان استرلکی/ ترجمۀهای مختلف.چرا؟کافه ای به نام  (5
یکاتورکاندیشم، پس طراحی میمی (6 یق کار  .1399کارت/ ترجمۀ مهدی تمازیان/ انتشارات//کالین و کتنم؛ فهم فلسفه از طر
یم؛ درآمدی بر تأمل انتقادی و گفت (7 /ریچارد کریل/ ترجمۀ محمد کیوانفر/انتشارات دانشگاه وگوی  عقالنیبیایید فلسفه بورز

 .1393ادیان و مذاهب/
 .1392/ رابرت روالند اسمیت/ ترجمۀ هدی زمانی سرزنده/ انتشارات ققنوس/گشتی با افالطون؛ معنای نقاط عطف زندگی (8
/ رابرت روالند اسمیت/ ترجمۀ ابالفضل حقیری قزوینی/ نشر العاده در یک روز عادیصبحانه با سقراط؛ سفر فلسفی خارق (9

 .1395علم/
ین فیلسوفان معاصر//1جلد  بفرمایید فلسفه! (10  ادموندز و واربرتون/ ترجمۀ میثم محمدامینی/ نشر کرگدن. گفتگو با بزرگتر
یخ فلسفه به روایت فیلسوفان معاصر2جلد بفرمایید فلسفه!  (11  ادموندز و واربرتون/ ترجمۀ میثم محمدامینی/ نشر کرگدن./ /تار
 /طرح نو / جان هاسپرس/ترجمه موسی اکرمیفلسفی درآمدی بر تحلیل (12
 .1399ترجمۀ شهریاری/ انتشارات کرگدن/  جعبه ابزار فیلسوف/ (13
 .1394جولیان باجینی/ ترجمۀ حمیدۀ بحرینی/  مفاهیم کلیدی فلسفه/ (14
 نقویان/ قصیده سرا/ کریستوفر فالزن/ ناصرالدین علیفلسفه به روایت سینما (15
 / اَدم مورتون/ فریبرز مجیدی/ انتشارات مازیارفلسفه در عمل (16
 طه/نشرThe Blackwell Companion to Philosophyمقاالت:برخی / ترجمه جلد( 2) های نوین در فلسفهشنگر  (17
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 ققنوس / آلن دو باتن/ ترجمه عرفان ثابتی/ های فلسفهبخشیتسلی (18
 / واربرتون/ ترجمه مسعود علیا/ ققنوسالفبای فلسفه (19
یبا/  (20 یبا، بازی ز  .1396سی عظیمی/ نشر مرکز/تد ریچاردز/ ترجمۀ عیفوتبال و فلسفه: ذهن ز
 پاپکین و استرول/ ترجمه جالل الدین مجتبوی/ حکمت /کلیات فلسفه (21
 .الدین اعلم/ انتشارات سروشرندال و باتلر/ ترجمه جالل /درآمدی به فلسفه (22
یخبندی نکن!؛ ایدهسرهم (23  .1397/گری هیدن/ ترجمه شهاب الدین عباسی/ نشر خزه/های عجیب از فیلسوفان بزرگ تار
 /علی زاهد/ نشر نگاه معاصرزنی در تاالر فلسفهپرسه (24
 پور// ترجمه حسنروز 30فلسفه در  (25
 ، ود مهتا/ ترجمه فوالدوند/ خوارزمیفیلسوفان و مورخان (26
 ./براین مگی/ ترجمه فوالدوند/ خوارزمیفیلسوفان بزرگ (27
 .ترجمه فوالدوند/طرح نو)گفتگوی براین مگی با فالسفه در باب شاخه های گوناگون فلسفه(/ مردان اندیشه  (28
 / انتشارات ققنوس.گین/ترجمه علیا/ کالین مکچگونه وارد فلسفه قرن بیستم شدم (29
 برن/ ترجمۀ مریم تقدیسی/ انتشارات ققنوس/سایمون بلکتفکر: درآمدی جذاب به فلسفه (30
 و فرهنگی/ ترجمۀ وحید صفری/ انتشارات علمی  ویراستاران: الیزابت برنز و استیون لوآموزش فلسفه/  (31
 برن/ ترجمۀ مریم تقدیسی/ ققنوس/ سیمون بلکدانیم؟(های اساسی فلسفه )واقعًا چه میپرسش (32
یستن در دنیای امروز(فلسفه (33  / ویلیام اروین/ محمود مقدسی/ نشر گمانای برای زندگی )رواقی ز
 انتشارات ققنوس// یوسفید / ویلیام اروین/ محمامروز( های کهن رواقی برای زندگیروشای برای زندگی )فلسفه (34
ن/ ترجمۀ میثم محمد امینی/ نشر نوفلسفۀ زندگی )تأمالتی در باب حیات، معنا و اخالق (35  .(/ کریستوفر همیلت 
 .1399/ مل تامپسون/ ترجمۀ بهروز حسنی/ نشر نو/خودآموز فلسفه  (36
 ./ مارتین کوهن/ امیر غالمی / نشر مرکزمسألۀ فلسفی 101 (37
 .بخش و زهرۀ خانی/ نشر شورترجمۀ مریم گالب // رابرت سالمنمختصر به فلسفههای بزرگ: در آدمی پرسش (38
 .1395/ نشر شور/:حمیدرضا ارباب/استیون لنذبرگ/ مترجمپرسش های بزرگ  (39
 .1399پور/ نشر چشمه// سولومون و هیگیتز/ترجمه زهره قلیهای بزرگ فلسفی پرسش (40
 .زاد حاجی میرزایی/ نشر فرزان روز/ آنتونی هریسون باربت/ ترجمۀ فرهای فلسفیمهارت (41
 ./ مارک تواین / ترجمۀ محمدحسن گنجی بشر چیست؟ (42
 .1399/ مل تامپسون/ ترجمۀ فاطمه زمانی / نشر هنوز/ هفت روز با فلسفه؛ تأملی بر مبانی نظری رفتارهای روزمره (43
گرگون کند؛ مرجعی برای مشاروۀ فلسفی/ تان را در تواند زندگیهای بزرگ؛ درمانی برای خردمندان یا فلسفه چگونه میپرسش (44

 .1399خیز/لو مارینف/ ترجمۀ ایمان همتی و سیده معصومه موسوی/ نشر شب
 / پل کالینمن / ترجمۀ محمداسماعیل فلزی/ انتشارات مازیارکلید فلسفه  (45
یچارد مارشال با فیلسوفان پیشرو و معاصر (46 یی/ انتشارات ترجمان/ / ترجمۀ مهدی رعنافلسفه به وقت سه صبح؛ مصاحبه های ر

1395. 



 

3 

 

 


