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I. های فارسیکتاب 
پذیری بیشتر/ ویلیام اروین/ ترجمۀ محمد یوسفی/ راهنمای فلسفی برای دستیابی به استقامت، آرامش و انعطاف؛رواقیچالش  (1

 .انتشارات ققنوس
یستن در دنیای امروزفلسفه (2  ین/ ترجمۀ محمود مقدسی/نشر گمان./ویلیام اروای برای زندگی: رواقی ز

 .1392/ رابرت روالند اسمیت/ ترجمۀ هدی زمانی سرزنده/ انتشارات ققنوس/گشتی با افالطون؛ معنای نقاط عطف زندگی (3
/ ترجمۀ ابالفضل حقیری قزوینی/ نشر رابرت روالند اسمیت /العاده در یک روز عادی؛ سفر فلسفی خارقصبحانه با سقراط (4

 .1395علم/
 جمه محمد یوسفی/ انتشارات ققنوس.ر/ویلیام اروین/ تهای کهن رواقی برای زندگی امروزای برای زندگی: روشفلسفه (5
 /الرنس بکر / ترجمۀ نگین معروفی و مجتبی پردل/انتشارات ترانه.ای کهنرت رواقیگری: نگاهی امروزی به فلسفهقد (6
 حمزه موسوی/ انتشارات ققنوس./دانشنامه فلسفۀ استنفورد/ درک بالستلی/ ترجمۀ مکتب رواقی (7
یستن: راهنمای رومیان باستان برای دستیابی به فضیلت، خوشبختی و تاثیرگذاری (8 ن لبل/ ترجمۀ کیوان خلیلی/ و/شارهنر رواقی ز

 انتشارات نیما اشرفی/
 /جان سلرز/مترجم شهاب الدین عباسی/انتشارات مان کتاب.اقیهای اساسی فیلسوفان رو های فلسفه: درسکمک (9

 /اروین یالوم/ ترجمه سپیده حبیب/نشر نی/درمانگرایی اگزیستانسیالروان (10
یستن؛ راهنمای زندگی رواقیانه (11  .1399/ جوناس سالزجیبر/ ترجمۀ نازنین فاطمه سوداگر/ انتشارات شمشاد/فلسفی ز
یستن خردمندانهرواقی (12  /یوناس سالزگبر/ ترجمۀ سینا بحیرایی/نشر مهرگان خرد.گری؛ فلسفۀ ز
/ ماسیمو پیلیچی/ ترجمه مهدی رضایی/ با مقدمه و ویرایش مصطفی ملکیان/ انتشارات عشق به سرنوشت؛ چگونه رواقی باشیم (13

 سروش موالنا
 / ترجمۀ مصطفی ملکیان/ نشر دوستان)شفای جان(/ نیل گراسمن روح اسپینوزا (14
 نشر کرگدن /بیگوترجمه بتول قزل /پیتر کریفت /سه فلسفه زندگی (15
اندر/ ترجمۀ غالمرضا کشانی/مقدمۀ مصطفی ملکیان/ انشارات نگاه یوئل الکز/ سمدارندگی در بسندگی است: اقتصاد جایگزین ثورو (16

 .1398معاصر/
انتشارات /حیدربیگی و موحدیو استیون هانسلمن/ ترجمۀ زینب  /رایان هالیدی؛ رمز و رازهای زندگی بهترروز با رواقیون 366 (17

 کتابستان معرفت.
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یستن 366های رواقی؛چگونه فیلسوفانه زندگی کنیم،جان (18 /هالیدی و هنزلمن/ تأمل روزانه در باب حکمت، استقامت و هنر ز
 .1400ترجمۀ فرزانه بیطرفان/ نشر پارسه/

یستن 366گری: روزنگار رواقی (19  ترجمۀ علیرضا خزایی/انتشارات میلکان/هالیدی/مکاشفه در باب خرد، استقامت و هنر ز
یستن (20  رفعت/ انتشارات گمان./ویلیام اروین/ ترجمۀ شادی نیکراهنمای عملی رواقی ز
یف بی خیالی (21 یستنهنر ظر  .نسون/ ترجمۀ رشید جعفرپور/ نشر کرگدنمارک م /؛ رویکردی نامتعارف به خوب ز
 /اریک واینر/ ترجمه سینا بحیرایی/ نشر مهرگان خردمند.هقطار فلسفه؛ در جستجوی درسهای زندگی از خردمندان درگذشت (22
 .1400/اپیکتتوس/ مترجم نسترن صارمی/ نشر چرخ/چگونه آزاد باشیم؛ راهنمای باستانی به زندگی رواقی (23
 /دونالد رابرتسون/ ترجمۀ مجتبی علی اکبر/نشر پارسهچگونه مانند یک امپراطور فکر کنیم؛ فلسفۀ رواقی ماکوس اورلیوس (24
یستن 30گی خوب؛زند  (25  / مارک ورنون/ ترجمۀ پژمان طهرانیان / نشر نوگام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر ز
 .1399/ ویراستار استیفن اشمید/ محمدمهدی فالح/انتشارات نگارستان اندیشه/و فلسفه ؛ چون که آنجاست کوهنوردی (26
 .1399جمۀ محمد شکری/ انتشارات نگارستان اندیشه// ویراستاران: نیس و آستین/ ترپدربودن و فلسفه؛ دائوی بابا بودن (27
 /مارکوس سیسرو/مترجم علی سیاح/نشر چشمه.چگونه پیر شویم؛ حکمت باستان برای نیمه دوم زندگی (28
 ستیا/ ترجمۀ سینا بحیرایی/ نشر مهرگان خرد.رن /کی سالی؛ یک راهنمای فلسفیمیان (29
لو تان را درگرگون کند؛ مرجعی برای مشاروۀ فلسفی/ تواند زندگینه میهای بزرگ؛ درمانی برای خردمندان یا فلسفه چگو پرسش (30

 .1399خیز/مارینف/ ترجمۀ ایمان همتی و سیده معصومه موسوی/ نشر شب
 
 
 

II. های یالوم و مدرسۀ آلن دوباتنکتاب 
 ارات صدای معاصر./ مدرسۀ آلن دوباتن/ ترجمآ شهاب الدین عباسی/ انتشفلسفه در چهل ایده؛ درسهایی برای برای زندگی (1

  


