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 “سوگ، تجربه های نزدیک به مرگ و  مرگ”فارسی  شناسیروان-فلسفی  شناسیکتاب
 

        Website:www.makhavan.ir                     makhavan77@gmail.com 1401خرداد3آخرین ویرایش:     مهدی اخوانتدوین: 
 

 
 .1396ققنوس// مریم خدادادیترجمۀ /  استیون لوپر/  مرگ (1
 1390مهدی کمپانی زارع/ نگاه معاصر/ از گیلگمش تا کامو/ ؛اندیشیمرگ (2
یخ مرگ ؛نگرش (3  .1392آریس/نشر علم// فیلیپ های غربی در باب مرگ از قرون وسطا تا کنونتار
 .1379(/ الیزابت کوبلر راس/ ترجمۀ علی اصغر بهرامی/ نشر رشد/پایان راه )پیرامون مرگ و مردن (4
 .1385/ / نشر نیلوفر/ لئو تولستوی/ ترجمۀ صالح حسینیایوان ایلیچمرگ  (5
 نشر رشد /ترجمۀ علی اصغر بهرامی /ضمیمه مرگ ایوان ایلیچبررسی روانشناسی مرگ و مردن  (6
  1384د/ارغنون وزارت ارشامجلۀ ، 27و  26مرگ شماره  (7
 گام نو/ نوربرت الیاس/ ترجمۀ امید مهرگان و صالح نجفی/ نشر تنهایی دم مرگ (8
 .1393تیر  17/در مجلۀ اندیشۀ پویا/شمارۀ  پروندۀ مرگ (9

 .1376رومانو گواردینی/ ترجمۀ محمدحسن لطفی/ طرح نو/ تفسیر چهار رسالۀ افالطون/  ؛مرگ سقراط (10
 ی/ انتشارات دنیای اقتصادامین فریت گوون/ مترجم عبداله/ و مرگ در فلسفهجنون  (11
 شر عطر کاجل بیگی/ نعزیلین یالوم/ مترجم مروم و الاورین ی مرگ و زندگی/مسئلۀ  (12
 یناپاد تشارات/ ان کیوان سپانلو / ترجمۀ............................................. (13
 1401تشارات گوتنبرگ/انرضا اسکندری آذر/ ........................................................./ ترجمۀ . (14
 لیوسا/ مینا فتحی/عرفانیان/ انتشاراتمترجم /ماندموضوع مرگ و زندگی: آنچه در انتها، از دستاوردهای عشق و معنویت برجای می (15
 رودۀ / انتشارات خانمرتضاییفرزاد ......../ ترجمۀ ...مرگ و زندگی.غدغه د (16
 زرین حسینی کومالئی و وحید خلخالیباربر/ ترجمۀ و الکس الک /بابا کی میاد؟: توضیح مرگ ناگهانی به زبان قابل درک برای کودک خردسال (17
 شارات پادیناانت/
 کتاب ارجمنداکرم خمسه/ انتشارات کارتر/ماریان /جوانان برای فکر کردن درباره مرگ، مردن و داغدیدگیکمک به کودکان و نو  (18
 / انتشارات آزادمهرمالپاس و سولومون/ ترجمه گل بابا سعیدی/ و مرگلسفه ف (19
 .1392حکمت سینا/ اعتمادی نیا/مجتبی /های نزدیک به مرگها: سه گفتار در باب تجربهزندگی در کرانه (20
 .1393های دینی و مسئلۀ نفس و بدن/ المللی آموزهمجموعه مقاالت همایش بین فس و بدن پیش و پس از مرگ/ن (21
 /وحیدمناجاتی/ انتشارات نقد فرهنگمرگ در فلسفۀ سارتر  (22

mailto:makhavan77@gmail.com


2 
 

 امیر دیوانی/ نشر معارف/ حیات جاودانه؛ پژوهشی در قلمرو معادشناسی/ (23
یۀ های روانشناختی و راهبردها/  مفهوم مرگ در ذهن کودک؛وهشی در پژ (24  عبدالعظیم کریمی/انتشارات قدیانی/آثار روانی نظر
 نشر میراث مکتوب/ )ترجمه با عنوان تسلیه العباد(  شهید ثانیسکن الفؤاد/ م   (25
 .1397نژاد/نشرنو/ / براین مگی/ مجتبی عبداللهمواجهه با مرگ (26
 .1399انتشارات مولی/  حمدعمار مفید/م جیمز/ مترجم وان/ با مرگ ؛ اپیکور و منتقدانشمواجهه  (27
 /1377احمد شاملو/ انتشارات نگاه/ترجمۀ روبر مرل / مرگ کسب و کار من است/  (28
 .1397/نشر مرکزپل موران/ ترجمۀ اصغر نوری// هنر مردن (29
 .1376انتشارات اوحدی/داغی/ چهدی قرهمه /الیزابت کوبلر راس ی با مرگ/تآش (30
 .1377زاد/ نشر مهر// ریموند مودی/ ترجمۀ فرخ سیفبازگشت به زندگی (31
 .1397نیا/ انتشارات علمی و فرهنگی/ / مجتبی اعتمادیهای نزدیک به مرگ؛ پژوهشی دربارۀ چیستی و ابعاد مختلف تجربهآشناییمرگ (32
 نشانه /ترجمۀ مژگان جهانگیر/ انتشاراتالیزابت کوبلر راسهمدلی با بیماران روبه مرگ/  (33
ین مرحلۀ رشد/ (34  .1379/ترجمۀ پروین قائمی/انتشارات پیک بهار/الیزابت کوبلر راسمرگ؛ آخر
 /علی نقی قاسمیان نژاد /جفری النگجلد/  2 /جهان پس از مرگ: بررسی علمی تجربیات نزدیک به مرگ (35
 ویز/ آ/ انتشارات ذهنالدن میرمحمد صادقی، ژان ژاک شاربونیه/زندگی پس از مرگ (36
 علی ایمانی نسب، عارفه صالحی، علی نقی قاسمیان نژادتجارب نزدیک به مرگ و تسلی داغدیدگان/ (37
 ./ جمال صادقی/ انتشارات ذهن آویزآن سوی مرگ (38
 ترجمۀ علی نقی قاسمیان نژاد// هلدن و اورامیدیس/ های نزدیک به مرگ هایی از تجربهمرگ پایان هوشیاری نیست؛ روایت (39
 .1397ی//نشر مول/ محمدحسن علوان/ ترجمۀ امیرحسین الهیاریرمانی در باب زندگی ابن عربی؛گاه ناچیزی مرگ (40
 محمد رفیعی مهرآبادی/انتشارات خجسته /اینیاس لپ/ترجمۀروانشناسی مرگ )مرگ واسرار آن( (41
یخ اجتماعی مردن (42  انتشارات ققنوس/آلن کلهیر/ترجمۀ قاسم دلیری/ تار
 /جیمز مور/ ترجمۀ محمدعمار مفید/ انتشاراتاپیکور و منتقدانش مواجهه با مرگ؛ (43
 انزمانی مقدم/ انتشارات جامعه شناسمسعود /در جامعه شناسی مرگپژوهشی  (44
ین بررسی روی تجربه (45 علی نقی /پل پری / ترجمۀ های نزدیک به مرگ برای اثبات حیات پس از مرگشواهد تجربی حیات پس از مرگ: بزرگتر

 قاسمیان نژاد/ انتشارات دانشگاه اصفهان.
یکاییروایت از تجربه 42به وقت مرگ:  (46 نژاد/ نشر نسب و علی نقی قاسیمانایمانی/ گردآوری: علی های نزدیک به مرگ شهروندان ایرانی و آمر

 سوآن
 ذهن آویز. اراتمهدوی دامغانی/ انتشفریده کین/ ترجمه  مکل/هایی از نزدیک شدن به مرز مرگبازگشت به سرای اصلی: داستان (47
 / میالد روشنی پایان/ انتشارات ققنوس.نامیرایی و تصویر ۀو مرگ: دربار ینما س (48
 روز انتشارات فرزان هوشنگ سعادن/ فرنان دستن/ ترجمۀ/مردان نامی از سقراط تا استالینمردن  (49
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یبا هیچ ؛خیلی  (50  کوچک منش/ نشر نیلیال / سایمون کریچلی/ ترجمه مرگ، فلسفه ، ادبیاتکم...تقر
 1393ر احسان/نش/ محمود ویسی/پس از مرگ از دیدگاه اهل سنتحیات  (51
 شمشاد نازنین فاطمه سوداگر/ انتشارات/ مت هیگ/ ترجمه دالیلی برای زنده ماندن: چرا زندگی؟ چرا مرگ نه؟ (52
یفات پزشکیگ ر م (53  / ترجمۀ حامد قدیری/ انتشارات ترجمان علوم انسانیواندیاول گآت/ شکی دربارۀ مردن نمی داند؛ آنچه پزبا تشر
 نشر بین المللچاپ و کاظم بازافکن/ /مولوی دیدگاهو جاودانگی از مرگ  (54
 جیران طاهری/ انتشارات رشد فرهنگلیندا گلدمن/ ترجمۀ / "پاسخ به سواالت دشوار در مورد مرگ "آنچه کودکان باید بدانند (55
 ترجمه: سهبا مگان دواین/ /  ه حاال خوب نیستکندارد اشکال  (56

 م1398زهرا یعقوبیان/ انتشارت کوله پشتی/ الف(
 1401انتشارات آذرمیدخت/آرش هوشنگی فر/ ( ب

 1397شارات میلیکان/انتج( سیده سادرا ضرغامی/ 
/ و کسلر کوبلراسالیزابت / آموزندهای مشترک: دو متخصص در مرگ و مردن رازهای زندگی و زندگی کردن را به ما میدرس (57

 /انتشارات کتاب ارجمندانیخندداومترجم فاطمه ه


