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 “عرفان و تصوف اسالمی”فارسی شناسی کتاب
 

        1401makhavan.ir                     makhavan77@gmail.com آبانآخرین ویرایش:                          تدوین: 
 

 

 مطهری/ مجموعه آثار/ شهید عرفان اسالمی در مجموعه آشنایی با علوم اسالمی (1

 / سعید رحیمیان/ انتشارات سمتعرفان نظری (2

 / سعید رحیمیان و مهدی کمپانی زارع/ انتشارات سمتمبانی عرفان عملی  (3

 / آن ماری شیمل/ترجمۀ عبدالرحیم گواهی/ دفتر نشر و فرهنگ اسالمیابعاد عرفانی اسالم (4

 هرین/ انتشارت روزنه/توشیهیکو ایزوتسو/ ترجمه محمدصادق گوصوفیسم و تائوئیسم (5

 / مارتین لینگز / دفتر پژوهش و نشر سهروردیعرفان اسالمی چیست؟  (6

 1396/ سعید رحیمیان / نشر نگاه معاصر/مدخلی بر عرفان شیعه  (7

 1388علی موحدیان عطار / انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب/ مفهوم عرفان/ (8

 امام خمینی/ یداهلل یزدان پناه/ مؤسسۀ مبانی و اصول عرفان نظری (9

 / مؤسسۀ امام خمینی/ تدوین نادری قمی / محمدتقی مصباح یزدی در جستجوی عرفان اسالمی (10

 نصر / ترجمۀ احمد آرام/ انتشارات علمی و فرهنگی/سیدحسین سه حکیم مسلمان  (11

 / سیدجالل آشتیانی/ بوستان کتابهستی از نظر فلسفه و عرفان (12

 انتشارات علمی فرهنگی / سیدجالل الدین آشتیانی/شرح مقدمۀ قیصری (13

 / استیس/ ترجمۀ بهاء الدین خرمشاهی/ انتشارات سروش عرفان و فلسفه (14

 / ویلیام چیتیک/ ترجمۀ جلیل پروین / انتشارات حکمتدر آمدی بر عرفان و تصوف اسالمی   (15

 رجبی/انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبمحمدرضا چیتیک/ ترجمه ویلیام / در آمدی بر تصوف (16

 /فریتیوف شووان/ترجمۀ مینو حجت/ دفتر پژوهش و نشر سهروردیف عرفان اسالمیگوهر و صد (17
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/ کامل مصطفی شیبی/ترجمه علیرضا ذکاوتی تشیع و تصوف تا آغاز سدۀ دوازدهم هجری (18

 .1394قراگزلو/انتشارات امیرکبیر/ 

 / معروف الهاشم الحسنی/ ترجمۀ سیدمحمدصادق عارف/ انتشارات آستان قدستصوف و تشیع (19

 ابن سینا مط نهم اشارات و التبیهات ن  (20

 سیدیحیی یثربی/ بوستان کتاب فلسفۀ عرفان/ (21

 .1387/ علی آقانوری/انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب/ عارفان مسلمان و شریعت اسالم (22

 سونیا/ نشر آن/ مجتبی اعتمادیمشق معرفت؛ جستارهایی در عرفان اسالمی (23

نیا/ / مجتبی اعتمادیداران عرفان خراسان؛ تأملی هیدگری در نظرگاه ابن سینا و طالیههستیهرم  (24

 سونشر آن

 

 


