
 جلد13933جوادی آملی، عبداهلل3 - 1. تحریر تمهید القواعد ج1

2

ترجمه : شرح تائیه ی ابن فارض فیض جام سعادت 

. منتهی المدارک و منتهی لب کل کامل و عارف سالک ج

فرغانی، سعیدبن محمد2 و 1
 جلد13952

3

شرح منازل السائرین خواجه عبداهلل : انیس العارفین 

انصاری

عبدالرزاق کاشانی، عبدالرزاق بن 

جالل الدین
 نسخه13951

 جلد13954نخجوانی، نعمت اهلل4- 1. تفسیر فواتح الهیه ج4

5

شرح فارسی )نصوص الخصوص فی ترجمة الفصوص 

3- 1. ج (فصوص الحکم

بابارکن الدین شیرازی، مسعود بن 

عبداهلل
 جلد13953

 جلد13908کاتب واقدی، محمدبن سعد8 - 1. طبقات ج6

7

و اسناد  (ص)نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد

حمیداهلل، محمدصدر اسالم
 نسخه13931

ابن هشام، عبدالملک بن هشام3 -1. سیرت محمدرسول اهلل از تبار شناسی تا هجرت ج8
 جلد13923

 نسخه13931همائی، جالل الدین1. مولوی چه می گوید ؟ ج: مولوی نامه 9

فرهنگ جامع اصطالحات عرفانی با تکیه بر آثار ابن عربی10
 نسخه13911سعیدی، گل بابا

11

 - 1. شرح فارسی االسفار االربعه صدرالمتالهین شیرازی ج

حسن زاده آملی، حسن7
 جلد13937

 نسخه13861میرزایی، فاطمه(عج)توهم در دیدار امام زمان 12

 جلد13902قیصری، داود بن محمود2 و 1. شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی ج13

 نسخه13901مشکور، محمدجوادتاریخ شیعه و فرقه های اسالمی تا قرن چهارم14

 نسخه13881بغدادی، عبدالقاهر بن طاهرترجمه الفرق بین الفرق درتاریخ مذاهب اسالم15

 جلد13952بهبودی، محمدباقر2  و 1. تدبری در قرآن ج16

 نسخه13951بهبودی، محمدباقرمعارف قرآنی17

 نسخه13951بهبودی، محمدباقرمعانی القرآن18

 جلد13952خطیب زاده، علیرضا2 و 1. هفت وادی عشق و سلوک ج19

2 و 1. تاویالت قرآن حکیم مشهور به تفسیر ابن عربی ج20

عبدالرزاق کاشانی، عبدالرزاق بن 

جالل الدین
 جلد13932

21

الحکمة : دانشنامه اصطالحات ابن عربی : المعجم الصوفی 

حکیم، سعادفی حدود الکلمة
 نسخه13941

 نسخه13951اهلل آبادی، محب اهللشرح التسویة بین االفادة والقبول22

 نسخه13771قاضی زاهدی گلپایگانی، احمدکشکول یا مجموعه ای از علوم23

(96آذر ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای سید مهدی میرغضنفری  



 نسخه13951ابن عربی، محمد بن علیشرح ابن عربی بر فصوص الحکم24

25

شرح فارسی )نصوص الخصوص فی ترجمة الفصوص 

3- 1.  ج (فصوص الحکم

بابارکن الدین شیرازی، مسعودبن 

عبداهلل
 نسخه13951

 نسخه13941جوینی، عطاملک بن محمد3 -1. تاریخ جهانگشا ج26

 نسخه13881زمانی، سهیالهنرآشپزی و شیرینی پزی سپهر27

 نسخه13761مطهری، مرتضی(2 و 1)آشنائی با قرآن 28

 جلد13762مطهری، مرتضی2 و 1. اسالم و مقتضیات زمان ج29

 نسخه13741مطهری، مرتضیمسئله حجاب30

 نسخه13761مطهری، مرتضیانسان کامل31

 نسخه13761مطهری، مرتضی ده گفتار32

 نسخه13761مطهری، مرتضی3. حماسه حسینی ج33

 نسخه13761مطهری، مرتضیحکمتها و اندرزها34

 نسخه13761مطهری، مرتضیگفتارهای معنوی35

36

 جهان بینی 2. مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی ج

مطهری، مرتضیتوحیدی
 نسخه13901

 نسخه13901مطهری، مرتضیانسان کامل37

 نسخه1مطهری، مرتضیآزادی انسان38

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 
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