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135616طباطبائی، محمدحسین(36و34و31-29و25-24و20-18و16و13و11و8و5و3جلد)تفسیر المیزان1

13611کارا دو وو، بارون (4جلد)متفکران اسالم2

1شریعتی، علیدو شهید3

1حجتی، محمدباقراسالم و تعلیم و تربیت 4

1قرائتی، محسن1درسهایی از قرآن5

13465الحسینی، ابی الفضل(5-1جلد)کفایه الواعظین 6

1قرآن مجید به خط ثلث با ترجمه پارسی کهن7

1الطبری، عماد الدینکامل هابی 8

13561فاالچی، اوریانااگر خورشید بمیرد9

13581الحسینی الهمدانی، محمد(8جلد)انوار درخشان در تفسیر قرآن 10

1بهشتی، محمدادیان و مهدویت یا آراء و عقائد درباره مهدی 11

13501طالقانی، محمود(2جلد)پرتوی از قرآن12

1صدر، سید محمدباقر(1جلد)اقتصاد ما یا بررسیهائی درباره مکتب اقتصادی اسالم13

1امینی، ابراهیم(ع)بانوی نمونه اسالم فاطمه زهراء14

13771پریور، علی(2جلد)بررسی دین از راه دانش15

13621رضائی، محمد(درنحو)کتاب الصمدیه 16

(97شهریور ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدباقر کمیلی  



13481طالقانی، محمودپرتوی از قرآن17

1فضائی، یوسفبابیگری، بهائیگری و کسروی گرایی:تحقیق در تاریخ و فلسفه ی18

13621شهیدی، جعفرتاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان19

1عراقچی همدانی، علیصد درس از بحث امامت20

1یادی از یار و دیار یک دیباچه و دو گفتار21

13461عطار نیشابوری، فرید الدینتذکره االولیاء22

1دستغیب شیرازی عبدالحسینمعراج23

13731قرائتی، محسن(برای نوجوانان)راز نماز 24

13611باهنر، جواددین شناسی تطبیقی25

1مطهری، مرتضیجاذبه و دافعه علی علیه السالم26

13571ارزیابی شتابزده جالل آل احمد27

13641دهباشی، علی(1جلد)یادنامه جالل آل احمد28

1باهنر، جوادجهان در عصر بعثت29

1کارا دو وو، بارون (1جلد)متفکران اسالم30

1علوی، حسنمردی از کویر31

13901چایجیان، حبیبپیشوای دوم (ع)امام حسن مجتبی 32

33DE S  ARTS1

13474کاشانی، فتح اهلل7 و 5 و 3 و 1. تفسیر منهاج الصادقین فی الزام المخالفین ج34

13641عبدالباقی، محمدفوادالمعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم35

1رائین، اسماعیلانشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانی36

13771الهی قمشه ای، حسینمقاالت37

13401خراسانی، محمدهاشم بن محمد علی منتخب التواریخ38

13571آل احمد، جاللاز رنجی که می بریم39



13471سارتر، ژان پلنمایشنامه در هفت مجلس: دستهای آلوده 40

13291کامو، آلبرنمایشنامه در سه پرده: سوء تفاهم 41

13271آل احمد، جاللمجموعه داستان: سه تار 42

1شریعتی، علیخداحافظ شهرشهادت43

1هاشمی رفسنجانیاسرائیل و قدس عزیز44

13591شهیدی، سید جعفر(ع)پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین : پس از پنجاه سال 45

13401دانشور، سیمینمجموعه داستان: شهری چون بهشت 46

1فیض االسالم، سید علینقیترجمه و شرح نهج البالغه47

136212جعفری، محمدتقی24و20 - 17 و 13 و 12 و 10 و 9 و 8 و 5 و 1. ترجمه وتفسیر نهج البالغه ج48

4طبرسی نوری، سید اسمعیل4- 1. کفایة الموحدین ج49

13576طباطبایی، سید محمدحسین35 و 33 و 23 و 17 و 15 و 14. المیزان فی تفسیر القرآن ج50

2طالقانی، سید محمود4 و 3. پرتوی از قرآن ج51

13631دهباشی، علیسفرنامه حاج سیاح به فرنگ52

53P ientures  Italiennes  DaujourdHui19641

13401طباطبائیژازه54

1شریعتی، علیایدئولوژی و تمدن انسان و اسالم55

1هوگو، ویکتور1. بینوایان ج56

13521فرید محسنی اراکی، سید حسنتفسیر سوره حمد57

1مطهری، مرتضیآشنائی با علوم اسالمی منطق ، فلسفه58

1علی بن الحسین زین العابدین، امام چهارم((از نظر امام سجاد علیه السالم ))راه و رسم زندگی 59

1کلینی رازی، محمد بن یعقوب بن اسحاق2-1. اصول کافی ج60

61Opahliy3ckar KnbonNcb XixBekaKaptn، Bbictabka19561

62Galerie Nationale1


