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  »پرسش و پاسخ«
  سبک نگارشی در عرص قاجار

  ١ثقف میمر

رد در پی ارتباط ران با غرب در دور ۀگس قاجار، علوم و فنون اروپایی در قالب کتب مختلف به کشور  ۀا

رجماانتقال یافت و مترجم رانی به  رجمه به عنوان کانال ارتباطی انتقال فرهنگ  ۀن ا رداختند.  این متون 

ش ران عمل  ۀو اند متون به  ۀرجمیان، در قالب یو به همین جهت، روش نگارش اروپا کردغربی به ا

کی بود که به عنوان الگو و مدل نگارش  رسش و پاسخ، س ران منتقل شد. روش گفتگوی چند نفره یا  ا

فاد اسی از جمله  مؤلفان ۀمورد اس ر این مبنا، کتب مختلف س اری در آن دوره قرار گرفت و  خ و س ش

ر ۀرسالو  ٢شوخ دگان با بهره ٣رفیق و وز س ه شدند. در این متون، نو رسش و نگاش گیری از قالب 

ش را  اسی و انتقادات خو فادۀ متون آموزشی نیز  مؤلفان. کردند عرضه میپاسخ، عقاید س ردهاس ای گس

رسش و پاسخ ساد ک نگارش نمودند و در قالب  ن اکودکانه، مفاهیم نوین علمی را به مخاطب ۀاز این س

ک تقال میخود انت رخی از روزنامهأدادند. این س های عهد قاجار، لیف، در متون درسی و آموزشی و 

ژه  به ت ۀصحبت سادآن کتاب  ۀکه نمون به کار رفتناصری،  ۀدر دورو به  ا،چریا  حکمت طبیعی و هی

  باشد. می این جهت

رجمه سویاین متن،  رسش و  است») رای چه«(به معنی   Pourquoiای از کتاب فرا که به روش 

محالتی، معلم حکمت است. کتاب فوق، توسط میرزاکاظم  شدهلیف أپاسخ و با زبانی ساده و روان ت

رجمه و بخش ت ۀصحبت سادهای مختلف آن با عنوان، طبیعی دارالفنون  به  حکمت طبیعی و هی

س از  . اینشدق) چاپ ۱۲۹۷-۱۲۹۳( روزنامۀ علمیدار در دنباله های صورت مقاله متن، شش سال 

                                                        
شجو .١ شگاه تهران یاسالم رانا خیتار یدکترا یدا   marysaghafi@yahoo.com، دا

خ و شوخانتقادی  ۀرسال .2 ده می ش س سخفاقد نام نو ر در  مجلس  ۀخطی موجود در کتابخان ۀباشد و تاریخ کتابت این ا

ر در مورد کتاب، بنگرید به:  ق عنوان شده است.۱۳۲۵، س س) ۱۱۱۳ۀ بازیابی به شمار(شورای اسالمی  ش رای اطالعات ب

خ و شوخ   .۱۳۷۳، به اهتمام احمد مجاهد، تهران، روزنه، ش

های میرزا ملکم خان ناظمرسالهاست.  کردهلیف أ) ت۱۲۷۷-۱۲۷۵( غیبی ۀرسالرا کمی بعد از  ررفیق و وز ۀرسال، میرزا ملکم .3

 .۱۰، ص ۱۳۸۱نی،  شر هللا اصیل، تهران،، گردآوری حجتالدوله
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شار یافت. چرا، به این جهتق با عنوان ۱۳۱۹در سال  کاظم،وفات میرزا گی، ان  1به صورت چاپ س

در این کتاب، مطالب علمی گوناگونی از جمله توصیف زمین، شرح آفتاب و پدید آمدن روز و شب، 

مد، قانون ارشمیدس،  خسوف و کسوف، جهات اربعه، جزر و ۀماهیت اجسام، توصیف هوا و باد، پدید

س، تلگراف، حرارت و نور  ۀهای کروضع آب رق، مغناط ته، رعد و  س زمین، فشار هوا، توصیف الکتر

رسش و پاسخ و با زبانی ساده و کودکانه بیان   چرا، به این جهتکتاب  ۀاست. در مقدم شدهدر قالب 

رجم   آن آمده است: ۀشرحی از چگونگی 

ت از مصنفات جلیلطبیع ۀکتابی در صحبت ساد سوان بافضل  ۀی و هی یکی از 

سه به دست آمد که مبادی دو علم ت) را به بهترین  فرا (حکمت طبیعی و هی

ر این منوال است که دو نفر کودک از وضعی بیان می ب کتاب  رت کرد، چرا که 

شمند و جوان بعضی مسائل را  رسشمی سؤالدختری دا ها که راجع به کنند و 

ت است، توسط آن معلمعلم ط دانا به زبان کودکان و ساده و آسان  ۀبیعی و هی

کنند و میزحمت، آن مطالب را درک میشود، طوری که اطفال بیپاسخ داده می

زرگان، از میرزا کاظم رخی  خان خواهش کردند، این فهمند. نظر به این مزایا، 

رجمه نماید تا در  سه به فارسی  اب  روزنامۀ علمیکتاب را از فرا درج شود و اس

رجمه شد و  ۀفاید عموم مردم گردد. میرزا کاظم، قبول درخواست نمود و مشغول 

ت را از قول فرزندان خود میرزا احمد و میرزا محمود قرار داد و جواب را به سؤاال

ش که کاظم باشد، نوشت.   2نام خو

رسش هدف مؤلفانی ش را در قالب  کردند، تعلیم کودکان و در  تدوین میو پاسخ  که کتاب خو

ع ران عصر قاجار، رواج  ر، آموزش عموم مردم بود، بهسطحی وس ژه که علوم جدید اروپایی، در ا و

رانی سعی می کردند علوم نوین اروپایی را با بیانی چندانی نداشت، بدین جهت، مترجمان و معلمان ا

ش  رجمۀ متون غربی و در دورۀ روش  چون. عرضه کنندساده به مخاطبان خو س از  رسش و پاسخ 

ر این باور بودن رخی  ران رواج یافت،  رجمه در ا شأ نهضت  رسش و پاسخ، م د که روش نگارش 

اروپایی دارد؛
3
  شود:  دیده می روزنامۀ علمیرای نمونه، این طرز تلقی در شمارۀ سوم  

                                                        
دوم این کتاب، به علت فوت میرزا کاظم، توسط محمدعلی  ۀتوسط میرزا کاظم محالتی و نیم چرا، به این جهتاول کتاب  ۀنیم .1

رجمه  شار یافته  چرا، به این جهتق، هر دو بخش کتاب با عنوان، ۱۳۱۹و در سال شده فروغی  گی، ان به صورت چاپ س

  است. 

ت، ۀجهت در صحبت ساد اینچرا، به   .۴اول، ص ۀق، نیم۱۳۱۹نا، محالتی، تهران، بی میرزاکاظم ۀرجم طبیعی و هی
تچرا، به  .2   .۳-۲ ص، این جهت در صحبت سادۀ طبیعی و هی

وملک .3 ک خاصی در نثر به ش داند. محمدتقی بهار، قاجار می ۀهای دورسوال و جواب در رساله ۀالشعراء بهار، این روش را س

ک اسیس ن فروغی در دیباچ .۳۷۴، ص ۱۳۸۶، تهران، امیرکبیر، ش در مورد » چرا، به این جهت« کتاب  ۀهمچنین، محمدحس

رسش و پاسخ، می ک  سد:س اب کار « نو رسش و پاسخ و ساده) چاپ نمودم تا این کتاب اس ک  کتاب را به همان صورت(س
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ک تعلیم و تعلم سهیل عمل و  این س رسش و پاسخ) را فیلسوفان فرنگ، محض  )

اند و ابتدا از بیان رغبت اطفال به فهم حقایق و کشف مطالب اختراع کرده

شود  ش اصطالحات علمیه اجتناب نموده که ذهن مبتدیان مشوش  و روشی را پ

شان میمی سؤالاند که اطفال را مایل به گرفته دهندکه موجب نمایند و جوابی  به ا

شان، به مطالب علمی می س از آنبصیرت ا سی گرفتند و وسعتی در شود.  که ا

شان پیدا شد آن  راد اصطالحات میخیال ا ردازند و قوانین کلی را بیان وقت به ا

رامی ، که بعضی مطالب حکمت طبیعی و [را] رساله در علم طبیعیین نمایند. بنا

ت ضمیم رجمه و در این روزنامه  ۀهی سه  آن است، توسط میرزا کاظم از فرا

  می
 
 نگارد که اوال
ً
 اطفال بهره             

 
 مند شوند و ثانیا
ً
عوام اهل مملکت که به جهت عدم                  

ند، از آن تمتعی نیکو و حظی درست    1حاصل نمایند.اطالع با اطفال هم حال هس

                                                        →  
رای ما تازگی دارد، معمول و متداول  ک غیرمعمول هم که  و تحصیل متعلمین مکاتب و مدارس قدیمه و جدیده گردد و این س

 .»شود
به ۳ ۀ، شمارعلمی ۀروزنام. 1  ق.۱۲۹۴محرم  ۱۴، دوش

ت) ۀ(صحبت ساد چرا، به این جهت طبیعی و هی
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سهیل آموزش مخاطب ر مختلفی مرتبط با مباحث کتاب، ارای  در متن فوق گنجانده شده ن، تصاو

ر، فهم مطالب آسان  چرا، به این جهتگردد. در ذیل به بخشی از کتاب  راست تا به کمک این تصاو

  شود:می نقل، استکه مربوط به شرح حرکت زمین 

گویم و یقین دارم که خیلی فرزندان من، امروز یک چیز غریب به شما می کاظم: -

کنیم و است که همین طور که با هم صحبت میتعجب خواهید کرد و آن، این 

هشما گمان می شس کنیم و ایم، همه با هم مسافت زیادی طی میکنید که ساکن 

ایم. روی آن قرار گرفتهمانند مسافر در حرکتیم. زمین مثل بالن گردی است که ما 

کند و ما و هر چه در روی آن است، بالتبع االتصال در فضا گردش میزمین علی

  آن در حرکت است.

یم باید این آقا احمد: - جان اگر زمین حرکت بکند، چون ما در روی آن هس

نیم و حال آنکه نه چیزی احساس  حرکت را احساس کنیم و یا این حرکت را بب

یم!نه چیزی میکنیم و می   بی

ر قدم ما حرکت میاگر احساس نمی کاظم: - کند از بابت آن کنیم که زمین در ز

ی و است که گردش زمین در هوا است و مانند کالسکه که عراده س اش در روی 

ست. وقتی که در کالسکخورد و ما را تکان میها، سکندری میبلندی  1ۀدهد، ن

نید، مشاهده میقطار می ران، تکان و حرکت به ش کنید که با وجود سرعت س

ب تکان مالیم، آن مراتب از کالسکه های متعارف کمتر محسوس است و س

رم آناست که قطار در روی آهن صیقل شده حرکت می ها کند لهذا از مالش 

شود چنان که کسانی که با بالن به های متعارف احساس تکان میکمتر از کالسکه

نمایند و کنند که به هیچ وجه حرکت بالن، را احساس نمید، نقل میانهوا رفته

ندند گمان می ند ولی اگر به زمین نگاه اگر چشم خود را ب کنند که ساکن هس

ند که از آن فاصله میکنند، می س معلوم میبی شود که حرکت زمین را گیرند، 

  توان دید.توان احساس کرد ولی میمثل بالن نمی

  توان دید؟کنید، چطور حرکت زمین را میجان شوخی میآقا احمد: -

ند، نگاه کردن به زمین می ۀطوری که حرکت بالن را به واسطهمان کاظم: - بی

اره ۀحرکت زمین را هم به واسط ها های ثابت که از آننگاه کردن به بعضی س

زدیک میدور و یا به آن   توان دید.شویم، میها 

  رویم؟کنیم، کجا میحرکت میما که  محمود: -

یم و زمین مانند گویی زنیم، به جهت اینما دور می کاظم: - که در روی زمین هس

  چرخد.در جلوی آفتاب می

                                                        
  کوپه. .1
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  چرخد؟زمین چطور جلوی آفتاب می احمد: -

کند و از گردش آن آقا تعجب نکنید. زمین جلوی آفتاب گردش میاحمد کاظم: -

  شود.شب و روز ایجاد می

  فهمم!من نمی احمد: -

یک نارنج و یک شمع افروخته به من بدهید. فرض کنید این نارنج، زمین  کاظم: -

جهت اینکه نارنج به سهولت حرکت کند،  است و این شمع افروخته، آفتاب. به

ر شمع نگاهیک سوزن از وسط آن می را دارم، می گذرانم. اکنون نارنج را در 

زمین  ۀن در سایه است به همین طریق، نصف کرنصف آن روشن و نصف دیگر آ

از آفتاب روشن و روز است و نصف دیگر آن در سایه است و شب است. هر 

رود و نصفی که چرخانم، نصفی که روشن بود رو به سایه میقدر که نارنج را می

چرخد و شود. به همین طریق، زمین در جلوی آفتاب میسایه بود، روشن می

م، روز است و چون ما روی زمی ر آفتاب واقع باش را ن قرار داریم، هر وقت در 

م، شب است.  1هر وقت در سمت دیگر باش

رسش و پاسخ تاز کتاب ک  طالبوف  احمد کتابتوان به می اند لیف شدهأهای دیگری که به س

رداری از کتاب  کرداشاره  کتاب  ٢تدوین شده است. م)۱۷۷۸-۱۷۱۲( ژاک روسوژان  امیلکه با الگو

زشکی و اشاراتی به علم فیزیک  شامل مطالب متنوعی از جمله حیوانات، گیاهان، قوانین علمی، مطالب 

می می ، مدتی در مدارس جدید عهد قاجار، به احمد کتابباشد. ظاهرا به دلیل کمبود کتب درسی، و ش

س می   ٣شده است.عنوان کتاب درسی، تدر

سری  ی بهدر قالب گفتگو میان شخص احمد کتاب نام احمد و پدرش طراحی شده است. احمد 

جو نی می سؤالگر است که از مسائل مختلف و مبانی علم جدید کنجکاو و جس کند و پاسخ پدر مب

رای کودکان قابل فهم باشد. طالبوف در بخش  ش جدید اروپائیان، با زبانی ساده که  ر دا است 

ین کتاب سد:می نخس   نو

ت سال دارد و طفلی با ادب و مهربان است. با صغر سن، سر من احمد، هف

ش اسد و محمود و از  رادرا زرگان را طالب است. از میان  شه صحبت  هم

ب و ماهرخ، اسد و ماهرخ را که هر دو از وی کوچکترند، زیاده  ش، زی خواهرا

عداد و هوش غریبی از وی مشاهده میدوست می شود. هر چه بپرسی، دارد. اس

ج   کند.ال میؤدهد و آنچه نفهمد، مکرر سیده جواب میس

                                                        
تچرا، به . 1  ۱۷-۱۵ ص، این جهت در صحبت ساده طبیعی و هی
د،  ۀ، اسالمبول، مطبعکتاب احمدطالبوف،  2.  .۸۱ق، ص ۱۳۱۹خورش
 .۲۵۰ص  ،۱۳۸۵، تهران، ققنوس، آموزش دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجار.ام رینگر،  مونیکا. 3
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 فریدون اما به نقل از  است امیلرگرفته از کتاب  احمد کتابگرچه 

 
 آدمیت، طالبوف احتماال
ً
با                      

شر می روزنامۀ علمیرجمه و در  احمد کتابکه چند سال قبل از  چرا، به این جهتکتاب   شدهمن

ه و شاید از طرز نگارش آن مت این چرا، به وف نیز همچون کتاب بکتاب طال ١ر بوده است.أآگاهی داش

ر گوناگون مرتبط با مباحث کتاب جهت ش  است، دارای تصاو ر دا نی  تا درک مطالب علمی که مب

سهیل گردد. در   :آوریم را میبخشی از این کتاب  اینجا نوین اروپایی بود، 

ش من آمدند.    امروز احمد و محمود هر دو صبح زود پ

بمحمود می احمد گفت: - کوهی وجود دارد که از آن نخ می ۀگوید یک نوع پ

د و پارچه می س ش میر اندازند، بافند و آن پارچه هر گاه چرک شد، آن را در آ

توان معتقد اصل میمگر به این سخن بی سوزد.سوزد و خودش نمیچرکش می

  شد؟

ر چه اساس است. مگر تو جمیع معادن عالم را  گفتم: - تعجب و انکار تو مبنی 

بمی گ معدنی وجود دارد که آن را پ اسی! در معادن عالم، یک نوع س کوهی  ۀش

                                                        
شه. 1 زیهای فریدون آدمیت، اند  .۶، ص ۱۳۶۳، تهران، دماوند، طالبوف تبر

کتاب احمد
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شم کوهی نامیده ر شم، از نازکی و ناشکنی را یا ا ر اند که همه خواص ا

ز است. او را به زبان علم معادن، داراست ری و س . رنگش سفید و خاکس

ست گویند.    آز

  شود؟ ها پیدا میآقا االن هم از این پارچه احمد گفت: -

رای عمل گفتم: - کش و کاله درست اطفائیه، باال ۀزیاد. از این کتان  پوش و دس

ش رفته، اموال و اطفال را می ش، نجات کنند که در وقت حریق، میان آ از آ

ددهند. از این کتان، حاال کاغذ نیز درست می می های مهمه را با مرکب کنند و س

د که از سوختن محفوظ سوزد در آن جور کاغذ میمخصوص که نمی س نو

  1باشد.

  
رسش و پاسخ تدوین شده، از کتاب ک  ش ۀگنجینهای آموزشی دیگر که به س شارأت دا لیف مس

رای  استالدوله  ش ۀگنجین ۀدر دیباچ ٢یف شد.ألت آموزش کودکانکه  رسش و پاسخ به دا ک  ، به س

  کار رفته در کتاب، اشاره شده است:

                                                        
 .۲۱۹-۲۱۷ صطالبوف، همان، . 1
روایی قاجاران تاریخ«گل، صفت منصور. 2 رافتادن فرما ران از دارالفنون تا  سی درسی در ا شگاه انقالب ۀمجل، »نو ، ۱۳۷۸، دا

 .۱۵۹، ص ۱۱۲ ش

ش گنجینۀ دا



 

  

۶٢ 

نفر از  بهرام، ششدر یکی از شهرهای مشرق زمین، معلمی بود به نام میرزا 

زد او درس می زرگ ز، جهانگیر، خاور، خواندند. اسامی آنزادگان در  رو ها بهمن، 

س از سه ماه تعلیم به آن رین بودند. میرزا بهرام  شان را امتحان طوطی و ش ها، ا

  رسد.تی میسؤاالها کند و از آنمی

  
رسش و پاسخ بین معلم و شاگردان و شامل مباحث خدا اسی، حواس پنجگانه، کتاب به صورت  ش

اره ها و ماه، در اعداد و ارقام، زمان و سال، فصول اربعه، روز و شب، بیان تاریخ، تعریف عالم، بیان س

  :آوریم را می» در بیان ماه«بخشی از مبحث  اینجا. در است ١شرح زمین و در بیان موالید ثالثه

ست؟ میرزا بهرام: -   ماه چ

  ماه، مثل زمین کروی است.  طوطی: -

  حرکت ماه چطور است؟  بهرام:میرزا  -

                                                        
 است.ات و حیوانات تجمادات، نبا ،»ثالثموالید «مراد از . ١

روزنامۀ رسمی
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ست و هفت روز و هفت ساعت و چهل و سه دقیقه یک دفعه  طوطی: - در ب

  گردد.دور زمین می

  خسوف ماه و کسوف آفتاب چه چیز است؟  میرزا بهرام: -

، عبارت از این است که تمام یا  طوطی: -
 
 یا ناقصا

 
                              گرفته شدن ماه و آفتاب، تماما

ً
         

ً
                            

شود.قسمتی از آن   ها وقت کمی از نظر ما ناپدید 

  شود؟ گرفته شدن ماه چگونه می میرزا بهرام: -

 ۀقمر در ظل، یعنی سایشود. اگر تمام زمین مابین قمر و آفتاب واقع می طوطی: -

 ۀتواند به هیچ وجه کسب نور از آفتاب بکند و به ناچار همزمین داخل شد، نمی

گویند و اگر یک قسمت از قمر، در شود و این را خسوف تمام میماه گرفته می

ظل زمین واقع شود، آن قسمتی که داخل ظل زمین شده، به نظر ما نخواهد آمد و 

  1مند.نااین را خسوف ناقص می

اری در عهد قاجار به کار گرفته شده که  س رسش و پاسخ و یا گفتگوی چند نفره در متون  ک  س

ررسی قرار گرفت اما نکت ز  ۀچند نمونه از کتب آموزشی که به روش فوق تدوین شده است، مورد  حا

رسش و پاسخ را نمی ک  را قرناهمیت آن است که س ست ز ش، این توان روش نوین اروپایی دا ها پ

ک نگارش شده  ه است و گذشت زمان، منجر به فراموشی این س رد آموزشی داش ران کار روش در ا

ر مبنای گفتگوی استابوریحان بیرونی  التنجیم ةالتفهیم الوائل صناعآن، کتاب  ۀاست، نمون . این کتاب 

شده اما  رسش و پاسخ  ساختارچند نفر با یکدیگر، تدوین  است. ابوریحان بیرونی در کتاب به شکل 

ک نگارش میکت آغاز سد:اب در مورد این س   نو

ن الخوارزمی را که خواهند ت الحس آن بود،  ۀاین یادگار همچنین کردم مر ریحانه ب

ر رویی که خوب دن و جواب دادن،  رس ن آن، ر طریق  س ر بود و صورت 

س به شمار،  آسان س به ر بود و ابتدا کردم به هندسه،  س به صورت عالم، 

  ٢احکام نجوم.

رسش و پاسخ ت ۀآموزش ساد رای، هجریدر قرن پنجم  این کتاب  لیف شدهأنجوم و به روش 

رانی دارد و نمی است، نه در ادبیات کهن ا ش رسش و پاسخ، پ ک  راین س توان آن را متعلق به عصر بنا

ست. در  رگرفته از روش اروپایی دا  نقل التفهیم الوائل صناعة التنجیمای از کتاب مونهن اینجاقاجار و 

رسشهای  سخهشود. کتاب، مصور است و در می اه درج ها به رنگ قرمز و پاسخآن  ها با رنگ س

 ها مشخص باشد (االت و پاسخؤگردیده است تا س
 
 روشی که ظاهرا
ً
قاجار، به چشم  ۀدر متون دور              

  :)خورد نمی

                                                        
شار. 1 ش ۀگنجینالدوله، مس  .۲۱- ۲۰ صق، ۱۳۰۲، بمبئی، دا
  .۲، ص۱۳۱۸مجلس،  ۀ، تصحیح جالل همایی، تهران، چاپخانالتنجیم ةوائل صناعالتفهیم ألابوریحان بیرونی، . 2



 

  

۶۴ 

  

رگ التنجیمالتفهیم ألوائل صناعة    ر.۱۱۳-پ۱۱۲، 

ست؟ ره چ
 
        ک
ُ
   

 ۀای است که مرکز کره است و همجسمی است گرد و اندرون این جسم، نقطه

د، یکدیگر را خط قیم که ازین مرکز بیرون آیند و بدین سطح بیرونی رس های مس

د.    ١مساوی باش

ست کسوف شمس؟   چ

ر وی بگذرد، ا ر آن قمر تا از مغرب آفتاب به مشرق شود، ناچار  ن اگر  ین گذش

ای. نهاد بود که میان آفتاب و میان بصر ما باشد، او را از ما بپوشاند یا همه یا پاره

ش که  ر آفتاب دیده آید، آن تن قمر است، به لون خو اهی کسوف که  س آن س

   ٢آفتاب را از ما بپوشد.

ست؟   اسطرالب چ

ه آید و س قتها، آنچه از روز و شب این آلتی است یونانیان را و بدین آلت دا

اری نتوان شمردن و  س ی و نیز دیگر کارها که از  ه بود به آسانی و درس گذش

شت است و شکم و روی و اندام راکنده و قطبی که به میان این آلت را  های 

ر این آلت، صورت  شان را به هم آرد و  هاست و هر یکی را ها و خطاوست، ا

  ٣نامی و لقبی است.

                                                        
سخالتفهیمابوریحان بیرونی،  .١  ر.۱۷، گخطی ۀ، 
  ر.۱۱۳همان، گ .٢

 .ر۱۴۲همان، گ .3
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رگ    ر.۱۴۳-پ۱۴۲التفهیم ألوائل صناعة التنجیم، 

  منابع
شهآدمیت، فریدون،  زیاند   .۱۳۶۳، تهران، دماوند، های طالبوف تبر

سخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی  التفهیم الوائل صناعة التنجیم،ابوریحان بیرونی، 

ران به شمار   .۲۱۳۲بازیابی  ۀا

  .۱۳۱۸، تصحیح جالل همایی، تهران، چاپخانۀ مجلس، اعة التنجیمالتفهیم الوائل صن، همو

کبهار، محمدتقی،  اسی،س   .۱۳۸۶تهران، امیرکبیر،  ش

تچرا، به  رجمۀ میرزاکاظماین جهت در صحبت سادۀ طبیعی و هی نا، محالتی، تهران، بی ، نیمۀ اول 

  ق.۱۳۱۹

  .۱۳۸۱هللا اصیل، تهران، نی، ، گردآوری حجتالدولههای میرزا ملکم خان ناظمرساله

به ۳، شمارۀ روزنامۀ علمی   ق.۱۲۹۴محرم  ۱۴، دوش

  .۱۳۸۵، تهران، ققنوس، آموزش دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجاررینگر، مونیکا. ام، 

خ و شوخ، ران به شمارۀ بازیابی     ۱۳۲۵ ش سخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ا ق، 

  س.س۱۱۱۳

خ و شوخ،  .۱۳۷۳به اهتمام احمد مجاهد، تهران، روزنه،  ش
روایی قاجاران«گل، منصور، صفت ر افتادن فرما ران از دارالفنون تا  سی درسی در ا  مجلۀ، »تاریخ نو

شگاه انقالب   .۱۱۲، شماره ۱۳۷۸، دا

د، کتاب احمدطالبوف،    ق.۱۳۱۹، اسالمبول، مطبعۀ خورش

شار شگنجینۀ الدوله، مس   ق.۱۳۰۲، بمبئی، دا


