
 

 کتابنامه

  ای ی راف غ و ج  ه ام ، رونن ه ام تن اح ی ، س ه ام رن ف ، س خ اری رست ت ه ف ،4192، آتابای، بیریا 
 .سلطنت  ۀکتابخان ،تهران ،1ج  ،  ت طن ل س  ه ان خ اب ت ک  ط  خ

 .، تهراناییئولوژی نهضت مشروطیت ایران ،4199، آدمیت، فرییونا 
، 4 ، شانجمن تاریخ ،«اتباظ کشورهای اروپای  مقیم تهران» ،4191، آناد ، مهیارا 

 .69-41ص 
، «های نظامیاان فرانساوی در دارالفناون   تماجرای مأموری» ،4114، عطا آیت ،ا 
 .، نمستان15، ش آورد ر 
 ۀد علو  جییای باه ایاران در دور   ورو» ،4111، ، منصور (ماف نظا ) اتحادیها 

 -4659یادنامۀ اقبال یغمای  ) نامۀ اقبال .«ناصری و تشکیل اولین ونارت علو 
علا    باه کوشاش سایی    ،(چهل و پنج گفتار در نمینۀ تحقیقات تاریخ : 4112
 .تهران ،داود آل

محمی مهیی موساوی،   به کوشش، خاطرات احتشا  السلطنه، احتشا  السلطنها 
 .ش4122، نتهرا، 4 ج

اسناد مربوط به روابط تاریخ  ایران و جمهوری ونیز ان دور  ایلخانان تا عصار  
 .ش4196، تهران، صفوی

چهل ساال تااریخ ایاران در     :المآثر و اآلثار ،اعتمادالسلطنه، محمیحسن خانا 
 .ش4124 ،، تصحیح ایرج افشار، تهرانپادشاه  ناصرالیین شا  ۀدور

 .ش4192، ، تهران(اعتمادالسلطنه)صنیع الیوله  ۀسفرنام ،اعتمادالسلطنها 
باا تصاحیحات و حواشا  و فهاارس     ، 1-6ج ، مرآت البلیان، اعتمادالسلطنها 
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 .ش4124، هاشم محیث، تهران عبیالحسین نوائ  و میر
ترجمۀ  ،ای خالفت شرق هتاریخ پزشک  ایران و سرنمین ،4142،الگود، سیریلا 

 .تهران ،باهر فرقان 
ۀ اولاین رونناما   «دانش»: نگاری یک روننامهتک»، 4111، الییناله ، صیرا 

 .111-161ص ، تابستان، 2، س شناس ایران، «نبان برای ننان ایران فارس 
، ج نن ایران  ان انقالب مشروطیت تا انقالب سفیی ،4111، بامیاد، بیرالملوکا 
 .تهران ،6
 ،هجری 41و  41و  46شرح حال رجال ایران در قرن  ،4114، بامیاد، مهییا 
 .تهران ،2 و 1و 6 ج
ۀ ا  ، ترجما تاریخ رواباط ایاران و دولات ونیاز     ،(مسیو) درکیو  لوکوما برشه،ا 

 .441ۀ کاخ گلستان، شمارۀ خط ، کتابخانۀ الملک، نسخریشارخان مؤدب

لوئ  کاستالیی، پزشک جراح دربار و قونسول »، الف4159، نهاد، محسنبهرا ا 
 ،«( 4544-4596/ق4165-4169) ن، باه روایات اساناد   دولت قاجار در میال

 .42-94 ، ص44 پیاپ  ،4ش ، 64، س اسناد ۀگنجین

معرف  یک کتاب و یادداشتهای  بر چااپ یاک   » ،ب4159 ،نهاد، محسنبهرا ا 
 .15-12 ص، ، شهریور429ش  ،کتاب ما  تاریخ و جغرافیا ،«کتابچه

 .، تهرانرسالههزاتطبیق  سه ۀگاهنام ،4121، بیرشک، احمیا 
افساران ایتالیاای  در خایمت ایاران عهای      » ،4124، میکلاه تسه، آنجلومونا پیه
 .111-149 ، نمستان، ص1ش ، 4 ، ستحقیقات تاریخ  ۀمجل ،«قاجار
ان عهای قاجاار تاا    ) تاریخ طب و طبابت در ایاران  ،4146، روستای ، محسنا 

 .به روایت اسناد، تهران( پایان عصر رضا شا 
 .، تهرانتاریخ عکاس  و عکاسان پیشگا  در ایران ،4112، یحی ذکا ، ا 

، تهاران ، 1ج مل  جمهوری اسالم  ایران،  ۀتهیه و تنظیم کتابخان، روننامۀ ایران
4119. 

و  4، ج مل  جمهوری اسالم  ایران ۀتهیه و تنظیم کتابخان ،روننامۀ وقایع اتفاقیه
 .4111-4111، ، تهران 1
 .ق4164، ، چاپ سنگ ، تهرانطبخ ایران  و فرنگ ، الملکریشارخان مؤدبا 



 17/کتابنامه

آمونش، دیان و گفتماان اصاالح فرهنگا  در دوران      ،4144، مونیکا ،رینگرا 
 .تهران ،خوا  مهیی حقیقتترجمۀ  ،قاجار

، باا  (ق4622-4612)ژنرال سمینو در خیمت ایران عصر قاجار و جن  هرات 
عیی میرمحمیصاادق، تهاران   مقیمۀ ژان کالمار، به کوشش منصور  اتحادیه و سا 

 .ش4119
 .ش4115 ،منوچهر امیری، تهران ۀترجم، های ونیزیان در ایرانسفرنامه

، 1 - 2، ش 1، سیادگار، «(ق 4659-4699) شرح حال مادا  عباس گلسان»
 .495-492، ص 4169اسفنی  ابهمن 

 1، ش گنجینۀ اسناد، «میارس فرانسوی در ایران» ،4114،  ، انسیهیشیخ رضاا 
 .495ا59ص  نمستان، ایز ی، پا 4 -

، باه اهتماا    6ج  ،روننامۀ دولت علیه ایرانخان، الملک، میرنا ابوالحسنا صنیع
 .ش4116ا  رحمان ، تهران، جمشیی کیانفر و عنایت

، (ق4169-4166)فهرست اسناد تاریخ  ونارت امور خارجه، دوران قاجاریاه  
 .ش4119، ، تهران6ج 

تاریخ روابط بانرگان  و سیاس  ایران و انگلیس ان  ،4191، مطاهری، ابوالقاسا 
 .تهران ،دوران فرمانروای  مغول تا پایان عهی قاجاریه

، «(ق4194-4614( )ژول)مسایو ریشاارخان   »، 4162قزوین ، میرنا محمی، ا 
    .69-61 ، خرداد، ص49ش ، 1س ، یادگارمجلۀ 
 ۀماون  کاخ ۀای ان مجموعنسخه) تاریخ روابط ایران و ونیز ،4141 ،کاستالییا 

، به تصحیح عبیالحسین نوای  (الملکمؤدب) ریشارخان یوسف ۀ، ترجم(گلستان
 .ناد ، تهرانو الها  ملک

مرتض   ۀ، ترجمایرانشناس  در اروپا و ژاپن ،4114، مت ، رودی؛ کیی، نیک ا 
 .اسعیی، تهران

، 4، ج جییی در ایرانتاریخ مؤسسات تمین  ، 4119محبوب  اردکان ، حسین، ا 
 .تهران

 .، تهران2، ج مؤلفین کتب چاپ  فارس  و عرب ، 4111مشار، خانبابا، 
بین ترکیاه  ( نهم هجری) پانزدهم ۀایران در سی» ،4194، الدیمیرمینورسک ، وا 

، ش ادبیات و علو  انسان  ۀدانشکی ۀنشریمحمیباقر امیرخان ،  ۀترجم ،«و ونیز
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 .456-499 ، ص496
، باا مقیماه و   دو  مظفرالیین شاا  باه فرنا     ۀسفرنامقاجار،  ، لیین شامظفراا 

 .4114، حواش  احمی خاتم ، تهران

، با مقیمۀ فرییون آدمیت، کارنامۀ فرهنگ  فرنگ  در ایران، 4149ناطب، هما، ا 
 .تهران
، روننامۀ ایران سلطان  و ایرانالسلطان، محمی؛ اعتمادالسلطنه، محمیباقر، نییما 

 .4149فر، تهران، و تیوین جمشیی کیانتهیه 
، اقتصادی در عصار پهلاوی  ۀ نگاه  به سیر انییش ،4114، نفیس ، محمیرضاا 

 .تهران
 .تهران ،4، ج ایران و جهان ان مغول تا قاجاریه ،4119، نوای ، عبیالحسینا 
ننیگیناماۀ  : اثرآفریناان  ،4114حاج سیی جوادی، کماال،   ؛ ، عبیالحسینینواا 
 . ، تهران1ج  ،(هجری شمس  4199ان آغان تا سال )ن فرهنگ  ایران آورا نا 
 المعارفةدایر، «(ریشارخان، ژول) رضاخان ریشار» ،4142، ورجاونی، پرویزا 

 .624-621 ص ،4 ، جتشیع
قاجاریاه و میرساه    ۀتحوالت فرهنگ  ایران در دور ،4115 ،هاشمیان، احمیا 

 .تهران ،دارالفنون
کیکااووس   ۀ، ترجما تشاکیل دولات ملا  در ایاران     ،4126 ،هیناتس، والتار  ا 

 .جهانیاری، تهران
ص  ،(696مسلسال  ) ،2، ش یغماا ، «دارالفنونه میرس» ،4114،  ، اقبالییغماا 

166-169. 
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