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 له، نشريهجم
 

 .اشند ما  بر ويژه نامه ها و مقاله هايی است که در زمينه بابيان چاپ شده ب تا کيد
 

 آهنگ بديع
 اخبارامری

 بانگ سروش
 پژوهشنامه

  پيام بهائی  
 خوشه هائی از خرمن ادب و هنر

 نفحات
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 کتاب
 

بر آن بوديم که . ناگفته نماند که شناسنامه کتاب و برگ هايی را می خواهيم که به جنبش بابيان اشاره شد
 واداشت ، کتاب ها در چاپ های بعدیاز  شماری صفحات تغيير بياوريم اما ويژگی چاپ همه رويکردها را

 .که به شيوه  زيرنام ببريم
000000000000000000000000000 

 
 . ص365 بديع، 126چاپ . بديع 120 پيش از باب تا سال 33از . تقويم تاريخ امر .اشراق خاوری، عبدالحميد

 

 اميرکبير، :تهران. ايرج افشار... با مقدمه و . رات اعتماد السلطنهروزنامه خاط. اعتماد السلطنه، محمد حسن

1345 . 

 .بی نا، بی تا: بی جا. ترجمه روحيه فنائيان. ادوارد براون و ديانت بهائی. باليوزی، حسن

 شرح :نام ديگر [. ج6، 1351-1347زوار، : تهران. 14-13-12 قرون تاريخ رجال ايران .بامداد، مهدي
 .]رانحال رجال اي

 . 1363 گلبانگ، :  تهران.رحيم رضازاده ملك ترجمه. ايران وايرانيان .دبليو. ج .بنجامين، اس 



جاويدان، : تهران. ترجمه محمد حسين کردبچه. عصر ناصرالدين شاه.ايران وايرانيان .دبليو. ج .بنجامين، اس 

1363. 

 ترجمه آيكاوس جهانداري ، تهران .» و مردم آن ايران ، سرزمين  « ايران و ايرانيان. پوالك ، ياآوب ادوارد 

   ].سفرنامه پوالك:  نام روي جلد .[ 1361خوارزمي ، : 

تمام عباس هبه سعی و ا. قمری1267تا1240از سال) شامل حوادث دوره قاجاريه( تاريخ نو .جهانگيرميرزا

 .1327علمی، : تهران. اقبال

 .1344زوار، :تهران. به کوشش حسين خديوجم. خبارناصری قاجار، حقايق االتاريخ . محمد جعفرخورموجی،

 . جلد4،"4ويرايش" 1362عطار؛ فردوسی،: هرانت. حيات يحيی. دولت آبادی، يحيی

 ترجمه و توضيح آاظم .مطالعات جغرافيائي ، جلد اول .  هيئت علمي فرانسه در ايران .دومرگان ، ژاك 

 .1338داد چهر ، تاريخ مقدمه مترجم خر:  تبريز .وديعي 

  F 28 براون  -انگليس، کمبريج. )1265ازندران به سالمگزارشی از قيام بابيان در( . زواره ای، محمد حسن

  ].دستنويس .[ قمری1330نوشته مورخ):   2(

. ترجمه حسين سعادت نوري . يا ده هزار مايل در ايران  سفرنامه ژنرال سرپرسي سايكس .سايكس ، پرسي 

 .1363لوحه ،: تهران 

: تهران. میقابه اهتمام جهانگير فائم م. قاجاريه: جلدچهاردهم. ناسخ التواريخ). لسان الملک( سپهر، محمد تقی

 .1337طهوری،

 زوار ، : تهران.ترجمه علي اصغر سعيدي .  سفرنامه مادام آارال سرنا آدمها و آئينها در ايران .سرنا ، آاال 

1362. 

 .1363 ،نشرنو: تهران .  ترجمه غالمرضا سميعي. ا مردم و ديدنيهاي ايرانسفرنامه آارالسرن .سرنا ، آاال 

به  .  هجري قمري1236-1266ژنرال سمينو در خدمت ايران عصر قاجار و جنگ هرات  .سمينو ، بارتلمي 

نشر تاريخ : ؛ سعيد ميرمحمد صادق ، با مقدمه ژان آالمار ، تهران ) نظام مافي(آوشش منصوره اتحاديه 

 .1375ن ؛ انجمن ايران شناسي فرانسه در ايران ، ااير

 .1360 ،نا بي: تهران. تاريخ زرتشتيان پس از ساسانيان. شهمردان، رشيد

از . با مقدمه نورالدين چهاردهی. ناصرالدين شاهدر وقايع کشته شدن . تاريخ بی دروغ. دوله، علیلظهيرا

 .1362شرق، : تهران. عليرضا خسروانی

 .يخ امری خراسانتار. فوادی، حسن

  . ج 10،  "3چاپ" 1363علمی، : تهران. شارفبه کوشش ايرج ا. يادداشتهای قزوينی. قزوينی، محمد
علمي و فرهنگي ، : تهران .  ترجمه غالم علي وحيد مازندراني . ايران و قضيه ايران .آرزن ، جرج ناتانيل 

 .ج 2،" 4چاپ " 1373

 . سرگذشت من. آسروي، احمد

. کوشش مسعود گلزاریه ب  . ...سفرنامه استرآباد و مازندران و گيالن و .  ميرزا ابراهيم]ابراهيم، گيال نی[  

 .1355بنياد فرهنگ ايران، : تهران

 



-1344زوار،:  تهران. درقرن نوزدهم ميالدیتاريخ روابط سياسی ايران و انگليس .محمود، محمود

 .ج8، "3چاپ"1345

 . با مقدمه محمد جواد مشکور. الصفا روضة. لیمير خواند، محمد؛ هدايت، رضا ق

 

 جلد  [.ـــ، ج ـــ1379نوروز /2000مارس zax, : لس آنجلس. ميراث). ميراث(وطن دوست قاد کالئی 

اگر چه شناسنامه  نويسنده نادرست است  با اين همه . داستان تاريخی  در ستايش خسروقاديکاليی. ص300اول

 ]. نام هنری را نشانيده ام

. ترجمه فتحعلی خواجه نوريان .  سياحت درويشی دروغين در خانات آسيای ميانه .مبری ، آرمينيوس وا

 .1337 ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب : تهران 

  .1368اقبال، : تهران. ترجمه غالمحسين قراگوزلو. سفرنامه دکتر ويلز. ايران در يک قرن پيش. ويلز، ؟

 

 .بی نا، بی تا: بمبئی. يت و بهائيتاحقاق الحق در ردباب. همدانی، علی

 
 


