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فارسی:
آبادیان ،حسین« ،1012 ،دو رویکرد در جنبش مشروهه ایران» ،اهالعات سیاسیی -اقتصیادی ،س ،51
شماره اول و دوم ،صص .553-503
آذری شهرضایی ،رضا ،1030 ،دولت اییران و متخصصیان مهیاجر آلمیانی ( ،)1011-1013چ ،1تهیران :سیازمان
اسناد ملی ایران.
اتابکی ،تورج ،1013 ،تجدد آمرانه جامعه و دولت در عصر رضا شاه ،چ ،5ترجمه :مهدی حقیقتخواه ،تهران :ققنوس.
 ،1013 ،--------دولت و فرودستان (فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و اییران) ،چ ،1ترجمیه :آرشعزیزی ،تهران :ققنوس.
احمدی ،بابک ،1010 ،مدرنیته و اندیشه انتقادی ،تهران :نشر مرکز.
اشرف ،احمد و دیگران ،1011 ،هبقات اجتماعی دولت و انقیالب در اییران ،چ ،5ترجمیه :سیهیال ترابیی
فارسانی ،تهران :نیلوفر.
امیراحمدی ،مهران ،1011 ،رهبران فکر مشروهه ،تهران :نشر درسا.
امینی ،علیرضا ،1013 ،تاریخ روابر خارجی در ایران در دوران پهلوی ،چ ،5تهران :نشر صدای معاصر.
بشیر ،حسن« ،1012 ،گفتمان تجدد اثنوگرافی گفتمان تجدد در جامعه ایران» ،فصیلنامه خیر اول،
صص .50-05
بهنام ،جمشید ،1010 ،ایرانیان و اندیشه تجدد ،چ ،2تهران :فرزان روز.
تقیزاده ،حسن ،1020 ،مقاالت تقی زاده ،تهران :نشر شکوفان.
حائری ،عبدالهادی ،1011 ،تشیع و مشروهیت در ایران ،چ ،0تهران :امیرکبیر.
حقدار ،علیاصغر ،1012 ،داریوش همایون و کشاکش با تجدد در ایران ،استانبول] :بیجا[ .
خلیلیخو ،محمدرضا ،1030 ،توسعه و نوسازی در ایران در دوره رضا شاه ،تهران :جهاد دانشگاهی.
داوری اردکانی ،رضا ،1010 ،ما و راه دشوار تجدد ،چ ،1ویراستار :علی آرش ،تهران :ساقی.
دلفانی ،محمود ،1015 ،اسناد سازمان پیشاهنگی در ایران در دوره رضیا شیاه ،نظیارت فنیی :نصیرت اهلل
امیرآبادی ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
رضاییپناه ،امیر و دیگران« ،1015 ،ریشهیابی گفتمان پهلوی یکم در آرای متجددین عصیر مشیروهه»،
جستارهای تاریخی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،س ،0ش.5
ساتن ،الول ،1002 ،رضا شاه کبیر یا ایران نو ،ترجمه :عبدالعظیم صبوری ،تهران :چاپخانه تابش.
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سینایی ،وحید ،1010 ،دولت مطلقه نظامیان و سیاست در ایران ،تهران :نشر کویر.
هاهراحمدی ،محمود ،1010 ،روابر ایران و شوروی در دوره رضا شاه ،چ ،1تهران :وزارت امور خارجه.
عبابافها ،محمد" ،1012 ،سه رویکرد به مشروهیت" ،اهالعات سیاسی -اقتصادی ،س ،51ش1و.5
علم ،محمدرضا و دیگران" ،1010 ،برنامه تجدد و نوسازی ایران در عصر رضیا شیاه پهلیوی" ،تحقیقیات
تاریخ اجتماعی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،س ،0ش.1
غنینژاد ،موسی ،1033 ،تجددهلبی و توسعه در ایران معاصر ،تهران :نشر مرکز.
کاتم ،ریچارد ،1031 ،ناسیونالیسم در ایران ،ترجمه :فرشته سرلک ،تهران :نشر گفتار.
کاتوزیان ،محمدعلی ،1035 ،اقتصاد سیاسی ایران ،ترجمه :محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی ،تهران :نشر مرکز.
کچویان ،حسین ،1013 ،تطورات گفتمان های هویتی :ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعید تجیدد ،چ،0
تهران :نشر نی.
کدی ،نیکی ،1023 ،تحریم تنباکو در ایران ،ترجمه :شاهرخ قائممقامی ،تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.
کرونین ،استفانی ،1010 ،رضا شاه و شکلگیری ایران نوین ،ترجمه :مرتضی ثاقبفر ،تهران :نشر جامی.
کسرایی ،محمدساالر ،1033 ،چالش سنت و مدرنیته در ایران از مشروهه تا  ،1053چ ،1تهران :نشر مرکز.
محیر هباهبایی ،محمد ،1053 ،مجموعه آثار میرزا ملکم خان ،تهران :نشر علمی.
موثقی ،احمد ،1012 ،نوسازی و اصالحات در ایران ،جلد ،1تهران :نشر قومس.
میرسپاسی ،علی ،1013 ،روشنفکران ایرانی و مدرنیته (مجموعه سخنرانیها) ،تهیران :مرکیز بازشناسیی
اسالم و ایران.
میالنی ،عباس ،1013 ،تجدد و تجدد ستیزی در ایران (مجموعه مقاالت) ،چ ،3تهران :نشر اختران.
میلسپو] ،بیتا[ ،مأموریت آمریکاییها در ایران ،ترجمه :حسین ابوترابیان ،تهران :نشر پیام.
وکیلیزاد ،سیروس« ،1031 ،نوسازی و توسعه در ایران؛ برخورد آگیاهی" ،ماهنامیه اهالعیات سیاسیی-
اقتصادی ،ش103و .101
ولی زاده ،اکبر ،1012 ،اتحاد جماهیر شوروی و رضا شاه (بررسی روابر ایران و شوروی مییان دو جنیگ
جهانی) ،چ ،1تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
هودشتیان ،عطا  ،1013 ،مدرنیته جهانیشدن و ایران ،چ ،1تهران :نشر چاپخش.
هوشنگمهدوی ،عبدالرضا ،1033 ،سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ( ،)1023-1033چ ،0تهران :نشر پیکان.
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