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 راهنمای تنظيم مقاالت
 ی پذیرش مقالهنحوه

نگری نگاری، تاریخن، تاریخجهان، باستا )ایران، اسالم،فرهنگی ای که در زمینه تاریخ هر مقاله
 .واهد شدخفته و...( از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و احتماالً چاپ در مجله پذیر

 .و تأیید هیئت تحریریه مجله است آن مشروط به بررسیچاپ مقاالت و تقدم و تأخر 
 ها و ترتیب چاپ آن آزاد است.ویرایش مقاله ،هیئت تحریریه در پذیرش یا رد

 مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.
ثر شش ماه ی مزبور تا اعالم نتیجه )حداکی کتبی همراه مقاله مبنی بر این که، مقالهارسال تعهدنامه

 از زمان تحویل به مجله( به نشریه دیگری فرستاده نخواهد شد.
ضایت رشود، قید نام استاد و طور مشترک و یا با نظارت استاد راهنما نوشته میدر مقاالتی که به

 کتبی ایشان همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود. 
ه ارسال کنند. خود را به دفتر مجل (CV) نویسنده/ نویسندگان باید همراه مقاله شرح حال علمی

 موجب مسکوت گذاشتن بررسی مقاله خواهد شد. CVعدم ارسال 
 وی تلفن نویسنده ی علمی، شمارهمشخصات نویسنده یا نویسندگان )نام و نام خانوادگی، مرتبه

 کترونیکی(ی مربوطه و نشانی پست الدانشگاه یا مؤسسه

 ضوابط مربوط به مقاالت
 شود ضوابط زیر را در نگارش مقاله خود رعایت کنند:ندگان درخواست میاز نویس

ی فایل و بارگذار Chistorys.irعضویت در سامانه فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی به آدرس 
ی و اندازه B Lutosبا قلم  Word 2003-2007ی به صورت تایپ شده در برنامهمقاله در سامانه، 

 الزامی است. 11ها شتایاددو پاورقی و  13قلم متن 
 های زیر باشد:مقاله باید مشتمل بر بخش

 کلمه؛ 150ی فارسی و انگلیسی حداکثر در چکیده
 واژه(؛ 5واژگان و مفاهیم اصلی و کلیدی فارسی و انگلیسی )حداکثر 

 هدف؛ ی تحقیق و بیانی آن، شیوهی پژوهش و پیشینهمقدمه، شامل: طرح مسأله
 های مناسب با موضوع؛ی تحلیلیه )فرضیات( تحقیق و ارائهبحث و بررسی فرض

 گیری و فهرست منابع؛نتیجه
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 ی هارواردمتنی به شیوهدهی درونارجاع
المعارف، روزنامه، تصویر، نقشه، ی علمی، مدخل دایرهاین موارد برای ارجاع به کتاب، مقاله نشریه
 شود.جدول، نمودار، سایت و مصاحبه رعایت می

 است.  مه یکسانالمعارف و روزنای علمی، مدخل دایرهی نشریهی ارجاع به کتاب، مقالهشیوه
گیزرد )بزرای بخزش    نام نویسنده در متن درج شده است: سال انتشار اثر در پرانتزز قزرار مزی    .1

 ی پژوهش(.پیشینه

ز این ای اها تعدادی کتاب منتشر شده است که بیشتر آنها به معرفی خالصهدرخصوص سفرنامه

ی ایزن آثزار   رونزد. از جملزه  نگاری توصیفی به شزمار مزی  ای فهرستاند یا گونهآثار پرداخته

هزای  وصیفی سزفرنامه تفهرست (، 1353اثر ژان شیبانی ) سفر اروپاییان به ایراناند از: عبارت
(، 1355کتزاجی ) جبه کوشش محمزدتقی پوراحمزد    ی ملی ایرانانگلیسی موجود در کتابخانه

 (.1361اثر فواد فاروقی ) هادر سفرنامهسیری 

رانتزز  خانوادگی نویسنده یا نویسندگان و سال اثر در پنام نویسنده در متن درج نشده است: نام .2

 ی پژوهش(.گیرد )برای بخش پیشینهقرار می

ر دنگاری بود که ای جدید در تاریخنویسی با آگاهی و تکیه بر منِ فردی و جمعی، گونهخاطره

 (.1394ی قاجار مورد توجه قرار گرفت )فصیحی و عباسی، دوره
ی صزفحه  ارجاع به بخشی از اثر که نام نویسنده در متن درج شده است: سال نشزر و شزماره   .3

 شود.درج می

کنزد کزه در قالزب    ای را موجوداتی غیرانسانی توصزی  مزی  های افسانهمیرچا الیاده شخصیت

 (.72، 1387شوند )قهرمانان یک فرهنگ ظاهر می یا خدایان

خزانوادگی  دهزی نزام  ارجاع به بخشی از اثر که در متن به آن استناد شده است: بزرای ارجزاع   .4

 شود. ی صفحه درج مینویسنده یا نویسندگان، سال نشر، شماره

شناختی به منظور کش  خاستگاهِ سزیر و اشزاعه و   گیری مردممطالعه و تحلیل مدارک و نتیجه

 (.75، 1370االمینی، روحهاست )تغییر فرهنگ

 گیرد.قرار می« و»خانوادگی نویسندگان در صورت ارجاع به منبع با چند نویسنده، بین نامز 

نتزر و  )وییکی از عواقب قرارداد صلح این بود که بر امنیت مرزهای شزرقی روم افززوده شزد    

 (.21، 1387دیگناس، 
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 گیرد.مه قرار میت مورد ارجاع در گیوقول مستقیم: متن کامل عبارنقل .5

 تزاریخی نیمه و تاریخی پایگاه دارای که است سنتی یقصه معموالً مردم رایج زبان در افسانه»
 (.35، 1377 پور،)اسماعیل« است

 ها باید بر اساس ترتیب تاریخی درج شود. ارجاع به چند اثر از یک نویسنده است: ارجاع .6

ش از سه دهه به بررسی ابعزاد فرهنگزی   ( بی1983، 1970، 1967، 1961، 1959گرن )ویدن
 ی ساسانی پرداخت.تاریخ ایران در دوره

انزد: پزا از درج تزاریخ    سال منتشر شزده ارجاع به چند اثر از یک نویسنده است که در یک .7
فاده اسزت  a, b, cانتشار هر اثر، برای منبع فارسی و عربی از حروف ابجد و برای منبع التین از 

 شود. می

هزای  جنبزه  (1990a)ی ساسزانی  ورهدنگاری ایرانیان در ی تاریخی شهبازی دربارههاپژوهش
  نگاری ایرانی را در بر دارند.مختلفی از تاریخ

ی نویسندگان و سال انتشزار اثزر و   خانوادگی همهاثر مورد ارجاع دو یا سه نویسنده دارد: )نام .8
 ی صفحه(. شماره

، 1387شد )وینتر و دیگناس، ب میبیزانا محسو دادن اسکندریه شکست تلخی برایازدست
100.) 

 ی اول و دیگران(.خانوادگی نویسندهاثر مورد ارجاع چهار یا بیش از چهار نویسنده دارد: )نام .9

هزا  هتعیین دقیق زمان حکمرانی والیان به علت اخزتالف اطالعزات در منزابع تزاریخی و سزک     
 (.81، 1396ان، زاده و دیگرپذیر نیست )قلیسهولت امکانبه
 ارجاع به منبعی که هر فصل آن توسط یک نویسنده تألی  شده است:  .10

شناختی در تدوین تاریخ باوندیان و اسپهبدان نقزش مهمزی   منابع ادبی و برخی مستندات سکه
 .(Madelung, 1975, p. 198)کنند ایفا می

ی تنظیم فهرست منابع و هشناسی این منبع نک. شیوتابی درج مشخصات ک* برای اطالع از شیوه
 مآخذ.
ی مجلزد پزا از سزال انتشزار و پزیش از      ارجاع به منبعی که چند مجلد دارد: )درج شماره  .11

 ی صفحه(شماره

هایی بزا مضزامین برگرفتزه از آداب و    پرستی، کتابی میهنمورخان ایرانی تحت تأثیر روحیه
 (.1/422، 1369روایات باستانی تألی  کردند )اشپولر، 
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 ی اثر مشخص نباشد:ویسندهن  .12

 (1312نام، )بی
 تاریخ نگارش مشخص نباشد:  .13

 تا()رضوی، بی
 از کوچک به بزرگ. ی صفحه: از راست به چپ ودرج شماره .14

 (298ز295، 1346)هنوی، 
 ارجاع به سند: )موضوع سند، سال انتشار( .15

 ق( 1315م/ 1897)تلگراف قونسول جنرال بوشهر به شارژدافر، 
 .برگ یهشمار ی بازیابی،نویسنده، شمارهنام ی خطی: سخهارجاع به ن  .16
 ها و نمودارها ضروری است. ها، جدولدرج منبع برای ارجاع به تصاویر، اَشکال، نقشه .17

 ی اثر(.ی صفحه، شمارهخانوادگی نویسنده، سال نشر، شمارهارجاع به منبع مکتوب: )نام
 ال (. 291ی مارهش، 238، 1390 میالدی، گیرشمن، 7-8های دار سده)تُنگ دسته

 ارجاع به اثر تاریخی مانند نگارکند: )نام اثر، مکان، منبع تصویر(.
 )امامزاده محروق، نیشابور، نگارنده(.

 ای: )نام اثر، محل نگهداری و کُد اثر در موزه(. ارجاع به اثر موزه
نر دوران اسزالمی ایزران،   شناسی و هی باستانفویان، موزهصبافت، تاالر )قبای زربفت اطلسی

 (.4988ی اثر شماره
 ارجاع به نقشه: درج منبع مانند ارجاع به کتاب.

 (.3ی ، نقشه80، ص 1367غربی و جزیره و آذربایجان، لسترنج، های شمال)استان
ی جزدول  ی صفحه، شمارهخانوادگی نویسنده، سال نشر، شمارهارجاع به جدول و نمودار: )نام

 یا نمودار(.
 (.4، جدول 162، 1391دنت، )
 خانوادگی نویسنده، سال نشر.ارجاع به سایت: نام .18

 (1393)بادنج و پورحسن، 
 شونده، سال مصاحبه.ارجاع به مصاحبه: نام مصاحبه .19

 (1398)بویری، 
عالمزت   فاصزله( های هجری شمسزی و قمزری و مزیالدی در مزتن: سزال)بی     ذکر ارقام تاریخ .20
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 اختصاری نوع تاریخ.

 ش 1399
 ق1442
 م2020

 

 ی تنظیم فهرست منابع و مآخذشیوه

 اثر با یک نویسنده: .1

، 1ی جواد فالطزوری، ج  ، ترجمهتاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی(، 1369اشپولر، ب.، )
 ، تهران: علمی و فرهنگی.2چ 

 د به سال نشر:کردن حروف ابجسال: با اضافهچند اثر از یک نویسنده در یک .2

Shajbazi, A. Sh. (1990a). “On the Xwadāy-nāmag,” Acta Iranica 30, Leiden, pp. 
208-229. 
Shahbazi, A. Sh. (1990b). “Early Persians’ Interest in History”, BAI NS 4, pp. 
257-265.  

ی دوم، خانوادگی نویسندهخانوادگی نویسنده، نام نویسنده؛ ناممنبع با بیش از یک نویسنده: نام .3
 ترجم، محل نشر: ناشر.، نام منام کتاب به ایتالیکی دوم، )سال نشر(، ویسندهنام ن

، تیروم و ایزران دو قزدرت جهزانی در کشزاکش و همزیسز     (، 1387وینتر، ا.؛ دیگناس، ب.، )
 ان روز.ی کیکاووس جهانداری، تهران: فرزترجمه

نزام   ، در:«عنوان فصل»، خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )سال انتشار(یک فصل از کتاب: نام .4
ی فصزل یزا اولزین و    خانوادگی گردآورنده، محل نشر: ناشر، شماره، نام و نامکتاب به ایتالیک
 ی فصل.ی صفحهآخرین شماره

 ی فارسی:نمونه
تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه ، در: «های کوچک شمال ایرانسلسله»(، 1363مادلونگ، و.، )

، تهزران:  1، چ 4ی حسزن انوشزه، ج   ی ر. ن. فزرای، ترجمزه  ویراسزته  ،)تاریخ ایران کمبریج(
 امیرکبیر.
 ی انگلیسی:نمونه

Madelung, W. (1975). “The Minor Dynasties of Northern Iran”. In R. N. Frye 
ed.: The Cambridge History of Iran. Vol. 4. Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 198-249. 
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 مقاله: .5

، صزص  4، هزای علزوم تزاریخی   پزژوهش ، «شهر تاریخی قزوین»(، 1390اشراقی، احسان، )
 .16ز1
 المعارف: های دایرهمدخل .6

 .497ز496، صص 11، ج المیالمعارف بزرگ اسدایره، «بختیاری»(، 1381بهرامی، عسکر، )
عنزوان کتزاب بزه    (، خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )سزال (: نامE-Booksکتاب الکترونیکی ) .7

 ، محل نشر: ناشر، قابل دسترس در: نشانی الکترونیکی، )تاریخ دسترسی(.ایتالیک

Robinson, C. F. (2004). Empire and Elites after the Muslim Conquest: The 
Transformation of Northern Mesopotamia. Cambridge: Cambridge University 
Press. Available at: https://books.google.ae/books?id= iYlSHyDWUtQC& 
printsec=frontcover& source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f= 
false (Downloaded: 17 June 2015) 

ن عنزوا »خانوادگی نویسنده)گان(، نام نویسنده)گان(، )سزال نشزر(،   مقاالت نشریات علمی: نام .8
 ی صفحات.ی جلد، شماره، شمارهعنوان نشریه، «مقاله

 مقاله با یک نویسنده:
، «جزری نقوش انسان بر روی ظروف سفالین از قرن سوم تا هشتم ه»(، 1342برزین، پروین، )
 .47ز42، صص 13، ش هنر و مردم

 مقاله با بیش از یک نویسنده:
کزوهپر، مهزدی؛ برومنزد، صزفورا،     زاده، فاطمه؛ کریمیان، حسن؛ نیستانی، جزواد؛ موسزوی  قلی
، «ها و منزابع مکتزوب  نگاری سکهحاکمیت والت عباسی در تبرستان بر اساس گاه»(، 1396)

 .107ز79، صص 20، ش نگارینگری و تاریختاریخ
ان ، عنزو «نزوان مقالزه  ع»خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )سال نشزر(،  ها: ناممقاالت روزنامه .9

 ی صفحه.روزنامه، روز و ماه، شماره

، ی ایزران روزنامزه ، «ضت ملیاهلل بروجردی و نهآیت»(، 1397کوشککی، داریوش، )رحمانیان
 .10، ص 6856مرداد، ش  28
، ایتسز عنوان ، «عنوان مقاله»ل نشر(، م نویسنده، )ساخانوادگی نویسنده، نامقاالت آنالین: نام .10

 قابل دسترس در: )تاریخ دسترسی(.

، «اجتمزاعی  همگرایی تاریخی با میزرا  بززرگ فرهنگزی اندیشزه    »(، 1399فکوهی، ناصر، )
 ، قابل دسترس در: شناسی و فرهنگانسان

https://anthropologyandculture.com/%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8% 
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a7%d9%8a%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-
%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-
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 1315 ، مکاتبزات 1897ژوئن  5استادوخ، تلگراف قونسول جنرال بوشهر به شارژدافر، مورخ 
 .18، پ 30ق، صندوق 

سازی شده زیر سرواژهی همتنی به سند، به شیونام مراکز آرشیوی کشور، به منظور ارجاع درون
 است:

 .ایران ملی یکتابخانه و اسناد سازمان (: sākmā)ساکما
 (: مرکز اسناد ریاست جمهوری اسالمی ایران.mārjāمارجا)
 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلا شورای اسالمی. (:kemāmکِمام)

 (: مرکز اسناد انقالب اسالمی.marāsānمَراسان)
 ارت امور خارجه.اسناد و تاریخ دیپلماسی وز یه(: ادارestāduxاِستادوخ)
 مطالعات تاریخ معاصر ایران. یه(: موسسmotmāمُتما)

 ناد آستان قدس رضوی.ها و مرکز اسها، موزه(: سازمان کتابخانهsākmāqساکماق)
 .های سیاسیمطالعات و پژوهش یه(: موسسmapsمپا)
)بزه   خطزی  یهعنزوان نسزخ  گی، نام نویسنده، )سال نگزارش(،  ی خطی: نام خانواد. نسخه12

 .بازیابی یشماره خطی، ینسخه نگهداری محل ام ن (،ایتالیکصورت 
 .14898ی فلورانا، ، کتابخانهشاهنامهق.(، 614فردوسی، ابوالقاسم )

کننده، روز نام مصاحبه )ایتالیک(،عنوان مصاحبهشونده، )سال مصاحبه(، مصاحبه: نام مصاحبه  .12
 و ماه مصاحبه.

 مهر. 8الدین رضوی، ه از شمامصاحب های بختیاری،سانهاف(، 1398ناز، )بویری، فلک
 


