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  راهنماي تنظيم مقاالت
  ي پذيرش مقاله نحوه

نگري  اريخنگاري، ت ايران، اسالم، جهان، باستان، تاريخ(فرهنگي اي كه در زمينه تاريخ  هر مقاله
  .از ارزش علمي برخوردار باشد، براي بررسي و احتماالً چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد...) و

  . و تأييد هيئت تحريريه مجله استچاپ مقاالت و تقدم و تأخر آن مشروط به بررسي
  .ها و ترتيب چاپ آن آزاد است  ويرايش مقاله،هيئت تحريريه در پذيرش يا رد

  .درج در هر مقاله بر عهده نويسنده استمسئوليت مطالب من
حداكثر شش ماه (ي مزبور تا اعالم نتيجه  ي كتبي همراه مقاله مبني بر اين كه، مقاله ارسال تعهدنامه

  .به نشريه ديگري فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
قيد نام استاد و رضايت شود،  طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي در مقاالتي كه به

  . كتبي ايشان همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود
.  خود را به دفتر مجله ارسال كنند)CV(نويسندگان بايد همراه مقاله شرح حال علمي / نويسنده

  . موجب مسكوت گذاشتن بررسي مقاله خواهد شدCVعدم ارسال 
ي تلفن نويسنده و  ي علمي، شماره دگي، مرتبهنام و نام خانوا(مشخصات نويسنده يا نويسندگان 

  )ي مربوطه و نشاني پست الكترونيكي دانشگاه يا مؤسسه

  ضوابط مربوط به مقاالت
  :شود ضوابط زير را در نگارش مقاله خود رعايت كنند از نويسندگان درخواست مي

رگذاري فايل  و باChistorys.irعضويت در سامانه فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي به آدرس 
ي  و اندازه B Badrبا قلم  Word 2003-2007ي  به صورت تايپ شده در برنامهمقاله در سامانه، 

  . الزامي است11ها  شتا و پاورقي و يادد13قلم متن 
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش

   كلمه؛150ي فارسي و انگليسي حداكثر در  چكيده
  ؛) واژه5حداكثر ( فارسي و انگليسي واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي

  ي تحقيق و بيان هدف؛ ي آن، شيوه ي پژوهش و پيشينه طرح مسأله: مقدمه، شامل
  هاي مناسب با موضوع؛ ي تحليل تحقيق و ارائه) فرضيات(بحث و بررسي فرضيه 

  گيري و فهرست منابع؛ نتيجه



 

 

  ي هاروارد متني به شيوه دهي درون ارجاع
المعارف، روزنامه، تصوير، نقشه،      ي علمي، مدخل دايره     اع به كتاب، مقاله نشريه    اين موارد براي ارج   

  .شود جدول، نمودار، سايت و مصاحبه رعايت مي
  .  است المعارف و روزنامه يكسان ي علمي، مدخل دايره ي نشريه ي ارجاع به كتاب، مقاله شيوه

بـراي بخـش    (گيـرد     تـز قـرار مـي     سال انتشار اثر در پران    : نام نويسنده در متن درج شده است       .1
 ).ي پژوهش پيشينه

اي از اين  ها تعدادي كتاب منتشر شده است كه بيشتر آنها به معرفي خالصه       درخصوص سفرنامه 
ي ايـن آثـار    از جملـه . رونـد  نگاري توصيفي به شـمار مـي      اي فهرست   اند يا گونه    آثار پرداخته 

هـاي    فهرست توصيفي سـفرنامه   ،  )1353(باني   اثر ژان شي   سفر اروپاييان به ايران   : اند از   عبارت
، )1355( به كوشش محمـدتقي پوراحمـد جكتـاجي         ي ملي ايران    انگليسي موجود در كتابخانه   

  ).1361( اثر فواد فاروقي ها سيري در سفرنامه
خانوادگي نويسنده يا نويسندگان و سال اثر در پرانتـز            نام: نام نويسنده در متن درج نشده است       .2

 ).ي پژوهش براي بخش پيشينه(د گير قرار مي

نگاري بود كه در  اي جديد در تاريخ نويسي با آگاهي و تكيه بر منِ فردي و جمعي، گونه خاطره
  ).1394فصيحي و عباسي، (ي قاجار مورد توجه قرار گرفت  دوره

ي صـفحه     سال نـشر و شـماره     : ارجاع به بخشي از اثر كه نام نويسنده در متن درج شده است             .3
 .شود درج مي

كنـد كـه در قالـب         اي را موجوداتي غيرانساني توصـيف مـي         هاي افسانه   ميرچا الياده شخصيت  
  ).72، 1387(شوند  قهرمانان يك فرهنگ ظاهر مي يا خدايان

خـانوادگي    دهـي نـام     بـراي ارجـاع   : ارجاع به بخشي از اثر كه در متن به آن استناد شده است             .4
 . شود ي صفحه درج مي نويسنده يا نويسندگان، سال نشر، شماره

شناختي به منظور كشف خاستگاه سـير و اشـاعه و             گيري مردم   مطالعه و تحليل مدارك و نتيجه     
  ).75، 1370االميني،  روح(هاست  تغيير فرهنگ

  .گيرد قرار مي» و«خانوادگي نويسندگان  در صورت ارجاع به منبع با چند نويسنده، بين نامـ 
وينتـر و   (ن بود كه بر امنيت مرزهاي شـرقي روم افـزوده شـد              يكي از عواقب قرارداد صلح اي     

  ).21، 1387ديگناس، 



 

 

 .گيرد متن كامل عبارت مورد ارجاع در گيومه قرار مي: قول مستقيم نقل .5

 تـاريخي   نيمه و تاريخي پايگاه داراي كه است سنتي ي  قصه معموالً مردم رايج زبان در افسانه«
  ).35، 1377 پور، اسماعيل(» است

 . ها بايد بر اساس ترتيب تاريخي درج شود ارجاع: اع به چند اثر از يك نويسنده استارج .6

بيش از سه دهه به بررسـي ابعـاد فرهنگـي           ) 1983،  1970،  1967،  1961،  1959(گرن    ويدن
 .ي ساساني پرداخت تاريخ ايران در دوره

 از درج تـاريخ     پـس : انـد   سال منتشر شـده     ارجاع به چند اثر از يك نويسنده است كه در يك           .7
 اسـتفاده  a, b, c انتشار هر اثر، براي منبع فارسي و عربي از حروف ابجد و براي منبع التين از 

 . شود مي

هـاي    جنبـه (1990a)ي ساسـاني   نگاري ايرانيان در دوره ي تاريخ هاي شهبازي درباره   پژوهش
  . نگاري ايراني را در بر دارند مختلفي از تاريخ

ي نويسندگان و سال انتـشار اثـر و    خانوادگي همه  نام: ( يا سه نويسنده دارد    اثر مورد ارجاع دو    .8
 ). ي صفحه شماره

، 1387وينتر و ديگناس،    (شد    دادن اسكندريه شكست تلخي براي بيزانس محسوب مي         ازدست
100.(  

 ).ي اول و ديگران خانوادگي نويسنده نام: (اثر مورد ارجاع چهار يا بيش از چهار نويسنده دارد .9

هـا    تعيين دقيق زمان حكمراني واليان به علت اخـتالف اطالعـات در منـابع تـاريخي و سـكه                  
  ).81، 1396زاده و ديگران،  قلي(پذير نيست  سهولت امكان به

 : ارجاع به منبعي كه هر فصل آن توسط يك نويسنده تأليف شده است .10

و اسپهبدان نقـش مهمـي      شناختي در تدوين تاريخ باونديان        منابع ادبي و برخي مستندات سكه     
  .(Madelung, 1975, p. 198)كنند  ايفا مي

ي تنظيم فهرست منابع و  شيوه. شناسي اين منبع نك   ي درج مشخصات كتاب     براي اطالع از شيوه   * 
  .مĤخذ

ي مجلـد پـس از سـال انتـشار و پـيش از       درج شـماره : ( ارجاع به منبعي كه چند مجلد دارد   .11
 )ي صفحه شماره

هايي بـا مـضامين برگرفتـه از آداب و            پرستي، كتاب   ي ميهن   تحت تأثير روحيه  مورخان ايراني   
 ).1/422، 1369اشپولر، (روايات باستاني تأليف كردند 



 

 

 :ي اثر مشخص نباشد  نويسنده .12

  )1312نام،  بي(
 : تاريخ نگارش مشخص نباشد .13

  )تا رضوي، بي(
 .از راست به چپ و از كوچك به بزرگ: ي صفحه درج شماره .14

  )298ـ295، 1346 هنوي،(
 )موضوع سند، سال انتشار: (ارجاع به سند .15

  ) ق1315/ م1897تلگراف قونسول جنرال بوشهر به شارژدافر، (
 . برگي ه شماري بازيابي، نويسنده، شمارهنام : ي خطي  ارجاع به نسخه .16

 . ها و نمودارها ضروري است ها، جدول درج منبع براي ارجاع به تصاوير، اَشكال، نقشه .17

  ).ي اثر ي صفحه، شماره خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره نام: (اع به منبع مكتوبارج
  ). الف291ي  ، شماره238، 1390 ميالدي، گيرشمن، 7-8هاي  دار سده تُنگ دسته(

  ).نام اثر، مكان، منبع تصوير: (ارجاع به اثر تاريخي مانند نگاركند
  ).امامزاده محروق، نيشابور، نگارنده(

  ). نام اثر، محل نگهداري و كُد اثر در موزه: (اي به اثر موزهارجاع 
شناسي و هنر دوران اسـالمي ايـران،          ي باستان   بافت، تاالر صفويان، موزه     قباي زربفت اطلسي  (

  ).4988ي  اثر شماره
  .درج منبع مانند ارجاع به كتاب: ارجاع به نقشه

  ).3ي  ، نقشه80، ص 1367 غربي و جزيره و آذربايجان، لسترنج، هاي شمال استان(
ي جـدول     ي صفحه، شماره    خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره      نام: (ارجاع به جدول و نمودار    

  ).يا نمودار
  ).4، جدول 162، 1391دنت، (

 .خانوادگي نويسنده، سال نشر نام: ارجاع به سايت .18

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

  )1398بويري، (
عالمـت   )فاصـله   بـي (سـال : هاي هجري شمسي و قمـري و مـيالدي در مـتن             ذكر ارقام تاريخ   .20



 

 

 .اختصاري نوع تاريخ

  ش 1399
  ق1442
  م2020

  
 ي تنظيم فهرست منابع و مĤخذ شيوه

 :اثر با يك نويسنده .1

، 1ري، ج   ي جواد فالطـو     ، ترجمه تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي     ،  )1369(،  .اشپولر، ب 
  .علمي و فرهنگي: ، تهران2چ 

 :كردن حروف ابجد به سال نشر با اضافه: سال چند اثر از يك نويسنده در يك .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.  

ي دوم،    خانوادگي نويسنده   خانوادگي نويسنده، نام نويسنده؛ نام      نام: منبع با بيش از يك نويسنده      .3
 .ناشر: ، نام مترجم، محل نشرنام كتاب به ايتاليك، )سال نشر(ي دوم،  نام نويسنده

، ش و همزيـستي   روم و ايـران دو قـدرت جهـاني در كـشاك           ،  )1387(،  .؛ ديگناس، ب  .وينتر، ا 
  .فرزان روز: ي كيكاووس جهانداري، تهران ترجمه

نـام  : ، در »عنوان فصل «،  )سال انتشار (خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،       نام: يك فصل از كتاب    .4
ي فـصل يـا اولـين و          ناشر، شماره : خانوادگي گردآورنده، محل نشر     ، نام و نام   كتاب به ايتاليك  
 .ي فصل ي صفحه آخرين شماره

  :ي فارسي ونهنم
تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه : ، در»هاي كوچك شمال ايران  سلسله«،  )1363(،  .مادلونگ، و 

: ، تهـران  1، چ   4ي حـسن انوشـه، ج         فـراي، ترجمـه   . ن. ي ر   ويراسـته  ،)تاريخ ايران كمبريج  (
  .اميركبير
 :ي انگليسي 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. 



 

 

 :مقاله .5

، صـص  4،  هـاي علـوم تـاريخي       پـژوهش ،  »شهر تاريخي قـزوين   «،  )1390(اشراقي، احسان،   
  .16ـ1

 : المعارف هاي دايره مدخل .6

  .497ـ496، صص 11، ج المعارف بزرگ اسالمي دايره، »تياريبخ«، )1381(بهرامي، عسكر، 
عنـوان كتـاب بـه      ،  )سـال (خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،       نام): E-Books (كتاب الكترونيكي    .7

 ).تاريخ دسترسي(نشاني الكترونيكي، : ناشر، قابل دسترس در: ، محل نشرايتاليك
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) 

عنـوان  «،  )سـال نـشر   (،  )گان(، نام نويسنده  )گان(خانوادگي نويسنده   نام: مقاالت نشريات علمي   .8
 .ي صفحات ي جلد، شماره ، شمارهعنوان نشريه، »مقاله

  :مقاله با يك نويسنده
، »نقوش انسان بر روي ظروف سفالين از قرن سوم تا هشتم هجـري            «،  )1342(برزين، پروين،   

  .47ـ42، صص 13، ش هنر و مردم
  :مقاله با بيش از يك نويسنده

كـوهپر، مهـدي؛ برومنـد، صـفورا،          زاده، فاطمه؛ كريميان، حسن؛ نيستاني، جـواد؛ موسـوي          قلي
، »ها و منـابع مكتـوب       نگاري سكه   حاكميت والت عباسي در تبرستان بر اساس گاه       «،  )1396(

  .107ـ79، صص 20، ش نگاري نگري و تاريخ تاريخ
، عنـوان   »عنـوان مقالـه   «،  )سال نـشر  (خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،       نام: ها  مقاالت روزنامه  .9

 .ي صفحه روزنامه، روز و ماه، شماره

، ي ايـران    روزنامـه ،  »اهللا بروجردي و نهضت ملي      آيت«،  )1397(كوشككي، داريوش،     رحمانيان
  .10، ص 6856 مرداد، ش 28

، عنوان سـايت  ،  »عنوان مقاله «،  )ل نشر سا(خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،       نام: مقاالت آنالين  .10
 ).تاريخ دسترسي: (قابل دسترس در

، » اجتمـاعي   همگرايي تاريخي با ميـراث بـزرگ فرهنگـي انديـشه          «،  )1399(فكوهي، ناصر،   
  : ، قابل دسترس درشناسي و فرهنگ انسان

https://anthropologyandculture.com/%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8% 



 

 

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-
%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-
%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86 
(Downloaded: 8 September 2020). 

 .محل بايگاني سند، موضوع سند، تاريخ صدور، مشخصات بايگاني:  سند .11

 1315، مكاتبـات    1897 ژوئن   5استادوخ، تلگراف قونسول جنرال بوشهر به شارژدافر، مورخ         
  .18، پ 30ق، صندوق 

سازي شده  زير سرواژهي  همتني به سند، به شيو نام مراكز آرشيوي كشور، به منظور ارجاع درون  
 :است

  .ايران ملي ي كتابخانه و اسناد سازمان ): sākmā(ساكما
  .مركز اسناد رياست جمهوري اسالمي ايران): mārjā(مارجا
  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي ):kemām(كمام

  .مركز اسناد انقالب اسالمي): marāsān(مراسان
  .ارت امور خارجه اسناد و تاريخ ديپلماسي وزي هادار): estādux(استادوخ

  . مطالعات تاريخ معاصر ايراني هموسس): motmā(متما
  .ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي ها، موزه سازمان كتابخانه): sākmāq(ساكماق
  .هاي سياسي  مطالعات و پژوهشي هموسس): maps(مپس

بـه   ( خطـي  ي  هعنـوان نـسخ   ،  )سال نگـارش  (نام خانوادگي، نام نويسنده،     : ي خطي   نسخه. 12
  .بازيابي ي شماره خطي، ي نسخه نگهداري محل ام ن ،)ايتاليكصورت 

  .14898ي فلورانس،   ، كتابخانهشاهنامه، .)ق614(فردوسي، ابوالقاسم 
كننده، روز     نام مصاحبه  ،)ايتاليك(عنوان مصاحبه ،  )سال مصاحبه (شونده،    نام مصاحبه : مصاحبه  .12

 .و ماه مصاحبه

  . مهر8الدين رضوي،   مصاحبه از شمسهاي بختياري، سانهاف، )1398(ناز،  بويري، فلك
  



 

 

  
  
  

  فهرست
  

  درهم در قالي فراهان بازشناسي انواع نقشه ماهي
  1  /محمد افروغ

 اقدامات فرهنگي در حكومت شيبانيان

 39  /علي، ذكراهللا محمدي زينت تاج

   اي كهن در مناطق لُرنشين غرب ايران  اسطوره-هاي ديني مايه بازشناسي بن
  61  /محمد سعادت اصل، كلثوم غضنفري

  يافتگي اصوات انساني  يافتگي و سازمان بررسي موسيقي تعزيه با تكيه بر معيارهاي سامان
  )ي قودجان خوانسار ي مطالعاتي مجالس تعزيه نمونه(

  89  /مسعود عباسي، سيدحسين ميثمي
عتي تبريز از اواخر دوران قاجـار تـا         هاي صن   گيري كارخانه   فرهنگي ايران و آلمان و شكل     -روابط سياسي 

 پايان پهلوي اول

 119  /فرناز فرجي كلجاهي، مهديه يلدايي، دكتر احد نژاد ابراهيمي

  )با تكيه بر اسناد(ها و مصوبات حكومت پهلوي اول  رويكرد بازار اصفهان به سياست
  159  /پور، فريدون الهياري مريم نجف

  
  

  
  
  

 
 
  

  




