
  اجتماعي  تحقيقات تاريخ
  پژوهشي ـ نامة علمي دوفصل

 1395 بهار و تابستان، اول، شمارة ششمسال 
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: امتياز صاحب

  فر شهرام يوسفي: مديرمسئول
 فر شهرام يوسفي: سردبير

  اعظم رياحي: مدير اجرايي
 

 هيئت تحريريه

  تربيت مدرساستاد دانشگاه وندصادق آيينه
 قزوين) ره( المللي امام خمينيدانشيار دانشگاه بين حسين آباديان
 استاد دانشگاه تهران احسان اشراقي

 استاديار دانشگاه اروميه قدرت اهللا ديزجي
 استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي همايونناصر تكميل

 اني و مطالعات فرهنگيدانشيار پژوهشگاه علوم انس آذرپروين تركمني
 دانشيار دانشگاه لرستان جهانبخش ثواقب
 دانشيار دانشگاه مشهد عباس سرافرازي

 دانشيار دانشگاه تبريزصادقي گندماني عليمقصود
  )توكيو(هاي آسيايي و آفريقايي ها و فرهنگدانشيار مؤسسة زبان نوبوآكي كوندو

 علوم انساني و مطالعات فرهنگيدانشيار پژوهشگاه رضا ماليي توانيعلي
  استاديار دانشنامة جهان اسالم پور بشليابراهيم موسي
 استاد دانشگاه اصفهان مرتضي نورائي

 استاد دانشگاه تهران محمدباقر وثوقي
  استاد دانشگاه ماربورگ آلمان كريستف ورنر

  
  هيئت مشاوران اين شماره

  ، عبدالرسول خيرانديش، يزدان فرخيابراهيم اصالني، اكبري داريوش رحمانيان، محمد علي،  نزهت احمدي
 
  رضا حسيني: مدير توليد
  اكرم نوري: ويراستار

 شايا شهوق: پرداز نسخه
  الهام صابري اميري :آرا صفحه

  كلي  مجيد اكبري: طراح جلد
  

  تومان 12000 :بها نسخه، 500 :تيراژ پرديس دانش،: خانه چاپ
 14155 -  6419 ستان، خيابان ايرانشناسي، صندوق پستيتهران، بزرگراه كرد: نشاني
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، اصفهان، مشهد، اروميه،  لرستانهاي  انساني و مطالعات فرهنگي و دانشگاه حاصل فعاليت علمي مشترك پژوهشگاه علومنشريه اين 
كميسيون بررسي نشـريات   15/4/1390مورخ  50110/11/3به استناد نامة شمارة  قزوين است و) ره(  المللي امام خميني تبريز و بين

  .است ـ پژوهشي دريافت كرده علمي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رتبة علمي 
و در پايگـاه اطالعـات علمـي      www.ricest.ac.irرساني علوم و فناوري به نشاني اي اطالع اين نشريه در مركز منطقه

 .شود نمايه مي www.sid.irجهاد دانشگاهي به نشاني 

 
 رويكرد نشريه

 كوشش و تشريك مساعي براي تأسيس دانش تاريخ اجتماعي در ايران؛

 پژوهشي تاريخ اجتماعي در ايران؛هاي  اهتمام به ايجاد حوزه

  .هاي علوم انساني ايجاد همگرايي بين دانش تاريخ و ديگر حوزه
شود تا مقاالت پژوهشي خـود را در وجـوه گونـاگون اجتمـاعي      بر اين اساس، از اساتيد و پژوهشگران محترم دعوت مي

  :ال فرمايندهاي زير، ارس زندگي مردم ايران در طول تاريخ ايران، از جمله در زمينه
معيشـت و زنـدگي روزانـه؛    شناسي در حوزة تاريخ اجتماعي؛ قشرها و طبقات اجتمـاعي؛   هاي نظري و روش بحث

بيماري؛ بهداشت و پزشكي؛ روستا ي اجتماعي؛ حوادث طبيعي؛  باورهاي اجتماعي و فرهنگي؛ جمعيت؛ مهاجرت؛ نهادها
مطالعات تطبيقي تاريخ اجتماعي ايران و ديگر كشورها؛ و ديگر روئي؛  و شهرنشيني؛ آداب و رسوم؛ زندگي شباني و كوچ

  .هاي خاص پژوهش در تاريخ اجتماعي زمينه
  

  شرايط پذيرش و انتشار مقاله
كنـد و از   اقتباسي باشد استقبال مـي  هاي پژوهشي معتبري كه حاوي مطالب و نكات علمي جديد و غير نشريه از دريافت مقاله

  .است پژوهشي- هاي ضروري براي مقاالت علمي به دور از اسلوبگردآوري يا هاي مبتني بر  چاپ مقاله
حق انتشار مقاله، پـس از  همچنين . منتشر شده باشد در ديگر نشريات داخلي و خارجيهيچ وجه نبايد   مقاالت ارسالي به

  .محفوظ است و نويسنده مجاز به انتشار آن در نشريات ديگر نيست نشريهپذيرش آن، براي 
  .هاي دريافتي آزاد است يه در پذيرش، رد، اصالح، و ويرايش مقالهنشر

همراه درخواست انتشار و مشخصات ذيل، به نشاني پايگاه اينترنتي  محترم، فايل الكترونيك مقاله را، به نويسندگان/ نويسنده
 :نشريه ارسال كنند

  به فارسي و انگليسي؛نويسندگان / خانوادگي نويسنده نام و نام
به نويسندگان / دانشگاه نويسنده  دانشكده، دانشگاه، و شهر محل آموزشي، نام   تحصيالت، رتبة علمي، گروه ميزان 

 فارسي و انگليسي؛
 معرفي نويسندة مسئول در صورت تعدد نويسندگان؛

 ؛نويسندگان/ درج نشاني پست الكترونيك نويسنده
 .محل كار نويسندة مسئولهاي همراه، منزل، و  شمارة تلفن نشاني، كدپستي، 

و پذيرش نهايي و چاپ آن » مقاله و شرايط پذيرش و انتشارراهنماي تدوين «پذيرش اولية مقاله مشروط به رعايت نكات 
 .شود نويسنده اعالم مي نتيجة داوري به ،صورت هر در. مشروط به تأييد داوران مقاله و هيئت تحريرية نشريه است



درضـمن، مقالـه بـا قلـم     . كلمـه نباشـد   8000تر از صفحه باشد و درمجموع بيش 25داكثر و ح 15صفحات مقاله حداقل 
 .ارسال شود PDFهمراه فايل  نگاري و به حروف Word 2007در برنامة  13لوتوس شمارة   بي

سي و انگليسي، به دو زبان فار) واژه 7حداكثر (ها  و كليدواژه) كلمه 150حداكثر (ها مشتمل بر عنوان، چكيده  ساختار مقاله
  .گيري، و منابع باشد مقدمه، بدنة اصلي، نتيجه

 .متن و داخل پرانتز قرار گيردتخصصي درون اصطالحات  و معادل خارجي اسامي خاص

  
 شيوة استناد
 :شيوة زير باشد ، درون متني و به ارجاعات مقاله

خانوادگي نويسندة كتاب يا مقاله، سال انتشـار،    نام ،)داخل گيومه(قول مستقيم  براي ارجاع به منابع، بالفاصله، پس از نقل 
  ).1/210: 1366 حقيقي،: (مثال. شمارة جلد، و صفحة منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود

 خانوادگي نويسندة كتاب يا مقاله، سال انتشار و شمارة جلد، قول غيرمستقيم، نام  براي ارجاع به منابع، بالفاصله، پس از نقل
 ).25 -  21/ 1: 1366 حقيقي،: (مثال. درون پرانتز آورده شود منبع مورد نظر و صفحة

 ).:Nelson, 2003 115: (مثال. شيوة قبل و به زبان اصلي آورده شود فارسي، به  ارجاعات درون متني متون غير

در منـابع  ...)   و  ، ب، ج، د،الف(سال بيش از يك اثر استفاده شده باشد، با قراردادن حروف ابجد  اي در يك اگر از نويسنده
 .هم متمايز شود  آثار از  پس از سال انتشار، آن ،در ديگر منابع) … ,a, b, c(انگليسي  فارسي و عربي و با درج حروف الفباي

مقالـه، سـال انتشـار،     ها نويسندة مستقل دارد، نام نويسـندة  اي كه مقاالت آن متني به فرهنگ يا دانشنامه در ارجاعات درون
  ).»ابومحمد صالح«ذيل / 6: 1373انواري، ( :مثال. رة جلد، و صفحة منبع مورد نظر آورده شودشما

دانشنامه، سـال انتشـار،   / اي كه مقاالت آن نويسندة مستقل ندارد، نام فرهنگ متني به فرهنگ يا دانشنامه در ارجاعات درون
  ).»سينا ابن«ذيل : 1380، المعارف فارسيةداير( :مثال. شود آورده ) در گيومه(شمارة جلد، و نام مدخل مورد نظر 

المصـدر  «: در منابع عربـي (» همان«جاي آن واژة  متني، ارجاعات تكراري مانند بار قبل آورده نشود و به در ارجاعات درون
  .كار رود به) ibid: و در منابع انگليسي» السابق

طور  خانوادگي نويسنده در هر مورد، به ستفاده شده باشد، نام و نامدر منابع پايان مقاله، اگر از يك نويسنده بيش از يك اثر ا
  .جاي نام نويسنده خودداري شود كامل، تكرار گردد و از ترسيم خط به

ترتيـب حـروف الفبـا و     خانوادگي نويسنده، بـه  در پايان مقاله، ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس ديگر منابع، براساس نام 
 :ودصورت زير آورده ش به

صـورت ايتاليـك    نـام كتـاب بـه   ). انتشـار   تاريخ(نويسندگان / نويسنده  نويسندگان، نام/ نويسنده خانوادگي  نام: كتاب
 .نام ناشر :، نام مترجم يا مصحح، شمارة جلد، و محل انتشار)ايرانيك(

صـورت ايتاليـك    م، نـام نشـريه بـه   ، نام مترج»عنوان مقاله«). تاريخ انتشار(نويسنده  نام خانوادگي نويسنده، نام  :مقاله
 .، سال نشريه، و شمارة نشريه)ايرانيك(

يا عنوان نشرية (، نام پايگاه اينترنتي »عنوان مقاله«). تاريخ دسترسي(خانوادگي نويسنده، نام نويسنده   نام: منابع اينترنتي
 .، صفحه، و آدرس اينترنتي)سالو الكترونيكي، جلد، شماره، 

 



  
  



 حمن الرّحيماهللا الرّ  مبس
  
  
  

  فهرست
  
  

  ايزدي؛ از عهد ساساني تا دوران اسالمي فهم تحول و تطور اسطورة فرة
  1 ؛نوذري، و نيما جبرائيلي  محمداسماعيلشجاع احمدوند، 

 يها سال ةبه آن در فاصل يرانو واكنش دولت ا يو عثمان يراناتباع ا يتتابع ييرتغ مسئلة بررسي
  از خالل منابع و اسناد ايراني ق1341 تا 1317/ م1922 تا 1900

  31 ؛بهناز قائد شرفي، و مينا معيني، نژاد دهقان مرتضي

  ها ها و واگرايي گرايي هم: شاه عباس اول صفوي و حكومتاوباش اجامره و 
  55 ؛يمغانك ينيعابد يممرمحمدحسن رازنهان و 

  تحول سنت ثار در تاريخ اجتماعي عصر جاهليت
  73 ؛و سجاد دادفر عيسي عبدي

  )م1949تا  1897/ ش1328تا  1277(علل انحطاط اجتماعي بندر لنگه 
  93 ؛فيزهره س، و ييمهران رضا، يريابوالخ يمحسن رضايعل، پور حميد كرمي

  يانتقاد گفتمان ليتحل منظر از »محتسب و شحنه و يقاض با مكار زن سه مكر« داستان ليتحل
  125 ؛ورهرام ي و ليالاصفهان زاده مياكرم كر

  بررسي مفهوم جنگ در دورة سلجوقيان
  147 ؛فر، و بهزاد اصغري حسين مفتخري، ابوالفضل رضوي، شهرام يوسفي

هـاي دورة پهلـوي دوم    بازنمايي مشاركت سياسي روستاييان و مهاجران روسـتايي در داسـتان  
)1340 -1357(  

  165 ؛رضا ماليي و سيده فهيمه موسوي علي
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