
 

 

 

 
 فصلنامٔه علمی دو 

 ۱۴۰۱بهار و تابستان  ،  ۳۲، شمارٔه  دوازدهم سال  

 ( دهم)دورٔه جدید، شمارٔه 
 

 

 انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران صاحب امتیاز: 

 نگار مروتی  مدیر مسئول: 

 

 هیئت تحریریه: 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

اعضای مشورتی هیئت  

 تحریریه: 

 باستان، دانشگاه تهران  ران ی ا   خی تار   ی دکتر  ی اردو، دانشجو   رضا 

 اسالم، دانشگاه تهران  خ ی تار   ی تخصص  ی دکتر  ج، ی بس  ی ری عباس بص   دکتر 

 دانشگاه تهران  ، یاسالم   ران ی ا  خ ی تار   ی تخصص   ی زاده، دکتردکتر حامد سلطان 

 دانشجوی دکتری، دانشکده کاربردی مطالعات عالیه پاریس  ، یی صفا  زدان ی 

 دانشگاه تهران  ، یاسالم   ران ی ا   خ ی تار   ی دکتر   ی دانشجو   ، یاصفهان   زاده م یکر   اکرم 

 دکتر عبدالرضا کلمرزی، دکتری تخصصی ایران اسالمی، دانشگاه تهران

 اسالم، دانشگاه تهران   خ ی تار   ی دکتر  ی دانشجو   ، ین ی محمدحس  کامران 

 باستان، دانشگاه تهران  ران یا   خ یتار  ی تخصص   ی دکتر   ، ی کار مطلوب   ل ی اسماع   دکتر 

 مریم صدیقی، کارشناس ارشد تاریخ گرایش اسناد و نسخ خطی، دانشگاه تهران

 

 دکتر آرزو رسولی )طالقانی(، استادیار، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر گودرز رشتیانی، استادیار، گروه تاریخ دانشگاه تهران 

 تاریخ دانشگاه تهراندکتر کلثوم غضنفری، استادیار، گروه 

 دکتر یاسر قزوینی حائری، استادیار، گروه تاریخ دانشگاه تهران

 دکتر علی کالیراد، استادیار، گروه تاریخ دانشگاه تهران

 

 رضا اردو  سردبیر: 

 الدین سمنانشهاب ویراستار: 

آرا: صفحه   ضا اردو ر  

 های علمیدانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر انجمن تهران، خیابان انقالب اسالمی، دانشگاه تهران، : نشانی 

 pazh.d.t@gmail.com, research.in.history@gmail.com  پست الکترونیکی: ، pdtsj.ut.ac.ir: سایت مجله 
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علمدو تار   یفصلنامٔه  در  به    خ ی پژوهش 

علم  یازیامتصاحب   ی انجمن 

به    خیتار  ان یدانشجو تهران،  دانشگاه 

خألها کردن  پر  در    یمنظور  موجود 

تار  ی هاپژوهش مطالعات    خ یحوزٔه  و 

نشر  ،یارشتهان یم بخش   اتیدر 

فصلنامه    ن ی. اکندیم  ت یفعال  ییدانشجو

تأل مقاالت  بر  مق  ،یفیعالوه    االت ترجمٔه 

زبان  از  فارس   گرید  یهابرتر  و    ،یبه  نقد 

کتاب   یعلم  یهایبررس تازه    یهااز 

همچن و   یهاادداشتی  نیمنتشرشده 

 . ردیپذیدر موضوعات مختلف را م  یعلم

تار   مجلهٔ  در  مجوز    خ،ی پژوهش  شمارٔه  با 

صورت  دانشگاه تهران به   ۱۲۳/ ۲۷۳۲۶۵

 . پردازد ی م  ت ی به فعال   ی فصلنامه علمدو

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ۲۳۲۲- ۱۲۲۴ شاپا:
 

 

 



 نحؤه پذیرش و شرایط کلی مقاله 

 انتشار  -
ً
هر مقاله، ترجمه و یادداشتی که محتوای علمی داشته باشد برای بررسی و احتماال

 .پذیرفته خواهد شد

 .های رسیده آزاد استو اصالح نوشتههیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک -

 .در انتخاب مقاالت، اولویت با مقاالت پژوهشی و تألیفی است-

 .مسئولیت محتوای مقاله با نویسنده/نویسندگان است-

 .مقاله نباید در نشریٔه دیگری منتشر شده باشد-

پذیر است )بدین  امکان  pdtsj.ut.ac.ir ارسال مقاله تنها از طریق سامانٔه نشریه به نشانی-

 منظور ابتدا باید از طریق گزینٔه »ورود به سامانه« ثبت نام کنید(.

 

 اجزای مقاله 

 عنوان -

مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی، مرتبٔه علمی، رشتٔه تحصیلی، دانشگاه   -

 محل تدریس یا تحصیل و ایمیل

 چکیده به فارسی و انگلیسی  -

 های کلیدی اژهو  -

 مقدمه  -

 پیکرٔه اصلی  -

 نتیجه -

 نوشت )در صورت وجود توضیحات ضروری( پی -

 منابع  -

 چکیدٔه انگلیسی  -

 

 شیؤه تنظیم متن 

 .صفحه باشد ۲۰و در حدود   Word مقاله باید در محیط -



 

باشد. موارد انگلیسی نیز با فونت   ۱۳اندازٔه     Ir Nazaninمتن اصلی مقاله با قلم )فونت(   -

Times New Roman    متنی،  نوشته شوند. اندازٔه فونت در چکیده، ارجاعات درون   ۱۱اندازٔه

 .باشد ۱۰و   ۱۱های کلیدی، منابع و توضیحات پانوشت برای فارسی و انگلیسی به ترتیب واژه

کلمه با یک سانتیمتر تورفتگی از هر طرف و با یک شماره  ۵۰های مستقیم بیش از  نقل قول -

 .تر نوشته شوندکوچک

 .های دشوار در متن مقاله با حروف التین در پانوشت آورده شودتلفظ اسامی التین و نام-

 .یک سطر از متن قبلی جدا و پررنگ نوشته شود هٔ عنوان هر بخش مقاله باید با فاصل -

 .دار باشداز آغاز تا پایان مقاله دنباله ها بایدشمارٔه پانوشت -
 

 ارجاعات 

ای که ابتدا نام  باشند؛ به گونه APA داخل پرانتز  ٔه متنی و به شیومراجع باید به صورت درون  -

 .مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و سپس شمارٔه صفحه ذکر شوند

شده از یک مؤلف در یک سال ارجاع داده شود، الزم است در صورتی که به دو یا چند اثر چاپ -

ابتدا در منابع پایانی با نوشتن »الف«، »ب« و ... در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کنید  

به همراه »الف«، »ب« و ...   نام خانوادگی مؤلف، سال چاپ  از  و سپس در داخل متن، بعد 

 .(۲۶الف:  ۱۳۶۸کوب، ته شود؛ برای مثال )زریننوش

 سند: برگ(  ٔه ارجاع به اسناد تاریخی: )عنوان سند، شمار  -

 

 منابع و مآخذ پایانی 

فارسی - در دو دستٔه  الفبایی  به صورت  باید  )فهرست  -ارجاعات  نوشته شوند  و التین  عربی 

 ها جدا نشوند(. مقاالت و اسناد از فهرست کتاب

یا نام اشهر، نام نویسنده، سال نشر کتاب، عنوان ارجاع به   - کتاب: نام خانوادگی نویسنده 

 کتاب )ایرانیک/ایتالیک(، محل انتشار: ناشر

شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ ترجمه، عنوان کتاب  ارجاع به کتاب ترجمه  -

 ل نشر: ناشربه فارسی )ایرانیک/ایتالیک(، نام و نام خانوادگی مترجم، مح

ارجاع به مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال نشر، عنوان مقاله درون گیومه،  -

 نام نشریه )ایرانیک/ایتالیک(، دوره یا سال انتشار، شماره، شماره صفحات مقاله 



پایان  - ٔه  نامه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال دفاع، عنوان رساله )رسالارجاع به 

شده، نام و نام خانوادگی  دکتری ایرانیک و رسالٔه کارشناسی ارشد درون گیومه(، مقطع دفاع

 استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکده 

ارجاع به نسخٔه خطی: نام مشهور مؤلف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالٔه خطی یا نسخٔه عکسی،   -

 شمارٔه نسخه، محل نگهداری 

 بندی، محل نگهداری عنوان سند، شمارٔه طبقه ارجاع به سند تاریخی: -

ارجاع به مراجع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ درج مطلب، عنوان   -

 مقاله یا اثر )داخل گیومه(، نشانی الکترونیکی 

 . های فهرست منابع پرهیز شودگذاری و گذاشتن خط تیره در ابتدای مدخلاز شماره -

 

 اخالقی انتشار مقاله اصول  

مقاله، حتی بخشی از آن، نباید برگرفته از اثر علمی دیگری باشد. این رفتار سرقت علمی  .  ۱

ساز برخورد قانونی با فرد متخلف شود. هیئت تحریریه تواند زمینهتلقی شده و پس از اثبات می

 .دهنده هستنددر این زمینه مرجع تشخیص

 گیری نخواهند کرد. دربارٔه داوری آثار خود تصمیماعضای هیئت تحریریه  .۲

فردی که به هر دلیل نامش در کنار تولیدکنندگان یک مقالٔه علمی قید شده است در قبال   .۳

خبری و تبری از فرایندی که منجر به تولید مقاله شده است  آن مقاله مسئول است. اعالم بی

 .بوددر هر حال و به هر شکلی غیر قابل قبول خواهد 

تواند،  زمان یک مقاله به دو یا چند مجله تخلف محسوب شده و هیئت تحریریه میارسال هم .۴

 .ای نپذیردداند از نویسندٔه متخلف هیچ مقالهدر صورت احراز تخلف، تا مدتی که صالح می

هر مقاله را کارشناسی متخصص در حوزٔه موضوع مقاله داوری خواهد کرد. در موارد خاص،   .۵

 .ها تلقی کردتوان اظهار نظر هیئت تحریریه یا سردبیر را به منزلٔه یکی از داوریمی

ای را تعیین  در صورتی که هیئت تحریریه به هر دلیلی نتواند طی حداکثر شش ماه مقاله .۶

 تکلیف کند، نویسنده مجاز است طی اعالنی کتبی مقاله را به مجلٔه دیگری بفرستد. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پذیر است. استفاده از مطالب این نشریه با اشاره به نام مجله امکان 

 شده آزاد است. های پذیرفتهکردن، اصالح، و ویرایش مقالهفصلنامه در خالصهدو

 هاست. ها بر عهدٔه نویسندٔه آن مسئولیت محتوای مقاله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 فهرست مطالب 
 

 ۱.. ..............خان سردار اسعد در دومین مجلس شورای ملی............... علیقلی   های حاج نطق 
 سجاد کاظمی

 

 ۲۳........... ........ های اجتماعی در مطبوعات دینی عصر مشروطیت و پهلوی اول بررسی اندیشه 
 حسینعلی قربانی

 

 ۵۱....... ............... اسدآبادی در بیداری اسالمی و استقالل هند الدین  واکاوی نقش سید جمال 
 رضا کرمی

 

 ۷۹... شاه اسماعیل صفوی در روایت ترکی............................................................... 
 آملیا گلگر، ترجمه سمیه بیاتی و محمدعلی رنجبر

 

 ۱۱۱..... محمود دوم.................................................. آشپزخانه دربار استانبول در دوره  
 پوراوزگه سامانجی و عارف بیلگین، ترجمه محمدامین کیخا شاهین

 

 ۱۴۹. ......... ........................ های اواخر دوره قاجار نامه داری و فضای خانه در وقایع نژاد، برده 
 مهرعاطفوندی دسوزا، ترجمه زهرا 

 

 ۱۸۷..................... چم؛ مجله احمد کسروی و پیروانش: تصویری از تاریخ مطبوعات در ایران پر 
 ایوان جی. سیگل، ترجمه امیر کریمی
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