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 اهداف، رویكردها و محورهاي فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ 

جانبه در زندگی ملل و اقوام در طی قرون و  عواملی که موجب بروز تغییرات همهاز میان همه  
که  جا که فرض ایناي دارد. تا آن برجسته  »جنگ« نقش شاخص و  ياعصار گردیده است، پدیده

یافت، فرضی  هاي علمی و تکنولوژي دست میاگر جنگ نبود آیا بشر تا این پایه به پیشرفت 
انسانی  آیا ساخت و بافت و ترکیب جمعیت، فرهنگ و تمدن  نبود  ناممکن است. اگر جنگ 

.  است جنگ    ين متأثر از پدیده بشر بر طبیعت تا چه میزا  يگونه باشد. آیا غلبهتوانست اینمی
ترین ترین و شقاوتمندانهترین و نیز در عین حال خشنترین و حماسیها محل بروز انسانیجنگ

هاي انسانی و نیز غلبه بشر بر محیط  در زیست بوم  است. تغییرات بسیاررفتارهاي انسان بوده  
اي است که حتی  ه گونهطبیعی وابسته به جنگ است. این اهمیت در تاریخ تحوالت بشري ب

 يهاي تاریخی، با معیار و شاخصیت جنگ انجام شده است. بنابر این مطالعه بنديبعضی از دوره 
وجهی و عمیقی که بر زندگی انسان و تاریخ و تمدن بشر  أثیرات چند  تخصصی جنگ از حیث ت

بخش قابل توجهی  چند  گردد. هرمی  هاي پژوهش محسوبداشته است، در تاریخ بشر از اولویت 
از مطالعات تاریخی الجرم معطوف به جنگ بوده و آثار فراوانی در این باره در سراسر جهان  
موجود است، با وجود این هنوز بسیار نکات مجهول و تاریک در خصوص علل و آثار جنگ  

علت نیست که امروزه  وجود دارد که کمتر مجالی از بحث و بررسی علمی یافته است.  لذا بی
     فهم و تصویر ما از گذشته بدون توجه به متغیر »جنگ«، شناختی ناقص و ناتمام خواهد بود.

سیس و انتشار  أاهمیت بسیار موضوع »جنگ« گروه تاریخ دانشگاه اراک را بر آن داشت تا با ت
یک نشریه تخصصی ـ البته در سطح علمی ـ پژوهشی ـ مربوط به جنگ، مطالعات هدفداري را  

ره به انجام برساند. خالء چنین نشریاتی در تمام مراکز علمی و پژوهشی ایران اسالمی  در این با
توان در مطالعات  شود. ضمناً از میان محورهاي فراوان و متعددي که میما به شدت احساس می

 :مربوط به جنگ تعیین نمود، موارد زیر مورد توجه این نشریه خواهد بود
 . جنگ و ادبیات و هنر 1
 هاي علمی جنگ و پیشرفت . 2

 ها . جنگ و تغییرات طبیعت و زیست بوم3

 . جنگ و مذهب4
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 اهداف و رویكردها 

مطالعات   از  پرتو هدف  و  واکاوي  جنبهجنگ  بر  مغفول افکنی  و  مجهول  و  تاریک  هاي 
ها بر تحوالت  جنگ  يجانبهات عمیق، گسترده و همهثیرأهاست؛ تا از رهگذر آن بتوان به تجنگ

ناخواسته و مذموم جنگ منشاء چه   يجوامع بشري دست یافت. همچنین نشان داده شود پدیده
ها و قدرتمندي در طول تاریخ، جنگ  هایی بوده و آیا تنها راه رسیدن به پیشرفت سود و زیان

که آیا  ت  اسبه این پرسش مهم  دادن  پاسخ  یکی دیگر از اهداف این مطالعات  بوده است. ضمناً  
تواند در مسیرهایی غیر از جنگ هدایت و بارور توانست و میجویی انسان میخصلت ستیزه

 ها و معایب آن به دور باشد.  شود که هم مزایاي جنگ را داشته و هم از زشتی
تاریخی و قلمرو، قوم یا یک ملت    يانداز مطالعاتی نشریه نیز تنها معطوف به یک دورهچشم

جنگ در همه اعصار و قرون تاریخی را مد نظر قرار داده است. عالوه بر   يطالعهم، واحد نبوده
قوت نشریه خواهد بود که خود امروزه در   ياي بودن محورهاي پیشنهادي، نقطهاین بین رشته
 . است کید و تعقیب أهاي کالن آموزش عالی کشور مورد تسیاستگذاري

  



 

 انتشار مقاله در نشریه مطالعات تاریخی جنگ راهنماي تدوین و شرایط پذیرش و 

 
  رویكرد نشریه

 هاي ذیل است:حوزه رویکرد کلی نشریه انتشار مقاالت پژوهشی در

 جنگ در تاریخ ایران قبل از اسالم؛ •
 جنگ در تاریخ اسالم؛ •
 جنگ در تاریخ ایران دوره اسالمی؛ •
 جنگ در تاریخ جهان؛ •
 مطالعات تاریخی جنگ. نظریات مربوط به جنگ و عوامل مؤثر در  •

 
  شرایط پذیرش و انتشار مقاله

مقاله • از  و نشریه  جدید  علمی  نکات  و  مطالب  حاوي  که  معتبري  پژوهشی  هاي 
هاي مبتنی بر گردآوري یا ترجمه  کنـد و از چاپ مقالهغیراقتباسی باشد استقبال می

  معذور است.
هاي داخلی و خارجی چاپ  نشریهشود که در هایی در این مجله منتشر میصرفاً مقاله •

  یا ارائه نشده باشد.
ي مقاله مجاز حق چاپ مقاله، پس از پذیرش آن، براي نشریه محفوظ است و نویسنده •

 بـه چـاپ آن در جـاي دیگر نیست. 
رأي بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی  انتشار آثار ارسالی الزاماً به معناي هم •

 ندارد.در این زمینه 
 هاي دریافتی آزاد است. مجله در قبول، رد، اصالح، و ویرایش مقاله •
  نویسنده/ نویسندگان محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال کنند: •
 نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛  •
و • دانشگاه  دانشکده،  نام  آموزشی،  گروه  علمی،  رتبه  تحصیالت،  محل    میزان  شهر 

 دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ 
 معرفی نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛ •
 درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛  •
 ي مسئول.  هاي همراه، منزل، محل کار و دورنگار نویسندهنشانی، کدپستی، شماره تلفن •



رعایت   • به  مشروط  مقاله  اولیه  و  پذیرش  پذیرش  شرایط  و  تدوین  »راهنماي  نکات 
انتشار مقاله« و پذیرش نهایی و چاپ آن مشروط به تأیید داوران مقاله و هیئت تحریریه  

 شود. نشریه است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعالم می
 

 مقاالت  یمتنظ یفن يالگو
 

کلمه    8000باشد و در مجموع از  A4صفحه    25و حداکثر    15صفحات مقاله حداقل   •
 تجاوز نکند. 

ذکر شده   یرو مقاد  یدبرو  wordدر نرم افزار    یرز  یرصفحات به مس  یهحاش  یمتنظ  يبرا •
 . یدرا وارد کن
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 باشد. single  یستیخطوط در تمام متن با ینفاصله ب  •
 و فهرست منابع باشد.   یريگ  یجهنت ی،مقدمه، مباحث اصل بر مشتمل هامقاله  •
واژه(، به دو    7)حداکثر    یديکل  يکلمه( و واژه ها  150)حداکثر    یدهداشتن عنوان، چک •

 است.   الزامی هاهمه  مقاله  يبرا  یسیو انگل  یزبان فارس
درون متن و داخل پرانتز    یخاص، اصطالحات، و واژگان تخصص  یاسام  ینمعادل الت  •

 . یردقرار گ 
اصل  • قلم    یمتن  با  برنامه    لوتوس، یب (B Louts)   13مقالـه    Word   2007در 

 ارسال شود.  PDF  یلو  به همراه فا نگاريحروف
 نوشته شود.  (Bold B Mitra) 14عنوان مقاله با قلم  •
 نوشته شود.  12با قلم  هایدواژهو کل یدهمتن چک •
 نوشته شود.  (Bold B Mitra)  13در متن با قلم  یاصل ینعناو •
 نوشته شود. (Bold B Louts) 13در متن با قلم  یفرع  ینعناو •
 نوشته شود.  ( Bold B Louts) 12فهرست منابع با قلم  •
 ي استناد شیوه 

  باشد:به شیوه زیر  متنی وارجاعات مقاله، درون
خانوادگی     براي ارجاع به منابع، بالفاصله، پس از نقل قول مستقیم )داخل گیومه(، نام -

نویسنده کتاب یا مقالـه، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر درون پرانتز  
 (. 210/ 1: 1366آورده شود؛ مثال: )حقیقی، 



قیم، نام خانوادگی نویسنده  براي ارجاع به منابع، بالفاصله، پس از نقل قول غیرمست -
کتاب یا مقاله، سـال انتشـار و شماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر درون پرانتز آورده  

 (.25ـ21/ 1: 1366شود؛ مثال: )حقیقی، 
فارسی، به شیوهارجاعات درون - متون غیر  اصلی آورده شود؛  متنی  به زبان  ي قبل و 

 مثال:
- (115 Nelson, 2003:.) 
اي در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف اگر از نویسنده -

هاي غیر فارسی، و ...، در زبان  ،b  ،aالـف، ب، ج، د، و غیـره، در زبان فارسی و حروف  
  پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

تقل دارد،  اي که مقاالت آنها نویسنده مسدانشنامه متنی به فرهنگ یا  در ارجاعات درون -
نام نویسنده مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر آورده شود؛ مثال:  

  / ذیل »ابومحمد صالح«(.6: 1373)انواري، 
اي که مقاالت آن نویسنده مستقل ندارد،  متنی به فرهنگ یا دانشنامهدر ارجاعات درون -

ام مدخل مورد نظر )در گیومه( نام فرهنـگ/ دانشـنامه، سال انتشار، شماره جلد و ن
  : ذیـل»ابن سینا«(.1380 المعارف فارسـی،آورده شود؛ مثال: )دایره

بار قبل آورده نشود ودر ارجاعات درون - مانند  آن  متنی، ارجاعات تکراري  به جاي 
  به کار رود. (ibid واژه »همان« )در منابع التین:

به جاي نام   کامل آورده شود و از ترسیم خطدر منابع پایان مقاله، ارجاعات تکراري   -
 مؤلف خودداري گردد. 

خـانوادگی  و سپس منابع التین، براساس نـام    منابع: در پایان مقاله، در ابتدا منابع فارسی -
 نویسـنده، بـه ترتیـب حروف الفبا و به صورت زیر آورده شود: 

نویسنده/ نویسندگان )تاریخ انتشار(. نام  کتاب: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام   -
کتاب بـه صـورت ایتالیک )ایرانیک(، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، محل انتشار: 

 نام ناشر.
مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«، نام مترجم،  -

 شماره نشریه.  نام نشریه به صـورت ایتالیک )ایرانیک(، سال نشریه،
دسترسی(. »عنوان مقالـه«، نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ   منابع اینترنتی: -

آدرس  وبنـام   سال(، صفحه،  شماره،  جلد،  الکترونیکی،  نشریه  عنوان  )یـا  سـایت 
 اینترنتی. 



 فهرست

 

  ن، یق(: وان، هرس1045-1012) یو عثمان  رانیا  يهادر جنگ   گرجی  خانبر نقش رستم   یلیتحل 

 روان یحله و ا
 1 /بهرام نژاد محسن

 م( 1147 -1049هـ.ق/   541 -441مُرابِطون )  یتحوالت و ساختار قدرت نظام  شناسیگونه
 25 /محمدحسن بهنام فر 

 از اسالم  شی اعرابِ پ   یها و رموز جنگنمادها، سنت  یِشناسمفهوم 
 47 /سجاد دادفر ؛ييبابا يحاج ديمج

دوره    يو اقتصاد   ی اسیس  يهاو چالش   ياعتقاد   هايکلب با جنبش   لهی قب  یمواجهه نظام   یبررس

 ( ي هجر132-41) اموي 
 75ي/ لي مهران اسماع ان؛يك يبيحب ثميم

 ي شهر یكی چر يهادر جنگ يحكومت پهلو هیخلق عل ییفدا  يهاک یعملكرد سازمان چر
 99 /دهقان  معصومه ؛يزرقان یريرش نص آ

 لخانانیدر دوره ا  ینیمغول و بحران جانش   ینظام يامرا 
 125ي/ سجاد كرم ؛ینور جعفر

 
 
 
 
 
 
 
 



 


