سرمقاله
شانزدهمین شمارة فصلنامة «مطالعات ایرانشناسی» که اینک از محضر خوانندگان ارجمند و
مخاطبان عالقمند به پژوهشهای ایرانشناسی میگذرد ،شامل چند مقالة علمی  -پژوهشیست که
ذی ً
ال اسامی نویسندگان (بر اساس تقدم نامخانوادگی) و عناوین موضوعی مقاالت چنین است:
مقالة نخست به دست توانای سرکار خانم سیده سمیرا بهزادی با عنوان «چگونگی اسالم آوردن
محمد اولجایتو» ،در باب بررسی وضعیت دینی و مذهبی ایران در عهد حکومت محمد اولجایتو به
رشتة تحریر درآمده است .مقالة دوم با عنوان «خانقاه شیخ ابوالحسن پوشنجی در صحرای پوشنج
داراب» ،ثمرة سعی عالمانة جناب آقای میرزا محمد حسنی به واکاوی ارتباط حوزة عرفان نیشابور
با کورة دارابگرد در سدههای سوم و چهارم هجری پرداخته است .مقالة سوم با عنوان «بررسی
روایتی از بازگشت همراهان لطفعلیخان زند به ُملک باخلَه» به سعی عالمانة آقای داود داودی
تالش دارد تا براساس روایات موجود بخشی نادیده از تاریخ دورة زندیه را بازسازی کند .مقالة
چهارم به کوشش و پژوهش عالمانة سرکار خانم رها سعادتی و جناب آقای منصور حسامی با عنوان
«تحلیل داده بنیاد قالیهای هوشنگ شاهی عصر قاجار از منظر مکتب تارتو» به تحلیل مؤلفههای
به دست آمده از طریق بررسی نظامهای نشانهای موجود در قالیهای هوشنگشاهی عصر قاجار
پرداخته است .مقالة پنجم ثمرة سعی عالمانة سرکار خانم سیده مهدیه شواکندی و جناب آقای
حسن هاشمی زرجآباد در باب «بررسی تحلیلی مضمون کتیبههای دو بنای شاخص قاجاری در
شهر شیراز» به نگارش درآمده است .نویسندگان مقاله کوشیدهاند تا مفاهیم و خطوط به کار رفته
در کتیبههای مساجد نصیرالملک و مشیرالملک شیراز را مورد واکاوی قرار دهند .در مقالة پایانی
این شماره با عنوان «نقش و جایگاه ادوارد گرانویل براون در ایرانپژوهی» سرکار خانم معصومه
یداهللپور با قلم توانای خود ،به بررسی نقش ادوارد براون در ایران پژوهی پرداخته است.
در پایان سپاسگزار همکاریهای بیدریغ ،بیمنت و صمیمانة همة دوستان ،همکاران و نویسندگان
در تدوین ،تحریر ،چاپ و انتشار مقبول و مطلوب این شماره چونان شمارههای پیشین هستیم.
                                                                                                         حکمتاله مالصالحی
بنیاد ایرانشناسی ،بهار 1399

