فهرست
فصلنامة ایرانشناسی

سال  ،۳۰شمارۀ  ،۴زمستان201۶/۱۳۹۴
ارجنامة همایون کاتوزیان

جستارها
استاد همایون کاتوزیان

4

محمد توکلی طرقی

از زنپوش تا فرشته و شاهزادهخانم ایرانی :ابداع رقصندة ملی در
ایران قرن بیستم

10

آیدا مفتاحی

برجستهسازی در زبان و نقش آن در شعر معاصر فارسی

36

مدل شبیهسازی نظریۀ “دولت و جامعۀ استبدادی” کاتوزیان

66

آزیتا طالقانی

سعید پورمعصومی لنگرودی و مایکل جی رادزیکی

خودشرقيگرايي و بيجاسازي :استفاده و سوءاستفاده از گفتمان
“آرياييگرايي” در ايران

104

رضا ضیاء ابراهیمی

پیشاتاریخ جامعهشناسی در ایران

144

مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در دورۀ سلطنت رضاشاه

172

بازخوانی نقد کاتوزیان بر فلسفۀ اقتصاد پوپر

192

وحید طلوعی

حسین آبادیان
حسین دباغ

سال  ،۳0شمارۀ  ،4زمستان 201۶/139۴

1

اشتباهات گاه شمار قمری صحیفة االرشاد

206

نقش حلقۀ ادبی برهانپور هند در دگرگونی شعر فارسی در آغاز
قرن یازدهم هجری قمری

240

مهدی رجبعلیپور

محمود فتوحی رودمعجنی

اغوای یوسف :تجزیه و تحلیل تابلوی گریز یوسف از زلیخا
اثر استاد کمال الدین بهزاد هراتی

276

عبدالناصر صوابی

یادبود
کامران اقبال1393-1324 ،

296

نقد کتاب
مروری بر سعدی ،شاعر عشق و زندگی

298

نقدها و تحلیلهای کریم امامی بر پدیدههای فرهنگ و ادب و هنر امروز ایران

308

بازخوانی یک کتاب :اندرز به شهریار

314

مورد غریب ژاله :به بهانۀ چاپ ترجمۀ انگلیسی اشعار عالمتاج قائممقامی

330

ویرانشهری رهاگشته در دنیای وهم :تحلیل درخت انجیر معابد

352

فریدون وهمن
محمد دهقانی

محمد استعالمی
علیرضا شمالی
سعید یوسف

خاطره شیبانی

بخش انگلیسی
استاد همایون کاتوزیان

محمد توکلی طرقی

“آنتونی عزیز“ ”،لئو جان ”:مالعبۀ بریتانیا با تغییر سلسلۀ پادشاهی
در ایران در جنگ جهانی دوم

شائول بخاش
2

فهرست

IV

XXIV

عدم تمایل سلطان محمد جالیر به سلطنت:
شعر فارسی و آموزة ایرانیکردن مهاجمان بیگانه

XXXVIII

علی فردوسی

از خودمختاری تکنوارگانیسم تا ابزار الهی دولت:
در باب اهریمنشناسی در فرهنگ مادی و تکنولوژیک ایرانیان معاصر

LIV

آرشاویز مظفری

هزینۀ یک انقالب

LXXVIII

محمد ر .جهانپرور

آزادی همچون چارۀ انحطاط :افق فکری پرسش از آزادی
در ایران سدۀ نوزدهم

CII

احمد هاشمی

روشنفکران فارسینویس پیش از استعمار هند

CXXVI

کاوه یزدانی

یادبود
حافظ فرمایان۲۰۱۵-۱۹۲۷ ،

م .ر .قانونپرور

CXLVI

خسرو شاکری زند۲۰۱۵-۱۹۳۸ ،

مازیار بهروز

CL

سال  ،۳0شمارۀ  ،4زمستان 201۶/139۴

3

