نشریه تخصصی مطالعات هنر دانشگاه تهران
شمـاره  1پاییـز  147 | 1399صفحه

صاحب امتیاز:
انجمن علمی مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
مدیر مسئول :سینا علیزاده
سردبیر :پریما میرلوحی
دبیر بخش پژوهش :پگاه زرگر
دبیر بخش ترجمه :محمد حسین محمدی
دبیر بخش نقد و گفتگو :حافظ اصالنی
اعضای تحریریه:
پگاه زرگر -فاطمه زاده عباس -شکیال کریمی.
طراح گرافیک :الناز حیدریان
نظارت علمی :دکتر مصطفی گودرزی-
دکتر مهیار اسدی -دکتر سعید حقیر-
دکتر سید یحیی اسالمی.
همکاران این شماره:
هدی الهیجی -پروینحسنی-راحیل صفوی-
دالرام کاردار طهـــران-تنـــدیس تقــوی-
فاطمه اشرف.
و با سپاس فراوان از دکتر علیرضا سمیع آذر.

6

بررســی تطبیــــقی خط نســتعلیق ایرانی و خط
بــای باییــــن فیلیپینــی از لحــاظ قدمــت ،نحوه
شکلگیــــری و نــگارش 8
تندیس تقوی

نویسنده :ناصر رهبت
مترجم :فاطمه زاده عباس

یادداشتی بر هارپیهای ساسانی
نویسنده :جودیت لرنر
مترجم :پروین حسنی

پژوهشیدرزمینهمعنایخشونتوشوک
درهنرمعاصر 19
سینا علیزاده
پژوهشیپیرامونتداوماصلهمزمانی
درنگارههای پیش و پس از اسالم 39
شکیال کریمی

76

نمادشناسیحیوانگاو 54
فاطمه اشرف

یادداشتیازآرتوردانتو دربارهبروسنومن 78
نویسنده :آرتور دانتو
مترجم :پگاه زرگر

آشوبپوالک 90
نظمدر
ِ
فصلنامــه مطالعــات هنــر بــا افتخــار از اســاتید ارجمنــد و پژوهشــگران گرامــی حــوزه مطالعــات هنــر
دعــوت مــی نمایــد در صــورت تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه ،مقــاالت علمــی و ترجمــه هــای خــود
را بــه نشــانی اینترنتــی  Jurnal@artstudies-ut.irارســال نماینــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و همچنیــن دریافــت فایــل شــیوه نامــه نــگارش مقــاالت بــه کانــال
تلگرامــی نشــریه  @artstudies_utمراجعــه نماییــد.
نشریه در ویرایش مطالب ارسالی بدون تغییر در مفاهیم آن آزاد می باشد.
امکان بازپس گرفتن مقاالت ارسالی وجود ندارد.

زاهاحدید:فراترازآنچهکهبود 101

نویسنده :ریچارد پی .تیلور
مترجم :محمدحسین محمدی

104

داللتبدندرهنرمعاصر 115

131

نویسندگان :ا ِمانوئال ُوگیازاکی و آرتور ُکروکوسکی
مترجم :راحیل صفوی

نظامآموزشیما،معاصرنیست
گفتوگوبادکترعلیرضاسمیعاذر 132
هدا الهیجی

نقدوبررسیکتابقرآنهایدورهتیموری 141
دالرام کاردارطهران

هنرایراندرسالپایانیهزاره 145
حافظ اصالنی

نشریه تخصصی مطالعات هنر دانشگاه تهران
شمـاره  1پاییـز  147 | 1399صفحه

صاحب امتیاز:
انجمن علمی مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
مدیر مسئول :سینا علیزاده
سردبیر :پریما میرلوحی
دبیر بخش پژوهش :پگاه زرگر
دبیر بخش ترجمه :محمد حسین محمدی
دبیر بخش نقد و گفتگو :حافظ اصالنی
اعضای تحریریه:
پگاه زرگر -فاطمه زاده عباس -شکیال کریمی.
طراح گرافیک :الناز حیدریان
نظارت علمی :دکتر مصطفی گودرزی-
دکتر مهیار اسدی -دکتر سعید حقیر-
دکتر سید یحیی اسالمی.
همکاران این شماره:
هدی الهیجی -پروینحسنی-راحیل صفوی-
دالرام کاردار طهـــران-تنـــدیس تقــوی-
فاطمه اشرف.
و با سپاس فراوان از دکتر علیرضا سمیع آذر.

6

بررســی تطبیــــقی خط نســتعلیق ایرانی و خط
بــای باییــــن فیلیپینــی از لحــاظ قدمــت ،نحوه
شکلگیــــری و نــگارش 8
تندیس تقوی

نویسنده :ناصر رهبت
مترجم :فاطمه زاده عباس

یادداشتی بر هارپیهای ساسانی
نویسنده :جودیت لرنر
مترجم :پروین حسنی

پژوهشیدرزمینهمعنایخشونتوشوک
درهنرمعاصر 19
سینا علیزاده
پژوهشیپیرامونتداوماصلهمزمانی
درنگارههای پیش و پس از اسالم 39
شکیال کریمی

76

نمادشناسیحیوانگاو 54
فاطمه اشرف

یادداشتیازآرتوردانتو دربارهبروسنومن 78
نویسنده :آرتور دانتو
مترجم :پگاه زرگر

آشوبپوالک 90
نظمدر
ِ
فصلنامــه مطالعــات هنــر بــا افتخــار از اســاتید ارجمنــد و پژوهشــگران گرامــی حــوزه مطالعــات هنــر
دعــوت مــی نمایــد در صــورت تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه ،مقــاالت علمــی و ترجمــه هــای خــود
را بــه نشــانی اینترنتــی  Jurnal@artstudies-ut.irارســال نماینــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و همچنیــن دریافــت فایــل شــیوه نامــه نــگارش مقــاالت بــه کانــال
تلگرامــی نشــریه  @artstudies_utمراجعــه نماییــد.
نشریه در ویرایش مطالب ارسالی بدون تغییر در مفاهیم آن آزاد می باشد.
امکان بازپس گرفتن مقاالت ارسالی وجود ندارد.

زاهاحدید:فراترازآنچهکهبود 101

نویسنده :ریچارد پی .تیلور
مترجم :محمدحسین محمدی

104

داللتبدندرهنرمعاصر 115

131

نویسندگان :ا ِمانوئال ُوگیازاکی و آرتور ُکروکوسکی
مترجم :راحیل صفوی

نظامآموزشیما،معاصرنیست
گفتوگوبادکترعلیرضاسمیعاذر 132
هدا الهیجی

نقدوبررسیکتابقرآنهایدورهتیموری 141
دالرام کاردارطهران

هنرایراندرسالپایانیهزاره 145
حافظ اصالنی

یـیـادداشت

مـطلـع سخـن
مـ
مطالعاتهنرهایزیبا
پاییـــز 99

مدیر گروه مطالعات عالی هنر
بیست و ششم آبانماه 1399

پریما میرلوحی

سردبیر نشریه مطالعات هنر
پانزدهم آبانماه 1399

5
پاییـــز 99

حسن بلخاری

مطالعاتهنرهایزیبا

4

تولــد نشــریهای جدیــد در حــوزه مطالعــات دانشــجویی باالخــص در حــوزه
مطالعــات نظــری هنــر را تبریــک میگویــم .یقیــن دارم بــا همــت و پشــتکار
دانشــجویان محترمــی کــه ایــن نشــریه را بنیــان گذاشــتهاند و نیــز البتــه
حمایــت اســتادان فرهیختــه گــروه مطالعــات عالــی هنــر و نیــز دانشــکده هنرهای
تجســمی ایــن نشــریه آینــده بســیار خوبــی خواهــد داشــت .بــرای همــه عزیــزان
دســت انــدرکار آرزوی تعالــی و توفیــق دارم.

اولیــن شــماره نشــریه دانشــجویی انجمــن مطالعــات عالــی هنــر بــا حمایت بســیار
ارزشــمند ریاســت محتــرم دانشــکده تجســمی جنــاب آقــای دکتــر گــودرزی و
ریاســت محتــرم گــروه مطالعــات عالــی هنــر جنــاب آقــای دکتــر بلخــاری و
همچنیــن همراهــی و راهنمایــی دلســوزانه اســاتید گرانقــدر دانشــکده بخصــوص
آقایــان دکتــر اســدی ،دکتــر حقیــر و دکتــر اســامی منتشــر گردیــد .ایــن امــر
هرگــز ممکــن نبــود اگــر همــکاری بینظیــر دوســتان متعهــد و بــا مســئولیتم
نمیبــود؛ دانشــجویان عزیــز گــروه مطالعــات عالــی هنــر دانشــکده تجســمی
پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران کــه بــا عالق ـهای ســتودنی ،پشــتکار،
روحیــه همــکاری فوقالعــاده و تعهــد بــه مســئولیت خــود بــرای برداشــتن ایــن
اولیــن گام بســیار کوشــیدند .اصلیتریــن هــدف نشــریه مطالعــات هنــر فراهــم
آوردن عرص ـ های بــرای تعامــل و همفکــری دانشــجویان حــوزه مطالعــات نظــری
هنــر اســت ،تــا قــدم بــه قــدم در مســیر رشــد مطالعــات و نــگارش مقــاالت
یکدیگــر را همراهــی نماینــد و بــه یــاری خــدا در آینــده بــا کســب تجربــه هرچــه
بیشــتر مطالعاتــی ارزشــمندتر از امــروز ،متونــی بینقصتــر و آثــاری مانــا از
تالشهــای ایشــان حاصــل گــردد .عالقــه دوســتان دانشــجویم بــه ایــن امــر
بســیار قابــل ســتایش اســت و نویدبخــش آن آینــده دلخــواه کــه البتــه بــا تمریــن
و پشــتکار حتمــا محقــق خواهدگردیــد.
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