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کتــاب ســکونت در محلــه نوشــته ســمیرا فتحــی در مؤسســه تألیــف، 
ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(  منتشــر شــد.

کــه روایتــی اســت از شــکل گیری محلــه دولــت  کتــاِب پژوهشــی  ایــن 
یــخ معمــاری و شهرســازی تهــراِن  تهــران در دوره ناصــری، در بــاب تار

دوره ناصرالدیــن شــاه قاجــار نگاشــته شــده اســت. 

زهــرا اهــری، اســتادیار دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه 
کتــاب نوشــته، آورده اســت:  کــه بــر ایــن  شــهید بهشــتی، در تقریظــی 
مختلــف  حوزه هــای  تحــوالت  تبلــور  شــهری  معمــاری  یــخ  »تار
فضــا  در  را  فکــری  و  سیاســی  اقتصــادی،  فرهنگــی،  اجتماعــی، 
یکــردی صــورت  جســت وجو می کنــد و ایــن مطالعــه بــا چنیــن رو
ــرای  ــت ب ــرده اس ک ــعی  ــور س ــی درخ ــا تالش ــده ب ــت. نگارن ــه اس گرفت
اولیــن بــار، بــا اســتناد بــه منابــع دســت اول ایــن دوره، جوانبــی از 
ویژگی هــای فضــای شــکل گرفته در محلــه دولــِت دوره ناصــری را بــا 

توجــه بــه ذهنیــت و وضعیــت آن دوره نشــان دهــد.«

کتــاب در ســه فصــل بــه نــگارش درآمــده اســت: فصــل اول،  ایــن 
تحــت عنــوان »شــناخت محلــه دولــت«، بــه معرفــی اجمالــی محلــه 
ــا عنــوان »چگونگــی شــکل گیری  دولــت می پــردازد. در فصــل دوم ب
گســترش  ــه نیازهــا، خواســت ها و طــرح  محلــه دولــت«، نویســنده ب
تهــراِن آن زمــان پرداختــه اســت. فصــل ســوم، ذیــل عنــوان »کیفیــت 
ــای  ــه فض ــا و عرص ــان بن ــل می ــه تعام ــت«، ب ــه دول ــکونت در محل س

شــهری در محلــه دولــت اختصــاص دارد.

کتــاب آمــده اســت: در اواخــر ســده  همچنیــن در پشــت جلــد ایــن 
گســترش شــهر تهــران و شــکل گیری محله هــای  ســیزدهم هجــری، 

سکونت در محله

بانیــان  بــه  تــازه  مســکونی جدیــد در دارالخالفــه ناصــری فرصتــی 
خواســت های  و  نیازهــا  تــا  داد  شهرســازی  عامــالن  و  معمــاری 
ــوع زندگــی  کالبــد و ن ــران را در  ــی ای نوظهــور جامعــه در حــال دگرگون
کننــد. محلــه دولــت یکــی از  تــازه در محله هــای جدیــد شــهر محقــق 
کــه عناصــر ضــروری بــرای زندگــی  بخش هــای مهــم شــهر جدیــد بــود 
شــهری  بافــت  و  معمــاری  نــوع  بــا  و  داد  جــای  خــود  در  را  مــدرن 

متفــاوت، پاســخی بــه نیازهــای جامعــه بــود.

کتــاب  ســکونت در محلــه را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار 
بهــای  بــا شــمارگان 500 نســخه و  هنــری )متــن( در 176 صفحــه 

کــرده اســت. 48500 تومــان منتشــر 

نشــانی  بــه  کتــاب  ایــن  تهیــه  بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان 
بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. مراجعــه  هنــر،  فرهنگســتان  کتاب فروشــی 
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روابــط  ســاختار  و  کاســتلو  یــد  ر ینــا  )روو طراحــی  عناصــر  کتــاب 
گریــت هانــا و ترجمــه شــعبانعلی قربانــی را  گیــل  بصــری( نوشــته 
کــرد. آثــار هنــری )متــن( منتشــر  تألیــف، ترجمــه و نشــر  مؤسســه 

او«،  زمانــه  و  »زندگــی  عناویــن  بــا  فصــل  هفــت  در  کتــاب  ایــن 
دربــاره  »مطالعــات  فــرم«،  در  پیشــرفته  »مطالعــات  »مبانــی«، 
»پروژه هــای  و  حرفــه ای«  »کارهــای  توســعه«،  و  »پیشــرفت  فضــا«، 

اســت. رســیده  چــاپ  بــه  دانشــجویی« 

کتاب آمده است:  در پشت جلد این 

کتابــی اســت موجــز، آموزنــده و بســیار ارزشــمند  »عناصــر طراحــی 
دربــاره  کتابــی  به عنــوان  دانشــجویان.  و  اســاتید  طراحــان،  بــرای 
از مباحــث و تمرینــات  اثــر دربردارنــده مجموعــه ای  ایــن  مبانــی، 
فرم هــای ســاده  بــا  کار  ابتدایــی  از مراحــل  را  کــه خواننــده  اســت 
طراحــی  مشــکِل  مســائل  بــرای  پیچیــده  راه حل هــای  خلــق  تــا 
و  بصــری  ارتباطــات  بــر  تفســیری  به عنــوان  می کنــد.  راهنمایــی 
کتــاب درس هــای الزم را بــرای درک  فرمــی موجــود در طراحــی، ایــن 
ــه  ــی ارتباطــات بصــری طراحــی ســه بعدی ب ــرم و فضــا و مبان ــر ف بهت

. می آمــوزد...  خواننــده 

عناصــر  یــس  تدر بــه  ســال  ســی  مــدت  بــه  کاســتلو  یــد  ر ینــا  روو
نیویــورک  پــرات  دانشــگاه  در  بصــری  روابــط  ســاختار  و  طراحــی 
کــرد  اشــتغال داشــت. او در آنجــا برنامــه ای آموزشــی تهیــه و تدویــن 
کالس هــای طراحــی در  از  به عنــوان درس مبانــی در بســیاری  کــه 

شــد.« گرفتــه  کار  بــه  دنیــا  سراســر  دانشــگاه های 

کتــاب عناصــر طراحــی را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری 

عناصر طراحی 

)متــن( در 272 صفحــه و بــا شــمارگان 1000 نســخه و بهــای 69هــزار 
کــرده اســت.  کتــاب  تومــان، روانــه بــازار 

کتاب فروشــی  کتــاب می تواننــد بــه  عالقه منــدان بــرای تهیــه ایــن 
ــه تقاطــع  ــه نشــانی خیابــان ولیعصــر، نرســیده ب فرهنگســتان هنــر، ب
مؤسســه  اینترنتــی  نشــانی  یــا  و   ،1550 شــماره  طالقانــی،  خیابــان 

کننــد. متــن، بــه نشــانی matn.honar.ac.ir، مراجعــه 



58

13
99

ن 
ستا

 زم
،3

ه 6
مار

، ش
جم

ل پن
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

کتاب زیبایی،  مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری )متن( دو 
زشتی، گروتسک و زیبایی شناسی تجربی، عصب  زیبایی شناسی، 

کرد. کسفورد را منتشر  علم از دانشنامه زیبایی شناسی آ

دانشنامه  مؤسسه  این  علمی  شورای  مصوبه  اساس  بر 
شد. خواهد  منتشر  یج  به تدر و  ترجمه  کسفورد  آ زیبایی شناسی 

که  گروتسک ترجمه فریبرز مجیدی است  کتاب زیبایی، زشتی، 
مفاهیم اساسی و بحث انگیز حوزه فلسفه هنر و زیبایی شناسی در 

آن مطرح می شود.

درآمده است: محور  نگارش  به  این مجموعه  در سه محور عمده 
در  زیبایی  نقش  پیچیده  یخ  تار شرح  که  »زیبایی«،  نخست، 
کلی«،  »نمای  مقاله  چهار  و  است  زیبایی شناسی  و  فلسفه 
کالسیک«، »مفهوم های قرون وسطایی« و »زیبایی و  »مفهوم های 
عشق« را شامل می شود؛ در محور دوم به مقوله »زشتی« و در محور 

است. شده  پرداخته  »گروتسک«  به  سوم، 

مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری )متن( این کتاب را در 144 
بازار  به  تومان،  26هزار  بهای  و  نسخه   1000 شمارگان  با  و  صفحه 

کرده است. عرضه 

عصب  زیبایی شناسی،  تجربی،  زیبایی شناسی  کتاب  همچنین 
مجموعه  از  شماره  دومین  زارعی،  امیرعباس  ترجمه  با  علم، 
این  نویسندگان  است.  کسفورد«  آ زیبایی شناسی  »دانشنامه 
زیبایی شناسی  و  علم  حوزه  در  نو  افق هایی  می کوشند  مدخل 

. یند بگشا

این مجموعه مقاالت در سه محور به نگارش درآمده است: محور 
محور  دومین  می پردازد؛  تجربی«  »زیبایی شناسی  به  نخست 
»عصب زیبایی شناسی« است و در محور سوم به »علم« پرداخته 

است. شده 

در  را  کتاب  این  )متن(  هنری  آثار  نشر  و  ترجمه  تألیف،  مؤسسه 
108 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه و بهای 22هزار تومان، به بازار 

است. کرده  عرضه 

نشانی خیابان  به  کتاب می توانند  دو  این  تهیه  برای  عالقه مندان 
کتاب فروشی  ولیعصر، نرسیده به چهارراه طالقانی، شماره 1550، 

کنند. فرهنگستان هنر، مراجعه 

کسفورد دانشنامه زیبایی شناسی آ



13
99

ن 
ستا

 زم
،3

ه 6
مار

، ش
جم

ل پن
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

59

هنر/ گیر:  فرا بیماری های  و  هنر  همایش  مقاالت  مجموعه  کتاب 
کرد. منتشر  فرهنگستان هنر  هنِر  پژوهشکده  را  کرونا 

کتاب شامل هفده مقاله برگزیده همایش »هنر و بیماری های  این 
گیر: هنر/کرونا« است. بعضی از عناوین مقاالت گردآمده در این  فرا
میراث  گفتمان  در  بازاندیشی  و  »کرونا  از:  است  عبارت  مجموعه 
گاهی بخشی  آ در  پژوهش  »نقش  فاضلی؛  نعمت اهلل  از  فرهنگی« 
ابرقهرمان  از  گذار  و  »کرونا  افهمی؛  رضا  از  هنر«  طریق  از  جمعی 
خیالی به قهرمانان واقعی« از بهمن نامورمطلق و پریسا علیخانی؛ 
 »19 ُکوید  ویروس  با  مواجهه  در  فرهنگی  زنده  »پرفورمنس های 
جامعه  و  کرونا،  فراروایت؛  آخرین  پاشی  »فرو پازوکی؛  شهاب  از 
»تبیین  بلخاری قهی؛  حسن  و  محمدی وکیل  مینا  از  مصرفی« 
کارکرد نوین موسیقی در دوران کرونا با بهر ه گیری از هوش مصنوعی« 
زیبایی شناسی: غایتمندی  و چرخش  »کرونا  برومندان؛  از عاطفه 
هنر در قرنطینگی بدون غایت« از فتانه محمودی و سعید اخوانی.

گیر: هنر/کرونا ، به  مجموعه مقاالت همایش هنر و بیماری های فرا
کوشش عبدالحسین الله، با شمارگان 500 نسخه در 343 صفحه 
کتاب می توانند به  منتشر شده است. عالقه مندان برای تهیه این 
کتاب فروشی فرهنگستان هنر، به نشانی خیابان ولیعصر، پایین تر 

کنند. از چهارراه طالقانی، شماره 1550، مراجعه 

مجموعه مقاالت همایش هنر و بیماری های 
گیر: هنر/کرونا فرا
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کتــاب  )متــن(  هنــری  آثــار  نشــر  و  ترجمــه  تألیــف،  مؤسســه 
ــه  ــان 1390( را ب ــا پای کتاب شناســی توصیفــی فلســفه هنــر )از آغــاز ت
کبــرزاده بــا همــکاری شــهناز علیپــور زمانــی منتشــر  کوشــش تقــی ا

کــرد.

کتاب شناســی فلســفه هنــر  کتــاب مســتقل دربــاره  ایــن اثــر نخســتین 
کتــاب در ایــن  کــه بــه معرفــی 549 عنــوان  بــه زبــان فارســی اســت 
کارآمــد در خدمــت اســتادان و  ــزاری  ــد اب ــردازد و می توان زمینــه می پ

پژوهشــگران و دانشــجویان باشــد.

کتــاب،  در حــال حاضــر در عمــوم بانک هــای اطالعاتــی داخلــی 
کتاب هــا بســنده  شــده اســت و  فقــط بــه اطالعــات نشر شــناختی 
بخش بنــدی محتــوای متنــی در بیشــتر بانک هــای مذکــور وجــود 
موضوعــی،  طبقه بنــدی  روش  بــا  کتاب شناســی  ایــن  در  نــدارد. 
ایــن  تمایــز  وجــه  کــه  ــــ  کتاب هــا  محتــوای  دقیــق  یابــی  ارز و 
شــده اند:  تقســیم  بخــش  دو  بــه  مداخــل  ــــ  اســت  کتاب شناســی 
فلســفه  کلیــات  زمینــه  در  عنــوان   397 دربردارنــده  اول  بخــش 
کــه  گونه هــای هنــری قــرار دارنــد  هنــر اســت و در بخــش دوم دیگــر 
به ترتیــب 29 عنــوان بــه فلســفه هنرهــای تجســمی، 53 عنــوان بــه 
فلســفه معمــاری و شهرســازی، 7 عنــوان بــه فلســفه تئاتــر، 14 عنــوان 
بــه فلســفه موســیقی، و 49 عنــوان بــه فلســفه ســینما اختصــاص 

دارد.

هنــر،  فلســفه  ماننــد  هنــر  نظــری  مباحــث  میــان  کــه  آنجــا  از 
تأثیــرات  هنــر،  یــخ  تار و  هنــر  روا ن شناســی  هنــر،  جامعه شناســی 
ــوان مــرزی دقیــق بیــن حوزه هــای مذکــور  متقابــل وجــود دارد و نمی ت
ــرای اســتفاده هرچه بیشــتر مخاطبــان و عالقه منــدان  کــرد، ب ترســیم 
ایــن  بــه  نیــز  هنــر  فلســفه  بــا  مرتبــط  منابــع  بعضــی  حــوزه،  ایــن 
کتاب شناســی افــزوده شــده اســت. ایــن اثــر بررســی توصیفــی تمامــی 
کتاب هــای چاپ شــده در زمینــه فلســفه هنــر تــا پایــان ســال 1390 را 

کتاب شناسی توصیفی فلسفه هنر

می گیــرد. بــر  در 

صفحــه   567 در  هنــر،  فلســفه  توصیفــی  کتابکتاب شناســی 
در قطــع وزیــری، بــا شــمارگان 500 نســخه و بهــای 120هــزار تومــان 

منتشــر شــده اســت.

کتــاب  عالقه منــدان می تواننــد بــرای تهیــه نســخه الکترونیکــی ایــن 
کتاب هــای مــورد نیــاز خــود، بــه وب گاه طاقچــه، بــه نشــانی  و دیگــر 

کننــد. اینترنتــی https://taaghche.com، مراجعــه 
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مجموعه مقاالت هنر اشکانی
هنر  مقاالت  مجموعه  کتاب  هنر  فرهنگستان  هنر  پژوهشکده 

کرد. منتشر  را  اشکانی 

در  و  شده  منتشر  اخوان اقدم  ندا  ترجمه  و  گردآوری  با  کتاب  این 
که  از دوران اشکانی،  ما  »دانسته های  آمده است:  آن  پیش درآمد 
و  اندک است  بسیار  فرمان می راندند،  ایران  بر  پانصد سال  حدود 
گاهی در برخی از منابع آنان را بدون دستاورد  همین سبب شده تا 
به  اما  بدانند.  ابداع  فاقد  را  آنان  از  به جامانده  آثار  یا  و  فرهنگی، 
یابی شود.  نظر می رسد زمان آن فرارسیده تا این موضوع دوباره ارز
شده  ترجمه  و  گردآوری  منظور  همین  به  مقاالت  مجموعه  این 
یخ هنر ایرانی با پژوهش های  است تا عالوه بر آشنایی محققان تار
انجام گرفته در این زمینه، فرضیات مطرح شده در مورد اشکانیان 
گیرد و  یخ اجتماعی، فرهنگی و هنری آنان مورد بازبینی قرار  و تار

باشد.« زمینه  این  در  بدیع  پژوهش های  برای  راهگشایی 

در  نویسنده  است.  مقاله  پنج  و  مقدمه  یک  شامل  مجموعه  این 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  یخ  تار تا  کوشیده  کتاب  مقدمه 
اشکانی  هنر  درباره  مختصری  همچنین  و  معرفی،  را  اشکانیان 
کند. این دوره بحث  فلزکاری  و  به خصوص معماری، سفالگری 

مقاله نخست با عنوان »هنر اشکانی« نوشته ِاس.بی.داونی است. 
که از مناطق تحت حکمرانی  نویسنده در این مقاله آثار هنری ای را 
کاوش های باستان شناسی به دست آمده اند، از نظر  اشکانیان در 
سبک و سیاق، دیدگاه ها و فرضیه های مطرح شده و جریان های 

کرده است. تأثیرگذار در آنها، معرفی 

اشکانیان«،  و  هاترا  هنری  »دست ساخته های  دوم،  مقاله  در 
هاترا  از  به دست آمده  آثار  مقاله،  نویسنده  فوکایی،  شینجی 
)منطقه ای وسیع در شمال بین النهرین و تحت سلطه اشکانیان( 

است. کرده  بررسی  مشخص  دسته بندی های  با  را 

نوشته  اشکانی«  هنر  ــ  پارتیان  »هنر  عنوان  تحت  سوم  مقاله 
که آثار بسیاری از اشکانیان  آ.اینورنیتسی، یافته های شهر نسا را، 

است. یده  کاو شده،  پیدا  آنجا  در 

مقاله چهارم با عنوان »آیین سلطنتی در پارت اشکانی« نیز به قلم 

همین نویسنده یعنی آ.اینورنیتسی است. نویسنده در این مقاله نیز 
همانند مقاله سوم، به آثار شهر نسا پرداخته است و اثبات می کند 
و  هخامنشی  دوره  در  هنری  آثار  از  کمتر  چیزی  شهر،  این  آثار  که 

ساسانی ندارد.

اولیه در خصوص تکنیک های  با عنوان »مشاهدات  مقاله پنجم 
و  اشکانیان  و  سلوکیان  دوران  در  ایران  تندیس های  سنگ تراشی 
ای.آر. مالکوم  نوشته  اشکانیان«  فرهنگی  محیط  در  آن  جایگاه 
درباره  مطالعه  می دهد  نشان  مقاله  این  در  نویسنده  است.  کالج 
و  انتخاب  به  نسبت  عمیق   درک  ایجاد  به  چقدر  به کاررفته،  ابزار 
تحوالت  و  کارگاهی  تشکیالت  هنری،  جنبش های  مواد،  کاربرد 

می کند. کمک  دوره  آن  هنری  شیوه  در  یخی  تار

هنر  مقاالت  مجموعه  کتاب  هنر  فرهنگستان  هنِر  پژوهشکده 
بهای  و  نسخه   500 شمارگان  با  و  صفحه،   314 در  را  اشکانی 

است. کرده  عرضه  بازار  به  70هزارتومان، 

کتاب فروشی  به  می توانند  کتاب  این  تهیه  برای  عالقه مندان 
چهارراه  به  نرسیده  ولیعصر،  خیابان  نشانی  به  هنر،  فرهنگستان 
نشانی                       به  فروشگاه،  وب گاه  یا  و   ،1550 شماره  طالقانی، 

کنند. مراجعه   ،www.matnpublishers.ir
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و  سی  وششــم  شــماره های  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 
کیمیــای هنــر، ویــژه پاییــز و زمســتان  ســی وهفتم فصلنامــه علمــی 

کــرد. منتشــر  را   ،1399

کیمیــای هنــر، بــه صاحب امتیــازی پژوهشــکده  فصلنامــه علمــی  
هنــِر فرهنگســتان هنــر و ســردبیری حســن بلخــاری منتشــر شــد.

»تأملــی در هستی شناســی هنــر مــردم به مثابــه هنــر پیشــرو« از علــی 
بینامتنــی«  کالژ  »زیبایی شناســی  شــایگان فر؛  نــادر  و  مهدی پــور 
کاوی  )وا عرفــان  آستـــانگی،  »ویدئــوآرت،  نامورمطلــق؛  بهمــن  از 
ــار بیــل ویــوال(« از حافــظ زینی اصالنــی؛ »از آن  کهن الگــو در آث چنــد 
خودســازی هنــری و تعییــن جایــگاه حقوقــی پدیدآورنــده« از آیســان 
کری؛ »دیالکتیــک “حقیقــت” و  شــیوا و منصــور حســامی و زهــرا شــا
گرهــارد  “مجــاز” در خوانشــی لکانــی از نقاشــی های عکــس ــــ بنیــاِد 
ریشــتر« از نســرین اســماعیلی و علــی مرادخانــی؛ و »تبییــن نقــش 
هندســه و خیــال در خلــق اثــر معمــاری« از ســواره امیرعشــایری و لیدا 
ــی  ــن مقاالت ــب؛ عناوی ــرح حبی ــوش ســتارزاده و ف ــل و داری بلیان اص
ایــن فصلنامــه منتشــر شــده  کــه در سی وششــمین شــماره  اســت 

اســت.

کات مناظــر اروپایــی در نقاشــی متأخــر صفــوی« از عبــداهلل  »محــا
در  ســبک  مطالعــات  »روش شناســی  رحیمــی؛  حنیــف  و  آقائــی 
یــک  طــرح و نقــش قالــی ایــران« از عبدالــه میرزایــی؛ »رویکــرد رتور
ابداعــات  و  تصاویــر  ارتبــاط  ســاخت بندی  بــه  زیبایی شــناختی 

کیمیای هنر فصلنامه علمی 

بصــری بــه سیاســت جهانــی« از آرش بیداله خانــی؛ »پدیدارشناســی 
ــولتز  ــرگ ش ــات نورب ــه نظری ــه ب ــا توج ــر ب ــه تئات ــا در صحن ــکان و فض م
رابــرت  اینشــتین در ســاحل  نمایــش  کارگردانــی  مــوردی  )مطالعــه 
افشــار؛  حمیدرضــا  و  موســالو  عبداللهــی  النــاز  از  ویلســون(« 
»تحلیــل معنــا در قالیچــه محرابــی موجــود در مــوزه متروپولیتــن بــا 
آژنــد و بهمــن نامورمطلــق و ســاحل  از یعقــوب  روش آیکونولــوژی« 
نحــوه  بــرای  قلمــرو  دو  به منزلــه  صنعــت  و  »هنــر  و  عرفان منــش؛ 
و  ریخته گــران  محمدرضــا  و  ســوزن کار  مرجانــه  از  دازایــن«  وجــود 
شــمس الملوک مصطفــوی؛ عناویــن مقــاالت ســی وهفتمین شــماره 

کیمیــای هنــر اســت. فصلنامــه  

ــه  ــه مقــاالت ایــن شــماره می تواننــد ب ــرای دسترســی ب عالقه منــدان ب
کننــد. ــه نشــانی www.kimiahonar.ir، مراجعــه  وب گاه نشــریه، ب


