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استادیار ،مؤسسۀ آموزشعالی هنر و اندیشۀ اسالمی ،قم ،ایران

مطالعــات نظــری هنــر فصلنامـهای تخصصــی اســت کــه مقــاالت و پژوهشهــای صاحبنظران
در حــوزۀ هنــر را منتشــر میکنــد .مطالعــات میتوانــد میانرشــتهای یــا در یــک رشــتۀ خــاص
تعریــف شــود و رویکردهــا و گرایشهــای متنوعــی را دنبــال کنــد .مطالعــات نظــری هنــر از تمامی
پژوهشهــای اصیــل در موضوعــات زیباییشناســی ،فلســفه هنــر ،تاریــخ هنــر ،جامعهشناســی
هنــر ،حکمــت هنــر ،دیــن و هنــر ،علــم و هنــر ،حقوق و هنــر ،اخــاق و هنــر و دیگر مســائل مرتبط
بــا هنــر اســتقبال میکنــد .مطالعــات نظــری هنــر تمامــی عرصههــای هنــری اعــم از موســیقی،
معمــاری ،هنرهــای نمایشــی ،هنرهــای ترســیمی ،هنرهــای دســتی و ادبیــات را دربرمیگیرد.

خط رقاع ،قرآنی مربوط به قرن پنجم ،گنجینۀ کتابخانۀ آستان
قدس رضوی ،کانون هنر شیعی
تصویر جلد فارسی :فالنامه ،برگی از مصحف دورۀ صفوی به خط
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تصویر جلد التین :بخشی از تذهیب قرآنی به خط ابنقاسم
عبدالوهاب الشیرازی ،قرن  16میالدی
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