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5کبراصفهانی گاهیهایتازهدربارۀاستادعلیا سینا سلطانی، لیال قاسمی نامهایاززبانیکمعمار:آ

19نشانههاییازپیوستگیوماندگاریفرهنگیدرتبرستانبرمبنایواژگانکتیبۀمقبرههایرادکانغربیوِرسِکت سجاد ُزِلیکانی

30سیمایمسجدجامععتیقشیرازدرروزگارقاجاریه ذات هلل نیک زاد

44سبکشناسیمنطقهایکوفیشرقی:صفاتقلمکوفیدرقرآِنتازهیاِبری گرد مهدی صحرا

58گونهشناسیورودیهادربناهایشهرکرمان سلمان ملک عّباسی

77فرازوفرودنگارگریدردورۀشاهتهماسب علیرضا اسماعیلی

86نقدوبررسیتصحیحجدیدرسالٔهگلستانهنر علی اصغر میرزایی مهر

93نسخٔهخطیتاریخروضةالصفا)کتابت1012ق(محفوظدرکتابخانٔهدولتیبرلین ناهید امیری



خییهنر ومطالعاتتار یخهنر زمینۀتار گلستانهنرفصلنامهایاستپژوهشیدر
میشود. فصلمنتشر هر ومعماریحوزۀمتدینایرانبزرگ،کهدر

.مقاالتگلستانهنرمبنّیآراءصاحبانآهناست
.مأخذبالمانعاست گلستانهنرفقطباذکر یر مطالبوتصاو هرگونهاستفادهاز

:اینموضوعهامقالهمیپذیرد در گلستانهنر
ایران، یخهنر ،منابعتار یسیهنر یخنو ،روشهایتار یخهنر مبایننظریتار

یثهنریحوزۀمتدینایرانبزرگ)جهانایراین(،مطالعات خییموار مطالعاتتار
، یخهنر زمینۀتار ایران،نقدوبرریسکتابومقالهدر خییهنرهایمعاصر تار

. یخهنر زمینۀتار معریفکتابدر

:ایننشاینهابفرستید مقالهرابهیکیاز
Golestanehonar97@gmail.com.1

بهنشاین: 2.باپستسفاریشیاپیشتاز
هتران،خ.ویلعصر)عج(،تقاطعخ.طالقاین،ش1552،

کدپسیت1416953613
یقپست طر جملهاز رسیدنبهدفتر دوماهپساز پاسخداوریمقالهحداکثر

الکترونیکبهصاحبمقالهاعالممیشود.

:تنظمیمقالهبهایننکاتتوجهکنید لطفًادر
Wordقالب حدود20صفحۀتایپشده(در 6000کلمه)در در -مقالهراحداکثر

هتیهکنید. 2007یانسخههایباالتر
250کلمه. در مقالهبایدچکیدهداشتهباشد؛حداکثر -هر

-چکیدۀانگلیسیبایدبنی500تا600کلمهباشد.
کنید. نوعنقلقول،مستقمییاغیرمستقمی،رابهدقتذکر -مأخذهر

یخ(خودداریکنید. یسندهـتار ارجاعبهروشدرونمتین)نظامنو -از

یسنده،نام کتابیا»مقاله«،جلدوصفحه(را منبع)نو هر -مشخصاتخمتصر
ید. کتابنامهبیاور یپنوشتومشخصاتکاملآنرادر در

منتمقالهخودداریوآهنارابهپانوشت بردنحروفغیرفاریسدر بهکار -از
مباحثواژهشنایس. در منتقلکنید،مگر

ید پانوشتبیاور -معادلاصطالحاتغیرفاریسیااصطالحاتنامأنوسرادر
مهراهباتوضیح(. صورتنیاز )در

یخوالدتو بهمهراهتار رویمنابعمعتبر باناصیلواز -اعالمغیرفاریسرا،بهز
ید. پانوشتبیاور وفاتکسان،در

یسیکنید. راحرکتگذارییاآوانو -کلماتمهجور
بانوادبفاریس( خطفاریس)مصوبفرهنگستانز دستور رسماخلطاز -در

پیرویکنید.
دقیقمأخذآن،بهترمجه ،باذکر موردمنتترمجهشده،اصلمنترانیز -در

پیوستکنید.
وجدولراترمجهکنید؛ ومنودار یر نوعتصو یسهر یرنو متونترمجهشده،ز -در

ید. وجدولشرحبیاور ومنودار یر نوعتصو متونتألییف،برایهر و،در
میان عباراتمنقولرادر یسندهیامترجمدر -افزودههاینو

ید. کروشه][بیاور
کوالد میانآ مطالبمنقول،افزودههایمؤلفیامترجمیامصححاولرادر -در

ید. }{بیاور
ید. »«بیاور میانگیومۀرویسطر -مطالبمنقولرادر

ید. ‘’بیاور میانگیومۀباالیسطر نقلدر -مطالبنقلدر
استفادهکنید. یر راهنمایکوتهنوشتهاونشانههایز مواردالزم،از -در

مقاله،شرح یلدهیدودر مقالهرابهصورتفایلجمزامهراهمقالهحتو یر -تصاو
یسید. بنو یر مأخذتصو آهناراباذکر

قالبjpegودقتدستکم300dpiهتیهشدهباشد. بایددر یر -تصاو

کوتهنوشتهاونشانهها
نسخۀخطی/عکسی(پ میالدیADصفحۀپشت)در
؛شکل؛منودارت یر هجریمقریAHتصو
هجریمشسیASجدولج
میالدBCجلدج قبلاز
حوایل.cنوبتچاپچ حدود،در در
حدودح فصل.chدر
؛مصحح.edحکومتحک یراستار و

نسخۀخطی/عکسی(ر یراستاران؛مصححان.edsصفحۀرو)در و
ـپ نسخۀخطی/عکسی(ر وبعد؛صفحۀبعد.fصفحۀرووپشت)در
وبعد؛صفحاتبعد.ffسطرس
یر.figسانیتمترسم تصو
رقم(ش عدد(؛هجریمشسی)پساز یر.figsمشاره)پیشاز تصاو
وبالفاصلهبهاثری(.ibidصفحه؛صفحاتص؛صص ارجاعمکرر یپنوشت،در )در مهانمؤلفومهاناثر
مشارۀ.noفوتف
رقم(ق مشارههای.nosهجریمقری)پساز
رقم(قم میالدمسیح)پساز صفحه.pقبلاز
صفحات.ppبرگگ
رقم(م. لوحه.plمیالدی)پساز
لوحهها.plsمییلمترمم
رقم(.rمترجمــم. نسخۀخطی/عکسی(؛دورۀحکومت)پیشاز صفحۀرو)در
ترمجه.transنگاهکنیدبه؛رجوعکنیدبهنک:
نسخۀخطی/عکسی(.vوالدتو صفحۀپشت)در
یراستارــو. جلد.volو
وبالفاصلهبهاثری(مهان ارجاعمکرر یپنوشت،در )در جلدها.volsمهانمؤلفومهاناثر
وبالفاصلهبهاثری(مهانجا ارجاعمکرر یپنوشت،در ومهانصفحه)در مهاناثر
یکبیت/ یا؛جداکنندۀدومصرعاز
بهمنتمنقول][ یراستار یسندهیامترجمیاو مشخصکنندۀافزودههاینو
نقل}{ مطالبنقلدر یسندهیامترجمیامصححاولدر مشخصکنندۀافزودههاینو
کتابنامه(ــــــ. ناممؤلف)در تکرار


