فصلنامه هنر و تمدن شرق
سال دوم ،شماره پنجم ،پاییز 1393
زمینه انتشار  :علوم و تاریخ هنر
ناشر  :مرکز پژوهشی هنر ،معماری و شهرسازی نظر
مدیر مسئول  :دکتر سیدامیر منصوری
seyedamir.mansouri@gmail.com

سردبیر  :دکتر شهره جوادی

گروه دبیران (هیئت تحریریه)

دکتر آجورلو ،بهرام | دانشگاه هنر اسالمی تبریز و مرکز پژوهشی نظر

bahram.ajorloo@gmail.com

javadi1336@gmail.com

ویـژ ه طـرح پژوهشی «هنر و تمدن قفقاز»

دکتر آذرنوش ،آذرتاش | دانشگاه تهران

azartasha@yahoo.com

کتاب دوم  :هنر و معماری قفقاز

مدیران طرح

دکتر آذری ،عالءالدین | دانشگاه تهران

دکتر سیدامیر منصوری  -دکتر شهره جوادی  -پدیده عادلوند

دکتر جوادی ،شهره | دانشگاه تهران و مرکز پژوهشی نظر

ریحانه حجتی -سمانه رحمدل -زهره شیرازی  -فرنوش مخلص

دکتر سرسنگی ،مجید | دانشگاه تهران

دکتر مهرداد سلطانی -احسان دیزانی  -امیر زاغیان -میثم خلیلپور

ala.d.azari@gmail.com

javadi1336@gmail.com

m.sarsangi@hotmail.com

دکتر شیبانی ،مهدی | دانشگاه شهید بهشتی و مرکز پژوهشی نظر
m-sheibani@cc.sbu.ac.ir

دکتر قیاسی ،جعفر | دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان
jafar.giyasi@gmail.com

همکاران اصلی طرح
مشاوران طرح
همکاران طرح

سیده فاطمه مردانی  -محمد جمشیدیان  -شروین گودرزیان  -مریم
حسینی  -صبا سلطان قرائی

فهـــــــرست مطالب

دکتر نورتج ،الستر | دانشگاه پاریس1

alastair.northedge@univ-paris1.fr

قفقاز ،سرزمین کلیساهای پررمز و راز 4
سردبیر

گروه مشاوران علمی

دکتر فریدون آورزمانی | دکتر فرزانه اعظم لطفی | دکتر ناصر براتی | دکترفریدون جنیدی
دکتر علیاکبر سرفراز | دکتر نادر کریمیان سردشتی

رویکردهای تزیینات معماری کلیساهای قفقاز 5
مهرداد سلطانی
زیباییشناسی تزئینات کلیساهای قفقاز 8

مدیر نشریات مرکز  :پدیده عادلوند
padideh_adelvand@yahoo.com

صفحهآرایی  :سمیه دانش
somaye.danesh@yahoo.com

طراحی گرافیک  :استودیو طراحی هیربد لطفیان
hirbod.lotfian@gmail.com

زهره شیرازی
مدیریت و زیباییشناسی نور در کلیساهای معاصر قفقاز 16
محمد جمشیدیان
رویکرد معاصر در تزئینات کلیساهای گرجستان 24
پدیده عادلوند
ساختار گونههای معماری در قفقاز 30
احسان دیزانی
ساختار کلیساهای ارتدکس ارمنستان 33
فرنوش مخلص

پست الکترونیک jaco@nazar.ac.ir :

نشانی الکترونیک www.jaco.nazar.ac.ir :

توزیع و اشتراک  :حمید نظری09355445022- 66916983
نشانی  :تهران ،خیابان آزادی ،خیابان دکتر قریب ،شماره23
کدپستی  1419843111 :تلفن  | 66915845 :دورنگار 66915830 :
نسخه رنگی مجله هنر و تمدن شرق به دو زبان فارسی و انگلیسی
در نشانی  www.jaco-sj.comموجود است

چالش معماری مسکونی منطقه قفقاز 42
شروین گودرزیان
به دنبال هویت در معماری جدید گرجستان 50
ریحانه حجتی  -مريم حسيني  -صبا سلطان قرائی

