بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :عمران ،هنر و معماری رشته :هنر گرایش :پژوهش هنر /نقاشی مقطع :کارشناسی ارشد
نام درس :زیباییشناسی هنر اسالمی تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی …… :عنوان درس پیشنیاز.……………… :
نام مدرس :طاهر رضازاده تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

ارائه مقدمات بحث و معرفی سرفصلها و رئوس مطالب آنها

هفته دوم

معرفی سرفصل اول و رئوس مطالب آن؛ چیستی هنر اسالمی

هفته سوم

بحث اول از سرفصل یکم .مفهوم هنر اسالمی؛ تعریف و حدود زمانی و مکانی هنر اسالمی

هفته چهارم

بحث اول از سرفصل یکم .مفهوم هنر اسالمی؛ مشخصههای هنر اسالمی

هفته پنجم

بحث دوم از سرفصل یکم .مصادیق هنر اسالمی؛ تقسیمبندی آثار هنر اسالمی براساس مدیوم و موضوع

هفته ششم

بحث سوم از سرفصل یکم .چگونگی شکلگیری هنر اسالمی؛ شکلگیری مصادیق هنر اسالمی

هفته هفتم

بحث سوم از سرفصل یکم .چگونگی شکلگیری هنر اسالمی؛ شکلگیری اصطالح هنر اسالمی

هفته هشتم

بحث سوم از سرفصل یکم .چگونگی شکلگیری هنر اسالمی؛ شکلگیری رشته هنر اسالمی

هفته نهم

معرفی سرفصل دوم و رئوس مطالب آن؛ زیباییشناسی هنر اسالمی

هفته دهم

بحث اول از سرفصل دوم .نسبت زیباییشناسی و هنر اسالمی

هفته یازدهم

بحث دوم از سرفصل دوم .عوامل مؤثر در شکلگیری زیباییشناسی هنر اسالمی؛ بررسی عوامل بیرونی ،شامل :شیوههای داوری و
درک آثار هنر اسالمی در غرب ،و اثر شرقشناسی

هفته دوازدهم

بحث دوم از سرفصل دوم .عوامل مؤثر در شکلگیری زیباییشناسی هنر اسالمی؛ بررسی عوامل درونی ،شامل :مکانها و زمانهای هنر
اسالمی ،و معانی و موانع هنر اسالمی

هفته سیزدهم

بحث سوم از سرفصل دوم .ویژگیهای زیباییشناسانه هنر اسالمی؛ بررسی دو مورد اول ،شامل :برخورد دموکراتیک با زیبایی،
پوشیدگی تزییناتی

هفته چهاردهم

بحث سوم از سرفصل دوم .ویژگیهای زیباییشناسانه هنر اسالمی؛ بررسی دو مورد دوم ،شامل :تضاد نقش و فرم ،مادیتگریزی

هفته پانزدهم

بحث سوم از سرفصل دوم .ویژگیهای زیباییشناسانه هنر اسالمی؛ بررسی دو مورد سوم ،شامل :خالقیتگریزی ،تنش جزء و کل

هفته شانزدهم

جمعبندی سرفصلهای دوگانه و مرور مباحث ارائهشده

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:


ارائه خالصه مکتوب بعد از پایان هر سرفصل



ارائه کنفرانس درباره مباحث و مسائل پیرامون سرفصلهای ارائه شده
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