منابع و اساتید امتحانات جامع دکتری دانشکده هنر

رشته :تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي
هنر،عرفان و مذهب دكترخبري
حكمت وهنر اسالمي،شهرام پازوكي،انتشارات فرهنگستان

باستان شناسي هنر اسالمي دكترداودي
کونل ،ارنست .هنر اسالمی ،ترجمه هوشنگ طاهری ،توس ،تهران١-135 ،
کونل ،ارنست .هنر اسالمی ،ترجمه یعقوب آژند ،مولی ،تهران٢-1376 ،
بورکهارت ،تیتوس .هنر اسالمی_زبان_بیان ،ترجمه مسعود رجب نیا ،انتشارات سروش ،تهران٣-1365 ،
اتینگهاوزن ،شراتو ،بمباچی ،هنر سامانی و غزنوی ،ترجمه یعقوب آژند ،چاپ اول ،انتشارات موال ،تهران٤-1376 ،
ه
عبدّللا فریار ،انتشارات علمی و فرهنگی٥-1365 ،
دیماند ،س.م ،راهنمای صنایع اسالمی ،ترجمه
رابینسون ب ،هنر نگارگری ایران ،ترجمه یعقوب آژند ،انتشارات مولی ،تهران٦-1376 ،

اسطوره و نماد در هنر اسالمي دكتراردالني
اسطورههای ایرانی،جان راسل هینلز،ترجمه مهناز شایستهفر،انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اسالمی١-
اسطوره ،ادبیات و هنر،ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق ،نشر چشمه٢-
اسطوره و واقعیت،میرچالیاده،ترجمه ماني صالحي عالمه،نشركتاب پارسه٣-

بررسي و نقد هنرهاي اسالمي معاصر دكتر شریف زاده
نقد مفهوم زیباشناسي اسالمي،سعید توفیق ،انتشارات زندگي روزانه١-
شیوه هاي مختلف نقد هنري،دكتر حبیب ّللا آیت الهي،سوره مهر٢-
تفسیر اثر هنري،مجموعه مقاالت به كوشش امیر نصري،فرهنگستان هنر٣-

رشته :پژوهش هنر
زبان و بیان در هنر جدید

دكترشاهرودي

چیستی هنر نوشته استوالد همفلینگ فصل اول و فصل آخر کتاب _١
نقد عکس نوشته تری برت _٢
حقیقت و زیبایی نوشته بابک احمدی مبحث تکثیر مکانیکی _٣

پژوهش در هنر بین النهرین دكتررحمتي
هنر و معنویت اسالمي ،سید حسین نصر،نشر حكمت١-
مجموعه مقاالت هنر و معنویت،انشاّللا رحمتي،ناشر فرهنگستان هنر٢-
كیمیاي خرد،انشاّللا رحمتي،نشر سوفیا٣-
سمینار مباحث منتخب در هنر دكتر داودي
.دادور،ابوالقاسم،داالیی،آزاده،مبانی نظری هنرهای سنتی (ایران در دوره اسالمی)،١٣۹۵،انتشارات مرکب سفید،دانشگاه الزهرا ١.
.فریه،رد بلیو،هنرهای ایران،پرویز مرزبان،١٣۷۵،نشر فروزان،تهران ٢.
.عطارزاده،عبدالکریم،متون کهن هنرهای سنتی ایران،١٣۹۷،انتشارات سایه بان هنر،تهران٣.
.یاوری،حسین،عرفانی،فاطمه،هنرهای سنتی ایران در یک نگاه،١٣۹۴،انتشارات آذر،سیمای دانش ۴.
گدار ،آندره .هنر ایران ،ترجمه بهروز حبیبی،انتشارات دانشگاه ملی ،تهران۵-1358 ،
اتینگهاوزن ،شراتو ،بمباچی ،هنر سامانی و غزنوی ،ترجمه یعقوب آژند ،چاپ اول ،انتشارات موال ،تهران۶-1376 ،
اشپولر ،برتولد ،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،جلد  ،2مریم میر احمدی ،چاپ سوم ،انتشارات علمی و فرهنگی۷- ،
تهران١٣۷۷،
زیبایي شناسي ،مكاتب و نظریه ها دكتر شریف زاده
زیبایي شناسي عكاسي،محمدرضا شریف زاده،نشر علمي١-
ویدئو آرت،محمدرضا شریف زاده،فاران اتحاد،نشرعلمي٢-
پرفورمنس آرت،محمدرضا شریف زاده،بهار كامیابي،نشر علمي٣-

رشته:فلسفه هنر
مباني حكمي و عرفاني هنر و زیبایي در اسالم

دكترخبري

حكمت وهنر اسالمي،شهرام پازوكي،انتشارات فرهنگستان

هنر و زیبایي نزد فیلسوفان پدیدارشناس دكتراكوان
فصل  ( ١١میان فلسفه و هنر) از کتاب مرلو پونتی ستایشگر فلسفه نوشته کارمن ١-
فصل  ( ۸هنر و ادراک) از کتاب در آمدی بر اندیشه های مرلو پونتی نوشته ماتیوس ٢-
.مقاله  ١و  ۶از کتاب مرلو پونتی و بنیادهای اندیشه او ٣-
زیبایي و هنر نزد افالطون و ارسطو دكتراردالني
محاورات افالطون ،فایدروس ،ایون ،میهمانی ،هیپیاس بزرگ ،جمهور ١- ٢٫٣٫١۰
کاپلستون بخش افالطون و ارسطو ٢-
بوطیقا یا فن شعر ارسطو ٣-
دانشنامه زیبایی شناسی نشر فرهنگستان هنر بخش افالطون و ارسطو ۴-
مباني فلسفي ذوق و هنر از روشنگري تا معاصر دكتر شریف زاده
فلسفه روشنگري ،ارنست كاسیرر١-
مدخل فلسفه روشنگري،محمود خاتمي.٢-
دیالكتیك روشنگري،آدورنو و هوركهایمر،نشر هرمس٣-

