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کتــاب  )متــن(  هنــری  آثــار  نشــر  و  ترجمــه  تألیــف،  مؤسســه 
ــه  ــان 1390( را ب ــا پای کتاب شناســی توصیفــی فلســفه هنــر )از آغــاز ت
کبــرزاده بــا همــکاری شــهناز علیپــور زمانــی منتشــر  کوشــش تقــی ا

کــرد.

کتاب شناســی فلســفه هنــر  کتــاب مســتقل دربــاره  ایــن اثــر نخســتین 
کتــاب در ایــن  کــه بــه معرفــی 549 عنــوان  بــه زبــان فارســی اســت 
کارآمــد در خدمــت اســتادان و  ــزاری  ــد اب ــردازد و می توان زمینــه می پ

پژوهشــگران و دانشــجویان باشــد.

کتــاب،  در حــال حاضــر در عمــوم بانک هــای اطالعاتــی داخلــی 
کتاب هــا بســنده  شــده اســت و  فقــط بــه اطالعــات نشر شــناختی 
بخش بنــدی محتــوای متنــی در بیشــتر بانک هــای مذکــور وجــود 
موضوعــی،  طبقه بنــدی  روش  بــا  کتاب شناســی  ایــن  در  نــدارد. 
ایــن  تمایــز  وجــه  کــه  ــــ  کتاب هــا  محتــوای  دقیــق  یابــی  ارز و 
شــده اند:  تقســیم  بخــش  دو  بــه  مداخــل  ــــ  اســت  کتاب شناســی 
فلســفه  کلیــات  زمینــه  در  عنــوان   397 دربردارنــده  اول  بخــش 
کــه  گونه هــای هنــری قــرار دارنــد  هنــر اســت و در بخــش دوم دیگــر 
به ترتیــب 29 عنــوان بــه فلســفه هنرهــای تجســمی، 53 عنــوان بــه 
فلســفه معمــاری و شهرســازی، 7 عنــوان بــه فلســفه تئاتــر، 14 عنــوان 
بــه فلســفه موســیقی، و 49 عنــوان بــه فلســفه ســینما اختصــاص 

دارد.

هنــر،  فلســفه  ماننــد  هنــر  نظــری  مباحــث  میــان  کــه  آنجــا  از 
تأثیــرات  هنــر،  یــخ  تار و  هنــر  روا ن شناســی  هنــر،  جامعه شناســی 
ــوان مــرزی دقیــق بیــن حوزه هــای مذکــور  متقابــل وجــود دارد و نمی ت
ــرای اســتفاده هرچه بیشــتر مخاطبــان و عالقه منــدان  کــرد، ب ترســیم 
ایــن  بــه  نیــز  هنــر  فلســفه  بــا  مرتبــط  منابــع  بعضــی  حــوزه،  ایــن 
کتاب شناســی افــزوده شــده اســت. ایــن اثــر بررســی توصیفــی تمامــی 
کتاب هــای چاپ شــده در زمینــه فلســفه هنــر تــا پایــان ســال 1390 را 

کتاب شناسی توصیفی فلسفه هنر

می گیــرد. بــر  در 

صفحــه   567 در  هنــر،  فلســفه  توصیفــی  کتابکتاب شناســی 
در قطــع وزیــری، بــا شــمارگان 500 نســخه و بهــای 120هــزار تومــان 

منتشــر شــده اســت.

کتــاب  عالقه منــدان می تواننــد بــرای تهیــه نســخه الکترونیکــی ایــن 
کتاب هــای مــورد نیــاز خــود، بــه وب گاه طاقچــه، بــه نشــانی  و دیگــر 

کننــد. اینترنتــی https://taaghche.com، مراجعــه 


