موضوع شناسی حقوق هنر :درآمدی بر آثار هنری
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چکیده
حقوق به معنای «مجموعه اصووو ق اواعدق اوانی ق مقاتاو و تو ه ایووا ک حار با یومعک معی یت زمانک مشوو

» با هناق

تابطهای سه گانه یاتی ره کک از آنهاق «حقوقِ هنا ا حقوق هنای» است .ا نکه هنا نیز مانند سا ا پد دهها یت ظاف حقوق ااات
گافعه و مواز حقواک با آن حار مک شوی .مذا گام ن ست یت مطامعه حقوق هنا ا آثات هنایق شناخت مو ضوع ا مظاوف ا ست.
امای ره یت صوتو عدم فه یت ستق م سیا انع اب امگوی حقوق هنا تا منحاف ساخعه و به یمیل هم سانپنداتی هنا و آثات هنای
با ی گا مو ضوعاو حقوقق سبب ت سای چاتچوبهای حقواک نامطلوب به م شاغل هنای شده و ا

حافه تا با م اطااتک مواجه

مکسوووازی .شوووناخت هنا و آثات هنای یت ا مقامهق موتی نظا ااات گافعه و به اخع،ووواتق م هوم و معنای فاهن ق هناق آثات هنایق
مؤم ههای آثات هنای (موضوووعق فام و محعوا ق تقسووی بندیها یت هنا م جمله هناهای ز با و مکانیکک مطامعه شووده و ا مه از
یت چه تابطه یوسو ه هنا با فای و جامعهق تبیی گای ده است.
واژگان کلیدی :هناق آثات هنایق حقوق هناق مؤم ههای آثات هنایق هناهای ز با
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مقدمه
حقوق یت معنای  Lawا «مجموعه اصووو ق اواعدق اوانی ق مقاتاو و تو ه ایووا ک حار با یومعک معی یت زمانک
» با هنا تابطهای سه گانه یاتی .مذا نسبت حقوق و هنا تا مکتوان یت سه یسعه جای یای:
مش
او وووو «حقوقِ هنا ا حقوق هنای» ره ک َساِ آنق به حقوق مایی و معنوی ناشک از آثات هنای ا همان مامکیت
مایی و معنوی بامکگایی و سا ی گا آن به محدویههای آزایی بیان ایبکق رالم مجاز و غیامجاز مثالً صحبت از هازگکق
مسئومیت مدنک وری ای نو سنده و مانند آن.
یوم وووو «حقوق به منزمه هنا ا هنا یت حقوق» ره به بیان سایه عنک حقوق تا مثل هنا ی دن .ا نکه با پژوهش یت
راتبای صووناعاو هنای یت معون حقواکق جا گاه هنا و یت وااعق میزان اتکای حقوق به هناق تبیی شوووی .یت ا تابطه و
مثال یت زمینه ایبیاو ره یت بایا شعک عامق گونهای از هنا ا ست  -بحث مک شوی ره چگونه ایباق ورال و ا یاوق توشهای
مشابهک و توشهای ایبک و تا یت زمینه خوی به رات مکگیاند .به عنوان مثا ق تونامد یوتری ق2از تابطه ممک میان حقوق
و ایبیاو یت مباحث اسعدال ایا کق س

گ عه و انشای تأی ایا ک تا معای نگاتش یاسعانک زنجیاهای یانسعه ره ها

ااضک وو خاصه یت نظام حقوق رام ال و3و تا حدی به آنچه تارنون نگاتش افعهق محدوی مکشوی و تا حدی ه آزایی یاتی.
مذا مکتواند به یاسعانک ره ی گا ایاوق آغازگا آن بویهاندق ادتی بیافزا د (بیکسق 1389ق . 170
سوووم وووووو «هنا به مثابه حقوق ا حقوق یت هنا» .یت ا شوویوه مطامعاتکق حقوق تا از تاه هنا مکشووناسووی (
راتبکق1354ق  . 107چهق حقوق ب شووک از زندگک اسووت و یت گونههای م علف هناق مسووعقی ا غیامسووعقی به ت،ووو ا
حقوق و اعیوووای جامعه حقواک از جمله ورال و ایووواو پایاخعه شوووده ( ماموتیق1381ق  . 7چنانکه ا مه یت رعاب
«جلوههای حقواک رلیدت»ق اابل مشاهده است ( محموییق . 1391
بد جهت باای تابطه حقوق و هنا و یت ال ههای بعدق حقوق با گونههای هناق خاصهق سینماق تئاتا و موسیقکق فاتغ
از بُعدِ هنا یت حقوق و تجلک حقوق ا نظام حقواک یت هنا عنک ت،ووو ا و نما ش اواعد و جامعه حقواک ره خویق حد ث
ی گای مکطلبند؛ حقوق هنا از جمله حقوق اساسک و ایاتی هناق معطوف به همی حوزه ا ست ره باای پایاخع به آنهاق
او ادم؛ آشنا ک هاچند م ع،ا با موضوع عنک هنا و آثات هنای است ره یت مقامه حاضاق طک یو بند به م هوم فاهن
و هنا و مؤم ههای آنق و تقسی بندیهای آثات هنای پایاخعه شده است.
الف ـ فرهنگ و هنر در دایره معنا
اول ـ معنا شناسی فرهنگ
فاهن 4از واژگانک است ره یسعیابک به م هوم آنق سهل ممعنع مکنما د .چنانکه مکتوان تعا ف آن تا یست ر از
سه بعد باتسک نموی:
 1وووو یت علوم انسانکق فاهن به هناها و فنون اشاته یاتی و یت علوم اجعماعک به سبک زندگک افاایق ره امبعه تل ی
ا یو امکان پذ ا اسوووتق ز اا اومکق یومک تا ه یت با مکگیای .مذا فاهن ق طیف وسووویعک از نهایهاق م،ووونوعاو و

2- Ronald Dorkin.
3- Common Law.
4- Culture.

عملکایهای ما همچون هناق ی ق عل ق وتزشق آموزش و تفاه تا به جز سیا ست و ااع ،ای شامل مک شوی(میلناق 1390ق
. 319
2وووو فاهن یت یو بایا شت فاانسوی و انگلوسار سون نیز مطای مک شوی :یت بایا شت فاان سویق فاهن بیشعا یت
تما و مماتست هنای معمارز استق امّا یت بایاشت انگلوسارسونق با صبغه انسانشناخعک آن تأرید شده و شامل آیاب
است(هینیکق 1391ق . 18
و تسوم ا تمدن یت جامعهای مش
3و اما از بعدی رالنتاق مکتوان تعات ف معنوع و پا حج از فاهن تا یت شش یسعه جای یای:
( 1تعا ف توصوووی ک 5ره فاهن

تا مجموعه و رلیعک یته تافعه از هاگونه توانا ک و عایو اع از یانشق ی ق

باوتهاق تس هاق هنا ا سنجههای هنای مکیاند ره آیمک از جامعه فااگافعه است.
( 2تعات ف تات ک6ره با میااث اجعماعک ا سووونت تأرید یاشوووعه و فاهن

تا شوووامل ها آن چیزی مکیاند ره

بتواند از نسلک به نسل بعد منعقل شوی.
( 3تعات ف هنجاتی7با تمارز با ااعده ) (ruleا تاه و توش ) (wayره فاهن

تا آتمان های عقلکق اجعماعک و

هنای و یت وااع تفعات و اند شه پاوتیه شده و آموخعه فای یت جامعه مکیاند.
( 4تعات ف توان شناخعک8با توجه و ژه به باآوتین نیازهای ان سان و حل م سائل ره فاهن

تا شیوههای خاص ک

جامعه باای مواجهه با مسائل معافک مکنما د.
( 5تعات ف ساخعاتی9با تکیه با امگوسازی و سازمان فاهن

ره آن تا بیش از ها چیزق سیسع و پیکاه مکیاند.

 10تکو نک (امان املهک بهاتوندق 1393ق  47با معافک فاهن
( 6تعات ف پیدا ش شووناخعک ا

بهسووان ک فاآوتیه ا

ساخعه :مجموع آفا نش های بشای ره انسان به صوتو راالهای مایی همچون ابزاتها و امار و به صوتو اانونق هناهاق
فلس ه و ...ساخعه و پایاخعه است(آشوتیق 1389ق 71و . 47
بد محاظ مکتوان و ژگکهای فاهن تا یت ا خالصه نموی ره یسعاوتی (سارتق 1387ق  207ق تات کق انع ابک
و ایگافعنک اسوووت (پامما و ی گاانق 1367ق  98و یت باگیانده هناهاق اتزش هاق هنجاتها ( باتراق1391ق  111ق عقا د و
آیاب و تسووووم ره یت ا میانق باخک بی آن و تمدنق تما ز اائل شوووده و فاهن تا ب ش معنوی و فکای ها آنچه
مکیانند ره ز ست غیاطبیعک و فااطبیعک انسان است و یت مقابلق تمدن تا پیشافتهای مایی و یت وااع فاهن عینیت
افعه یت سوواخعههای مایی و تفعاتهای عینک ک ملت ا اوم (جماییق 67ق . 1393امّا ادت مشووعات تعات ف اتائه شوودهق
ا است ره اوالً ووو فاهن ق همه انسانها تا یت بامکگیای و تنها به مایمان معمدن تعل نداتی و اساساً انسان بکفاهن ق
وجوی نداتی11.ثانیاًوووو انسان عنک فاهن

(یوتتیهق 1391ق 42وووو  40و به بیان بهعاق فاهن ؛ ب شک از محیط ا ست ره
5- Descriptive.
6- Historical.
7- Normative.
8- Psychological.
9- Structural.
10
- Genetical.

11ـ فرهنگ ،زمانی که در محاوره ،برخی را فاقد آن میدانیم به معنای شعور و درک اجتماعی است ،نه معنای مد نظر و کلی ما از فرهنگ.

ان سان آن تا تغییا یایه ا ساخعهق عنک ب شک ره اتایه ما یت آن یخیل بویه .ا سععدایی ره ان سان باخالف حیواناو و
گیاهان از آن بهاهمند اسوتق چنانکه اسوبها و یتختها فاهن نداتندق ز اا نمکتوانند با اخعیات و انع اب خویق محیط تا
تغییا یهند و ها آنچه ره انجام مکیهندق غا زی استق نه انع ابک (جماییق 68ق 1393و . 67
علیهذا فاهن فاتغ از تما ز ا عدم تما زش با تمدنق هنا تا یتبامکگیای .چه ا نکه هناق شوووما لک از مداخله اتایه
آیمک یت محیط ا ست .بد جهت یت ا صطالی «فاهن و هنا»ق ما جزئک از رل ا عن ،ای از عنا صا عنک هنا تا پس از
فاهن آوتیها  .اما چاا؟ چاا واعک فاهن ق هنا تا ه شامل ا ستق آن تا یت اامعک م سعقلق ا سع ایه نمویها ؟ پا سخق
وافا هنا از فاهن و اهمیت فوقامعایه آن یت زندگک است ره موجب ا جدا ک و اعطای هیبعک مسعقل وووو یت
تش
عی جزئک از رل بوین فاهن و به هنا شده .شما لک ره خوی نیازمند واراوی مسعقل است.
دوم ـ هنر
1ـ معنای لغوی هنر
واژه  Artیت ها یو معنای«هنا» و «ف » به رات مکتوی Art .یت معنای هناق شوووامل خل نقاشوووکق ت،ووواو ا ا
موضوعاتک است تا مایم آن تا مشاهده و تحسی ق ا یتباته آن عمیقاً فکا رنند (روبیلدق 1387ق  . 67یت فاتسک نیز چنی
ا ست و هنا به صنعتق حافهق شغل و پی شه نیز معنا شده (ن ی سکق 2535ق جلد 5ق  3974ره ظاهااً اتتباط وثیقک با
معای عابک آن یاتیق ز اا واژه «ام َّ »ق جدا از اواعد و ژه ها حافه و شغلق به معنای هنا نیز هست ( حاّق جلد 2ق 1592
و فکاممثلق معای «هناهای ز با» یت عابکق «ام نون امجمیله» مک باشووود (طبیبیانق1378ق  . 1100پس واژه هنا یت
فات سکق ام َّ یت عابک و  Artیت انگلی سکق یت ها یو معنای «هنا» به م هوم «هنا اماوزی» عنک بیان عواطفق ت کااو و
احساساو یت گونههای م علف اع از موسیقکق سینماق تئاتاق هناهای تجسمکق و «حافه و صنعت» به رات مکتوی (موبو و
تازانکق 1383ق 247ووووو  . 239چنانکه واژه « Artاز اان ازیه تا پانزیه میالیی به فعامیتها ک اطالق مکشوود ره با
صناعت و پیشهوتی و رات دی عنک راتهای اساساً یسعک ماتبط بویند» ( ژ منزق 1392ق . 36
ه چنی کک ی گا از معانک Artق مهاتو اسووت ره جز با مااتو حاصوول نمکشوووی (توحانکق 12ق . 1393چنانکه
واعک به فعامیعکق مثالً ماهکگیایق «هنا» مکگو ی ؛ منظوت ا است ره نیاز به تبحّای خاص یاتی (روبیلدق1387ق  67و
تبعاً انجامیهنده آن نیزق «هنامند» عنک ماها و معبحا است .نیز واعک از «هنا حکومت راین» صحبت مک شوی ا زمانک
ره به نقل از ژنکق «حقوق» تا «هنایق اسعوات بامبنای عل بد تعبیا ره هنا یت گز نش نها ک به رات مکتویق ومک اواعد
به شووویوه علمک به یسوووت مکآ د ( ».راتوز انق 70ق 1382مکیانی ق از هنا یت ا معنا اسوووع ایه رایها  .امّا یت زبان
فاتسکق معانک هنا بسیات گسعایهتا است ره یت ا نجا به یمیل اجعناب از اطامه رالمق تنها به مه تا موتی اشاته مکرنی
عنک هنا به معنای ف ییلت و ح س ( ص او نیک و پ سند ده ره از ی اباز تارنون یت مقابل «عیب» ااات گافعه ا ست :از
زمان تات خ بلعمک ره مکخوانی « :و مایمان از شوواپوت به زندگانک اتیشوویاق بسوویات هناها ی دند از عد و تواضووع و نیکو
یاشع سپاه و تعیت»ق تا سعدی ره مکفاما د« :اگا هنا یاتی و ه عای عیب  /یوست نبیند به جز آن ک هنا» ( یه داق
1341ق  317تا زمان معاصا ره پاو اعع،امک مکساا د« :تو همه عیبک و ما کسا هنا» ( تحی زایهق1385ق  14و13
و زمان حاضا ره یت توزنامه مکخوانی « :مجلس ناتاضک از یفاع ااطع و مسعد وز ا اتشای اانع نشد :توایف توزنامهق هنا
نیست» ( توزنامه اععمایق 1392ق . 1
2ـ مفهوم هنر

یت ا

اسمتق از یت چه تابطه هنا با فای و جامعه و عناصا سازنده هناق م هوم هنا مطامعه شده است.

2ـ1ـ هنر :تجلی غلیان درونی در جامعه
2ـ1ـ1ـ تجسد فردیت در هنر
پیدا ش هنا به سا های بسیات یوت بامکگایی :زمان نقاشکهای انسان غاتنشی و ت،او ای ره از یوته پات نه سنگک
به جای مانده و اماوزه به عنوان اومی آثات هنای جامعه ان سانک تلقک مک شوی(یوت عهق403ق 1391و  . 408از آن زمان تا
به حا ق هنا به تدت ج یت مقام وسووویلهای اتتباطکق اد عل رایه و خوی تا به عنوان کک از موجباو تااک و به رما
تسووانیدن انسووان مطای نمویه(تومسووعویق 170ق . 2536امای ره فااز و فاویهای ز ایی تا به خوی ی ده .با ا حا ق هنا
هیچگاه از صحنه زندگک انسان حذف نشده و ها بات ره صحبت از ماگ و پا ان هنا به طوت صا ح ا ضمنک بویهق هنا با
تغییا شکل ا مسیا به حیاو خوی ایامه یایه است(ااهباغکق 1379ق  . 17گو ک زندگک بدون هنا ممک نیست! اما چاا؟
پاسوووخ یت او و منشوووای هنا عنک یتون آیمک اسوووت .چهق هنا از باط خامقش نشوووأو مکگیای و خویِ حقیقک او تا
بازمکتاباند(پاپنها ق 1387ق  40و پا بد هک ا ست ره ا خویق ا «بیان شهوی» و «اح ساس نمای » (گااهامق 1392ق
 12خویِ سا ا
 336و  339ره گاهاً از آن با جعل و بدعت ه ای مک شویق با

مع اوو بویهق به شدوق ش ،ک ا ست و از

ا منظاق تاه خوی تا از عل جدا نمویه .چه ا نکه عل ؛ غیاشو ،ووکق رلکق یاتای ضوووابط و اوانی خاص و ثابت و اصوووالً
و مح ،و
مح ،و رات جمعک ا ست .امّا هناق فاییق باآ ند نبوغ و اا حه ش ،کق فااد ضوابط و ی سعوتامعمل م ش
رات فایی اسووت(فوالیوندق 1348ق  81و حعک یت هناهای گاوهک همچون سووینما و تئاتا نیزق جمعک یت پک اجاای ک
ه خا صند .پس هناق آزایرننده ف شات و مح ،و ضاوتو یتونک آیمک ا ست .ف شاتی ره به صوتو اثا هنای و یت مقام
ک م اّ و یت چهای عمل مکرند ره از تهگذت آنق هنامند به تعای مکتسووود(حیدتیق 1370ق  15و به یمیل «نسوووبت
مسوووعقی با بینش تو حانک آیمیزای» (ت دق 1352ق  223ق اتت باط آن با عام یتون هنام ند بیشوووعا از ین یای خات
ا ست(ه شعاوییق 5ق . 1350چنانکه ا سؤا مطای شده ره موای سازنده آثات هنای از رجا به سااچه ه هنامند
سات ز مک شوند ( سعاتیق 26ق 1348و فکاممثل واعک شاعایق شعای مک ساا دق ا شعاق ابل از ساا ش رجا بویه؟ (
بامی ق 1390ق  . 20پاسووخ ها چه هسووتق مکنما اند ره هنا؛ غا ت فای ت افاای بویه و گ عهها ک چون« :ها اثای آ ینه
خامقش اسووت» ( ام،ووایق 1392ق  10ق بکتاه نبویه و توند شووکلگیای و عاضووه آثات هنای یت وجوی هنامند تا نشووان
مکیهد.
اما چ شمه جو شان هنامند با د عینیت افعه و اثا هنای با عاملیت تر ان سانک خل شوی .مذا اثا هنای نعیجه ک
وااعه طبیعک صووواف نبویه (رانو و ی گاانق 1390ق جلد 1ق  231و بد محاظق مناظا ا غاوب آفعابک حیاوآوت یت ک
ع ،ا تاب سعانکق اثا هنای مح سوب نمک شوی(ماموتق 1390ق  . 134امّا آفا نش ای شدهق به سان خلقت خوی ان سانق نه
آفا نش از عدم به وجویق ره یخل و ت،ووواف و یمیدن توحک تازه یت موای خام موجوی اسوووت(امحکی ق 1378ق « . 49به
عباتو ی گاق طبیعت؛ هنا نی ستق بلکه هناق طبیععک ا ست یگاگون شده» (ی و کق1391ق  124تو سط ان سان و بد
جهتق حعک واعک هنامندی از ی گای تقلید مکرندق ا مه با اِعما شوو ،وویت مقلّد صوووتو مکگیای و اثا تقلیدیق
رامالً شوووبیه به اثا اصووولک نبویه و حج ر ا فزا ندهای از ابعکات و نوآوتی یاتی(یاوتیق1374ق  . 39اسووومک «فای ت
12ـــــ شــا د به همیخ خاطر باشــد که وا ه  Artfulدر زبان انگلیســی در کنار «ماهرانه ا اســتادانه» برای حیلهگر و فر بکار نیز به کار میرود(حقشــناو و
د گران.)62 ،1386 ،

خالق» (چهل ت ق 1383ق  21و «هو ت خاص» (حا ایق 1381ق  48هنامند ره یت جای جای اثا هنایق اابل یتت
و مشاهده است.
2ـ1ـ2ـ ارتباط هنر با جامعه
هناق شکل معینک از آگاهک اجعماعکق غامباً با هدف انعکاس یتست و یای وااعیت است (تضا ک منشق 1380ق 5
و بد محاظ با واراوی هنا ک سازمی ق مکتوان به مؤم ههای فکای و اععقایی ملت آن پک بای(موسوی گیالنکق 1386ق
 . 13پس مکتوان ایعا نموی ره هنامند باای یت افت توی زمانهاش به جامعه تجوع مکنما د(عبدامهکق 1377ق  . 25چه
ا نکه «تات خ همیشووه یت جغاافیا ات اق مکافعد» (1391ق  10و هنامندان یت میان مایمق زا ش مکرنند(توزنامه اععمایق
1393ق  . 7ها اثا فکای و هنایق یت جامعه به ه خطوت مکرند و انزوای مطلقک وجوی نداتی تا بعوان آفا ده ها تا تنها
م ع به خوی یانسوووت .جامعهق ها محظهق یایهها و ا دهها ک تا به سووومت هنامند پاتاب مکرند و او یت غامب اوااو از
ب سعا فااه شده پی شینیان سوی مکبای (ماتتی ق 1385ق  169ره ها آیمکق سنگک ا ست با گوت پدت خو ش (آ احمدق
 . 1388پس همانگونه ره هناق نه بکزمان است و نه فااتا از زمانق هنامند نیز خات از زمان ا فااسوی آن نیست (پوت
و نیوئلق 1392ق  30و  125و از آنجا ره یت جامعه وجوی یاتیق عن،ووای اجعماعک بویهق ب شووک از سوواخعات اجعماعک تا
اشووغا رایه (صووحافزایهق 1389ق  19و تابطهای یو سووو ه با آن باااات مکرندق عنک از جامعه تغذ ه مکرند و الجامق
بازیه آن باای جامعه است(ا وبکق 1386ق جلد 2ق  . 85نظای ره نقش جامعه تا به عنوان مایت و زا نده پذ افعه و خوی به
یو عقیده تقسی مک شوی :او ق آنکه هنا تا تعبیا انسان از زندگک زمانه حاضا یانسعه (ی وراتاق 1387ق  57و مکگو د
خل ها هنای با د باای زمان خوی باشدق نه صد سا آ نده و سؤا مکرند چاا با د باای آ ندگان بیافا نی ؟ ( Walsh
 . and Laurier, 2000, 3یومق آنکه نه تنها هنامند تا همپای توزگاتق ره آوانگاتی13مکخواهد تا رمک جلوتا تا ه
ببیند (ا وبکق 1386ق جلد2ق  88و طای م سأمه رند .یت مقابلق نظای ه ه ست ره نقش جامعه تا نپذ افعه و مکپنداتیق
هنا از زندگک جدا ست و حعک تبطک به پاچ من ،وب یت سازمی معبوع هنامند نداتی(احمدیق1392ق  . 44با ا حا ق
چه مععقد باشووی ره هنامندق «م »ی اسووت مسووعقلق اغک و بیگانه از جامعه ره اتزشهای آن تا پس مکزند و تاه خوی
مکتوی و چهق ابو رنی ره «م ِ» هنامند مسوووعحیل اسوووت یت جمعک به نام ملتق حزب ا طبقه و تحت سووواخعاتق
مکاند شووود و تومید مکرند (بامی ق 1390ق  21و چه حعک میان ا یوق نمکتوان از «ضووواوتو هنا یت فاآ ند تکامل
اجعماعک» (فیشاق  1358چش پوشک نموی.
2ـ2ـ مؤلفههای آثار هنری
یت بسیاتی از نوشعههاق به هنگام س از مؤم هها ا اجزای آثات هنایق صافاً به « شکل» و «محعوا» اشاته شده و از
آثات هنای با « صوتو معنایات» ( گااهامق 339ق 1392عنک شکلک یاتای معناق م یمونک به ینبا اامبق امای یتونک یت
وجویی خاتجکق معنا ک یت صوتو محسوس و جوهای به ینبا تجلک بحث مک شوی(الرستق 1392ق  . 57امّا مؤم ههای
آثات هنای عباتتند از :موضوعق فام و محعوا .مذا یت نوشعهها ک ره با حذف ا غ لت از «موضوع»ق صافاً صحبت از «شکل»

13ـ  Avantgardeبه معنای پیشرو ،پیشگام ،پیشتاز.

 14شکل تلقک گای ده ا ست .الً به بات سک جداگانه مؤم ههای سهگانه آثات
و «محعوا» ستق مو ضوع؛ ب شک از محعوا ا
هنای مکپایاز .
2ـ2ـ1ـ موضوع15

موضوع معموالً نقطه آغاز اثا هنای است ره مکتواند طبیعتق انسانق حیواناوق اشیای و صوتو هنک16باشد .موضوع
امای ا ست ره محعوا ا پیام یتباته آنق اتائه شده و فام با آن سوات مک شوی .به بیان بهعاق محعوا یتباته مو ضوعق ابااز ا
باانگی عه مک شوی .موضوعق میانه فام و محعوا و پاسخ به سؤا «چه چیزِ» اثا هنای است .پس واعک پاسیده مکشویق اثا
هنای با محوت چه موتیی ا ست؟ جوابق مو ضوع اثا هنای مکبا شد .مو ضوع یت آثات هنای عینکق افاایق ا شیای ا اموتی
است غامباً باای عمومق اابل یتت ا مشاهده .اما یت آثات هنای انعزاعکق موضوع؛ صوتتک هنک یت پَس فام اثا است و صاف ًا
افاایی با آن اتتباط باااات مکنما ند ره آن تا تجابه رایه ا یسووت ر ق اایت به خواندن زبان فام باشووند .بد جهت یت
آثات انعزاعکق مو ضوع به نوعک با فام یتآمی عه و ت ش ی تا ی شوات مکنما د ره امبعه با ا سعثنائاتک همااه ا ست .به عنوان
مثا ق تش ی موضوع یت موسیقک ره هنای به غا ت انعزاعک استق بسیات یشوات و شا د غیاممک مکباشدق اما یت همی
 17رنسوواتو  Fگاشووو 18ره صووافاً مجموعهها ک از صوووت هنیندق
حوزه موسوویقکق مثالً باخالف سووم ونک پنج بعهوون ا
صدای تعد و آواز پاندگان یت « سم ونک شبانکِ»19بعهوون ا بوق تار سک یت « ک آما کا ک یت پات س»20گا شو ق اابل
تش ی

است(اورْو اتْ و ی گاانق 1390ق 28و  27و . 32

2ـ2ـ2ـ

فرم21

فامق سازمانق آتا ش ا ظاها رلک اثا هنای و رلیت مایی اثاق شامل اا سام تمهیداو ب ،ایق شنیداتی و ...ا ست.
 25ت ن (اورْو اتْ و
 22باتت ند از :خطق23شووو کلق24اتزش نوتق با فت و
فامق ما رب اسوووت نه بسووویط .اجزا ا ع ناصوووا فام ع
ی گاانق 1390ق  21و  . 29بناباا

یت رنات اغماض گ عه شده یت باب عبوت از مو ضوع و تق سی هنا به شکل و محعوا یت

14ـــــ به عنوان مثال« :محتوا و شکل ،دو جنبه هنر ا هر اثر هنری ،که تعییخکننده کد گرند ...عنا صر عمده محتوا در هر اثر هنری،
موضوع و اند شه آن اثر است (»...زی مِخ کو.)159 ،1357 ،
15
- Subject.
16
- Idea.
17
- Beethoven.
18
- Gershwin.
19
- Pastoral Symphony.
20
An American in Paris.
21
- Form.
22
- Elements of Art.
23
- Line.
24
- Shape
25
- Texture.

غامب نو شعهها؛ با اغماض و عدم یاعک ی گا یتخ ،وص « شکل» اثا هنای مواجهی  .تو ضیح ا نکهق شکل ب شک از فام
ا ستق نه همه آن و زمانک ره از صوتو ا شکل اثا هنای یت مقابل محعوا س گ عه مک شویق یت وااع واژه  Formبه
« 26شووکل» تاجمه شوودهق نه به «فام» .امای ره تاجمه فاتسووک واژه  Shapeتا با مشووکل مواجه مکرند27.مذا
«صوووتو» ا
بهعا است  Formبه «فام» و  shapeبه « شکل» تاجمه شده و امبعه یت اسع ایه ا
ناوی تا م هوم توش باشد.
امّا یت فام ا همان «سازمانبندی یتونک اثا» (زی مِ روق 1357ق  . 159صحبت از چگونه گ ع و مه تا نکعه و
محوت ثقل هناووو است .چهق «هنامند پیش از ا نکه از خوی بپاسد چه چیزی تا مکخواهد بگو دق ا سؤا باای او مطای
مک شوی ره چگونه بگو د» (موناق 2536ق  . 49فامق انعظام هنای ا همان ایا و ا صو یت محاوته (عظیمکق 1378ق  513؛
«وضووعیت رامل و نها ک اثا»ق پاسووخ به سووؤا «چگونگکِ» اثا هنای(اورو ات و ی گاانق 1390ق  32و  54و بنیان رات
هنای ا ست .یت وااعق هنامند با فام از زبان آ شنا گا عهق زبان ما سوم تا یته شک سعه و بیگانگک تا مزه مزه مکرند.
ابزاتی باای انعقا معنا ره فکاممثل یت شعا با شکسع زبان تا ج به هدف خوی مکتسد(احمدیق 1391ق . 39
واژههاق کک به جای ی گای به رات

2ـ2ـ3ـ محتوا28

ها آنچه آیمک تومید مکرند باای خوی و ی گاان معنایات ا ستق چاا ره ان سان یت ینیا ک معنایات به سا مکبای و ها
صوداق رنشق شوکی و آ ینک یت رات تومید از جمله هناق ک معناسوت(فوتتیهق 1387ق  . 24یت ا تاسوعاق محعوا؛ اسومت
غیامایی اثا(آ تاملهکق 1392ق  18و پیام رلک ا عاط ک و عقالنک اثا هنای ا ست ره تو سط هنامندق پاوتیه و تو سط
م اطبق ت سوویا مکشوووی .محعواق چاا ک اثا و پاسووخ به ا سووؤا اسووت ره هنامند چه چیزی تا به م اطب مکگو د؟(
اورو ات و ی گاانق 1390ق 26ق 29ق  32و  352گزاتهق بیان ا حا و هوا ک ره م اطب آن تا یتمک ابد و امب عه ا
یت افتق همیشه سایه نیست .چنانکه یت آثات انعزاعکق یشوات بویه و گاهاً به جای یتتق به انزجات و پا شانک منجا مکشوی.
گ عنک اسووتق سووه مؤم ه موضوووعق فام و محعوا آنچنان به کد گا وابسووعه و یته تنیدهاند ره گو کق موجوی زندهای تا
تشکیل یایهاند.
گوناگونک فام و محعوا یت هناق سبب شکلگیای ااسامک م علف از هنا و تبعاً سبکهای مع اوتک یت آنها شده است.

ب ـ تقسیمبندیها در هنر
اول ـ هنر یا حرفه :هنرهای زیبا و مکانیکی
26ــــ به عنوان مثال ...« :هیچ چیز حیرتانگیزتر از ا خ اعتقادِ میانه قرن نوزدهم نی ست که در هنر ،صورت بیاهمیت بود ،محتوا فائق»(هوبزبام،
.) 355 ،1374
 27ـ به عنوان مثال« :فرم :شکل ا صورت هر اثر هنری ...ترکیب صوت ،ر تم ،هارمونی و ملودی ،شکل(فرم) ک قطعه موسیقی و ترکیب عناصر
بصری مانند خط ،نقطه ،فرم (حجم) ،رنگ ...شکل ک اثر نقاشی ...و باالخره ،ترکیبی از کلمات ،وزن ،قافیه و ر تم؛ شکل و صورت ک شعر
را بنا میکنند» (نامی.)148 ،1371 ،
28
- Content.

« Artاز واژه التی  arsم شع مک شوی ره خویق تاجمهای ا ست از واژه ونانک  .»tekhnèونانیان باای ا شاته به
هناق حافهق مهاتو و ف از واژه ت نه اسع ایه مکرایند و نزی آنهاق بایاشت عمومک هناق همه تومیداو انسانک تا یت مقابل
تومیداو طبیعک یتبامکگافت و بد محاظق تقابل طبیعت و ت نه به تقابل طبیعک و م ،نوعک مبد شد( سوانهق 1391ق
 . 71رما ا نکه ونانک ها به صووونععگاق «ت نیعس»29مکگ عند(پوت و نیوئلق1392ق  . 29ام ّا همی تشوووابه مغویق به
« 30هناهای ز با»31انجامید .یت وااعق هناهای ز با باای تما ز میان هناهای تا ج یت
تقسوووی بندی «هناهای مکانیکک» و
آرایمک32اع از مح سوس شامل نقا شک و مج سمه سازی و غیامح سوس شامل شعا و مو سیقک(تقکزایهق 1389ق  92و
 33جمله س امگایق جواها سازی و شی شهگای به رات مکتفت .هناهای ز با ره «هناهای
هناهای «مبعنک با صناعت» از
 35خوانده مکشووودند(هن لین ق 1392ق  11و  14ق فعامیت ها ک تقا باً نظای و هنکق
محض»34ا «هنا سوووطح باال» ه
زایه نبوغ و خیا انگیز بویند ره «طبیعتق امگو شان؛ وقق مقعدا شان و مذوق هدفشان» بوی .هناها ک به او افالطون یت
جمهوتیق بامذاو تقلیدی ره یت ز امجموعه هناهای تومیدی و یت مقابل ارعسابک و تؤ ا خل مکنما ند(الرستق 1392ق
 10و  16ووووو 15یت مقابلق هناهای مکانیکک ا«هنا سطح پا ی »ق36فعامیتها ک پیش پا افعایه و دی بویند با خاوجک
اثا ا م،وونوع هنای ره حکا ت از سوواخت با هدف و نیعک خاص یاشووت(همانق  10و  . 27به بیان ی گاق تومید اشوویا ک
راتبایی و عمدتاً یاتای طااحک فنک(پوت و نیوئلق 1392ق  293با هدف راتا ک و سوووویمندی(سووووانهق1391ق . 126
چ نان که به ا

هنا هاق « راتبایی ا م ید»37نیز مکگ ع ند(هن لی ن ق 1392ق  . 14ب ناباا

هنا های ز باق تاه خوی تا از

هناهای مکانیکک جدا نموی ه بویند .هناهای ز با یت آرایمک ا همان نهایهای غامباً تحت حما ت حکومت38فاا گافعه
مک شدند و هناهای مکانیکک یت اتحای ههای صن ک(جان سونق 1390ق  . 17هناهای ز باق هدف شان؛ ا جای ز با ک و مذو
بوی و هناهای مکانیککق سوووویمندی و فا ده(موبا و تازانکق 1383ق 244وووووو  . 242یت هناهای مکانیککق اواعد از پیش
باای تومید به رات گافعه مکشووود و امبعه امزاماو تومید با آزایی آفا نش هنای
موجویی بوی ره یت چاتچوبک مشووو
29
- Technites.
30
- Fine Arts.
31
- Mechanical Arts.
32
- Academy.
33
- Craft - based.
34
- Pure Arts.
35
- High Art.
36
- Low Art.
37
- Useful Arts.

38ــــــ در ا ران نیز هنرکده هنرهای ز با در مهر  1319با موافقت وزارت فرهنگ در محل دبیرســـتان مروی ،آ از به کار کرد و پس از انتقال
کارگاههای آن از شهر ور  1320به ناحیه ربی بنای جد د دانشکده فنی و محوطه دانشگاه تهران ،به موجب ماده  12گزارش شماره  20مورخ
 1327/12/22ضــمیمه قانون «اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هز نههای کل کشــور بابت دو ماه اول ســال  »1328مصــو

1328/1/29

مجلس شورای ملی با نام «دان شکده هنرهای ز با» به دان شگاه تهران پیو ست .معماری و نقا شی ،اولیخ ر شتههای ا خ دان شکده بودند و بعدها
(52ـ ،)1351گروه هنرهای نما شی نیز در ا خ دانشکده تأسیس شد(شهبازی و کیان افراز322 ،1387 ،ـ .)312

اتجحیت یاشووت .یت ا هناهاق فای مکیانسووت به رجا مکتوی و چگونه با د باوی .امّا یت هناهای ز باق ا گونه نبوی و به
جای آموخعههای پیشووی ق بیشووعا یتت شووهویی به رات مکآمد و اگا ه بانامه و چاتچوبک باااات مکبویق معلوم نمکرای
نبوی و یت توند خل اثاق پیدا ا خل مکشوود .چنانکه گ عه
ره به رجا مک انجامد .به بیان بهعاق مق،وود و مسوویا مش و
مک شد یت هناهای ز باق آواتگک است و یت هناهای مکانیککق کجانشینک( سوانهق 1391ق  84وووو . 83ت اوتک ره بهتدت ج
« 39پیشهوت»40تا باای خامقان و مشغومی هناهای مذروتق باوز یای.
واژگان «هنامند» و
امّا ا تقسووی بندی از یهه  1950به ا سوووق با ظهوت بحثها و بعداً باوتها ک یتخ،وووص یو ا چند وجهک بوین
هناهاق یته تنیدگک و تنوع آنها و یت حقیقتق واب سعگک معقابل «رات» و «هنا» و تبعاً «پی شهوت» و «هنامند»ق تفعهتفعه
تن باخت تا جا ک ره اماوزهق جز تهما ه و تگهها ک ظا ف از آنق چیزی به جا نمانده اسوووت(پوت و نیوئلق1392ق  27و
 293ق به طوتی ره از اواخا اان هجده ق به نقاشان و پیکاتاا شانک ره سابقاً پیشهوت نامیده مک شدندق هنامند گ عه شدق
یت اان نوزیه ا واژه به نوازندگان موسوویقک و هناپیشووگان تئاتا و یت اان بیسووع به باز گاان سووینما تسوواّی افت
(هینیکق 1391ق  124و ه ارنون به شاغلی اا سام هنا اطالق مک شوی .اَ شکامک ره نیازمند بات سک و آ شنا ک م ع ،ا
است.
دوم ـ تنوع دستهبندیهای هنر
اماوزه هنا به ااسوووام ا اشوووکا م علف وجوی یاتی .تنوعک فزا نده ره بیانگا خاوجکهای مع اوو هناها یت عی
احعماالً م ا م شعات آنها ست .ا نکه ها هنایق نوع بهخ ،و صک از تجابه تا یت ما ا جای مکرند ره هناهای ی گا فااد
 41ژه باخوتیات اسووت.
آنند(پا سوولکق 2535ق  . 7زبانک تا مکنما اند ره با ی گای معما ز اسووت و از شوو ،وویت ا ت عمک و
چنانکه ت ع ک تابلو با ت ع ک اثا مو سیقا ک و ت ع ک شعا هم سان نی ستق عنک یت عی م هوم م شعات ت ع یت
میان همه هناها و بیناهنای بوین آنق ت ع ها ک با ی گای مع اوو است( سوانهق1391ق  . 141یت ا تاسعا هناها تا به
انحای م علفق تقسووی بندی رایهاند ره فاتغ از گز نش آن به هناهای ز با و مکانیککق سووه طبقهبندی ی گا محل تأمل
است:
او ووو تقسی هنا به هناهای «ب،ای ا ی داتی»ق «سمعک ا شنیداتی» و «مارب(هاسپاسق 1392ق  94ا چند
هنای» ( سوانهق 1391ق  . 144هناهای ب ،ای از جمله نقا شکق هناهای تج سمک و معماتیق شامل همه هناها ک ا ست
ره به محاظ پد داتیق مُدْتَراوِ ب،ووا ند عنک اصوووالً یت وهله ن سووت با مشوواهده از طا چش و یتت مکشوووند .امّا یت
هناهای سمعکق از صوو ا سع ایه مک شوی نظیا مو سیقک بکرالمق آواز و مو سیقک با رالم .هناهای مارب ا سمعک و
ب،ای نیز مجموع هناهای ی داتی و شنیدات ند .ا هناها از تاریب ک ا چند واسطه هنای خل مکشوندق مثل سینما
ره تاریبک از تئاتاق هناهای تجسمکق موسیقک و ...است(هاسپاسق 1392ق 95وووو  93ق ا اپاا42ره آن تا به یمیل تاریبک
از هناهای شووعاق موسوویقکق تئاتا و هناهای تجسوومکق راملتا هناها یانسووعهاند (تاهگانکق1376ق  261ا تئاتا ره
تاریبک از موسیقکق هناهای تجسمکق نقاشک و ...است(سهاابق 1348ق . 5
39
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یوم وووو تقسی هنا به « ک طافه ا ک سو ه» و «یو طافهق یو سو ه ا هناهای نما شک» .یت هناهای ک سو هق
بی هنامند و اثا هنایق اتتباطک ک طافه ا ست مثل آمبوم مو سیقکق نقا شک و سینما .امّا هناهای یوطافه ا نما شکق
غامباً مک با ست به صوتو گاوهک و مزوماً یت میان گاوه تماشاگاان و یت سام ا مکانک اتائه شوند (همانق  . 6تابطهای ره
یت تئاتاق اپاا و رنساو زنده اابل مشاهده است.
سووم ووووو تقسوی هنا به هناها ک ره مکتوان میان تومیدرننده و مجای اائل به تما ز شود و غیا آن .فکاممثل یت
موسوویقکق تئاتا و سووینماق تومیدرننده مع عنک آهنگسووازق نما شنامه نو س و فیل نامه نو سق مکتواند امف باشوود و
اجاارننده ا مجایق ب  .چنانکه یت مایه  3رنوان سیون تم ( 1961م ق هناپی شگانق آوازخوانانق نوازندگان و تا ،ندگان تا
هنامندان مجای ا اجاارنندگان خواندهاند(محمدزایه وایاانک و ی گاانق 1385ق  294و  . 297امای ره یت باخک از
هناها همچون نقا شک ا ایبیاو مو ضوعیت نداتی .اما بهتغ همه تق سی بندیهای موجویق فامهای هنای محدوی نبویه و
طیف وسیعک از معماتی و موسیقک تا نقاشک توی ش ق مجسمه ک و اشکا حاصل از آتشبازی(زترالمق 1388ق 30
تا یتبا مکگیای ره از میان آنهاق موسیقکق تئاتا و سینماق سه فام غامبند.
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آشوتیق یات وش( 1389ق تعا فها و م هوم فاهن ق چاپ چهاتمق تهاانق آگه.
آ احمدق جال ( 1388ق سنگک با گوتیق چاپ او ق تهاانق ژران.
آ تاملهکق حبیباهلل( 1392ق مبانک نظای هناهای تجسمکق چاپ ازیه ق تهاانق سمت.
احمدیق بابک( 1391ق حقیقت و ز با ک :یتسهای فلس ه هناق چاپ بیست و سومق تهاانق مارز.
احمدیق بابک( 1392ق ساخعات و تأو ل مع ق چاپ پانزیه ق تهاانق مارز.
امان املهک بهاتوندق سکندت( 1393ق تأثیا فاهن با ان سان و طبیعت؛ پیدا ش شیوه ز ست ان سانک و پیامدهای آنق چاپ او ق
تهاانق افاند.
اورْو اتْق اتوجک و ی گاان( 1390ق مبانک هنا :نظا ه و عملق تاجمه محمد تضا گانه یوستق چاپ او ق تهاانق سمت.
ا وبکق وحید( 1386ق عباس جوانمایق جلد  2از راتگایانان تئاتا معاصا ا اانق چاپ او ق تهاانق تجابه.
باتراق را س( 1391ق م طام عاو فاهنگک (نظا ه و عملکای ق تاج مه م هدی فاجک و ن یسوووه حم یدیق چاپ یومق تهاانق
پژوهشکده مطامعاو فاهنگک و اجعماعک.
بیکسق باا ان( 1389ق فاهن نظا ه حقواکق تاجمه محمد تاسخق چاپ او قتهاانق نک.
پاپنها ق فا عس( 1387ق از خویبیگانگک انسان مدتنق تاجمه مجید مدییق چاپ او قتهاانق آگه.
پامماق مونعک و ی گاان( 1367ق نگاشووک جد د به عل سوویاسووتق تاجمه منوچها شووجاعکق چاپ او ق تهاانق یفعا مطامعاو
سیاسک و بی اممللک وزاتو اموت خاتجه.
پا سلکق  .ب( 2535ق ینیای شگ تانگیز تئاتاق تاجمه فای خواجه نوتیق چاپ او ق تهاانق اند شه.
پوتق گاانت و نیوئلق یا نا( 1392ق مبانک تات خ هناق تاجمه مجید پاوانهپوتق چاپ او ق تهاانق اقنوس.
تقکزایهق محمد( 1389ق توا عک ا اانک از حکمتق معنا و م،ووای هناق چاپ او ق تهاانق پژوهشووگاه علوم انسووانک و مطامعاو
فاهنگک.
تومسعویق مئو( 2536ق هنا چیست؟ق تاجمه راوه یهگانق چاپ شش ق تهاانق امیاربیا.
جانسونق جاامد  .ا( 1390ق هنا تنسانسق تاجمه تحی ااسمیانق چاپ یومق تهاانق ب،یاو.
چهل ت ق امیا حس ( 1383ق محموی یومت آباییق چاپ او (چهاههای اان بیسعمک ا اان :یفعا نه ق تهاانق ا،ه.
حاّق خلیلق فاهن التوس عابک و فاتسکق تاجمه سید حمید طبیبیانق جلد (2س و ی ق چاپ هشع ق تهاانق امیاربیا.
حا ایق ناصا( 1381ق یتباته هنا و ایبیاو :گ ت و شنویی با مع،ومه سیحونق چاپ او ق بابلق آو ش .
ح شناسق علک محمد و ی گاان( 1386ق فاهن معاصا هزاته انگلیسک و فاتسک ک جلدیق چاپ نه ق تهاانق فاهن معاصا.
حیدتیق غالم( 1370ق سینمای ا اان :بایاشت ناتمامق چاپ او ق تهاانق چکامه.
یوتتیهق ژان فاان سوا( 1391ق ان سان شنا سک :نگاهک نو به تحوالو ج سمانکق فاهنگک و توانن شاخعک ان سانق تاجمه جال امد
تفیعفاق چاپ یومق تهاانق خجسعه.
یه داق علکاربا( 1341ق مغعنامه یه داق گلش قتهاان.
ی و کق جان( 1391ق هنا به منزمه تجابهق تاجمه مسعوی علیاق چاپ او ق تهاانق اقنوس.
تاهگانکق تویانگیز( 1376ق تات خ موسیقک جهانق چاپ او ق تهاانق پیشاو.
تضا ک منشق ماتیک( 1380ق یتباته هناق چاپ او ق تهاانق محوت.
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ت دق هاباو( 1352ق معنک هناق تاجمه نجف یت ابندتیق چاپ یومق تهاانق شوووارت سوووهامک رعاب های جیبک با همکاتی
فاانکلی .
زترالمق سعات( 1388ق حقوق مامکیت ایبک و هنایق چاپ یومقتهاانق سمت.
زی مِ روق والی سالو( 1357ق انسانیوسعک و هناق تاجمه جال علوی نیاق چاپ او ق تهاانق حقیقت.
ژ منزق ماتت( 1392ق ز باشناسک چیست؟ق تاجمه محمد تضا ابوامقاسمکق چاپ یومق تهاانق ماهک.
سارتق محمد حسی ( 1387ق حقوق شناسک :ی باچهای با یانش حقوقق چاپ او ق تهاانق ثامث.
سوانهق پیا( 1391ق مبانک ز با کشناسکق تاجمه محمد تضا ابوامقاسمکق چاپ یومق تهاانق ماهک.
سهاابق محس ( 1348ق ف تئاتاق امیاربیاق تهاان.
شهبازیق راظ و ریان افاازق اعظ ( 1387ق تئاتا ا اان یتگذت زمان  :2از  1342تا 1357ق چاپ او ق تهاانق افااز.
صحافزایهق علیاضا( 1389ق هنا هو ت و سیاست بازنما ک :مطامعهای یت تات خ اجعماعک هنا اما کاق چاپ یومق تهاانق بیدگل.
طبیبیانق سید حمید( 1387ق فاهن فازان فاتسک و عابکق چاپ او ق تهاانق فازانتوز.
راتوز انقناصا( 1382ق مقدمه عل حقوق و مطامعه یتنظام حقواک ا اانق چاپ سک و سومق تهاانق شارت سهامک انعشات.
فوتتیهق ماتت( 1387ق مقدمهای با تئوتی تئاتاق تاجمه علک ظ ا اهامانک نژایق چاپ یومق تهاانق س .
فوالیوندق محمد مهدی( 1348ق ن سعی یتس ز باشناسکق چاپ او ق تهاانق یه دا.
فیشاق اتنست( 1358ق ضاوتو هنا یت توند تکامل اجعماعکق تاجمه فیاوز شیاوانلوق چاپ ه ع ق تهاانق توس.
رانوق ماتی و ی گاا( 1390ق فاهن تطبیقک حقوق مؤمف و رپکتا تق تاجمه و توضووویح علیاضوووا محمدزایه وایاانک و پژمان
محمدیق جلد ( 1حقوق فاانسهق بلژ ک و انگلسعان ق چاپ او ق تهاانق یانشگاه تهاان.
گااهامق گوتین( 1392ق فلس ه هناها :یتآمدی با ز با کشناسکق تاجمه مسعوی علیاق چاپ پنج ق تهاانق اقنوس.
الرستق ژان( 1392ق فلس ه هناق تاجمه محمدتضا ابوامقاسمکق چاپ او ق تهاانق ماهک.
مونا چاتسککق آناتومک و ی گاان( 2536ق نگاهک با تات خ یت هناق تاجمه  .نوا کق تهاانق سپیده.
ماموتیق فیلیپ( 1381ق ایبیاو و حقوقق تاجمه ماتیک رالنعا انق چاپ او ق تهاانق آگه.
محموییقجوای( 1391ق جلوههای حقواک رلیدت نوشعه محموی یومت آباییق چاپ او ق تهاانق میزان.
ماموتق آندته( 1390ق ت سیا و نظا ه حقواکق تاجمه محمد حسی جع ای و مهسا شعبانکق چاپ او ق تهاانق مجد.
میلناق آندتو و بااو تق جف( 1390ق یتآمدی با نظا ه فاهنگک معاصاق تاجمه جما محمدیق چاپ سومق تهاانق اقنوس.
نامکق غالمحسی ( 1371ق مبانک هناهای تجسمکق چاپ او ق تهاانق توس.
ن یسک (ناظ االطبا ق علکاربا( 2535ق فاهن ن یسکق جلد ( 5م و ی ق تهاانق خیام.
هشعاوییق محس ( 1350ق جهان اند شه :یانش و هناق چاپ یومق تهاانق یه دا.
هن لین ق اُسوامد( 1392ق چیسعک هناق تاجمه علک تامی ق چاپ ه ع قتهاانق هامس.
هوبزبامق اِ 1374( .ق ع،ا ساما ه ( 1848و 1875ق تاجمه علک اربا مهد انق چاپ او ق تهاانق ما.
هینیکق ناتامک( 1391ق جامعهشناسک هناق تاجمه عبدامحسی نیک گهاق چاپ سومق تهاانق آگه.
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امحکی ق توفی ( 1378ق «ابعکات یت هنا و ایبیاو»ق تاجمه عبدامعلک ی لمکق یانشووونامه یانشوووگاه آزای اسوووالمکق واحد علوم و
تحقیقاو تهاانق شماته 35و .34
بامی ق آ زا ا( 1390ق «تاه فکای م » یت :فوالیوندق عزواهللق فلس ه و جامعه و سیاستق چاپ یومق تهاانق ماهک.
یاوتیق تضا( 1374ق «هنا و حقیقت (» 2ق هناق شماته .29
ی ق امکساندت و راتاق التنس( 1387ق «یتام به مثابه هنا»ق تاجمه مسعوی اوحدیق ف،لنامه هناق شماته .75
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تحی زایهق محمد تضا( 1385ق «واژهشناسک تات خ هنا ( : 4هنا (ب ش ن ست »ق گلسعان هناق شماته .6
سعاتیق جال ( 1348ق «هنا از محاظ توانشناسک»ق هنا و مایمق شماته .79
عبدامهکق علک( 1377ق «جسعجوی هنا یت سایگک»ق رعاب ماه هناق شماته .4
عظیمکق عبدامعلک( 1378ق «نقد اثاق نه مؤمف» یت :اورا سیانق زاونق مجموعه مقاالو یت نقد و معافک آثات بهاام بی یا کق چاپ
سومق تهاانق آگه.
ااهباغکق علکاصغا( 1379ق «پا ان و ماگ تات خ هنا (] 2تباتشناسک پست مدتنیس (»[ 12ق گلسعانهق شماته بیسع .
راتبکق حسینقلک( 1354ق «ایبیاو حقواک ا حقوق یت ایبیاو فاتسک (» 1ق رانون ورالق سا بیست و ه ع ق شماته .131
موبوق ماتت و تازانکق موگه( 1383ق «ف و هنا»ق ز باشناختق شماته .11
ماتتی ق باا ان( 1385ق «م ام ت با مامکیت فکای»ق تاجمه محموی حکمت نیا و علک تقک خانکق فقه و حقوقق شوووماته 10ق
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