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 1395تاریخ چاپ: 

 نسخه 1000تیراژ: 

رسد خاستگاه آن کشورهای  گرایی در ایران مطرح شده است که به نظر می های سنت ای از اندیشه در حدود پنج دهه است که گونه

گرایانه در ایران  های سنت ای نسبت به ادیان، هنرها و علوم دارد که بخشی از آن در نگاه نخست با اندیشه غربی است و رویکرد ویژه

هایی از آن مانند دیدگاه آن در مورد ادیان و نیز دربارۀ هنرها و  رسد که بخش اشتراک دارد، اما به نظر می یا در شرق و جهان اسالم

 های شرقی و اسالمی نه تنها انطباق ندارد بلکه در مواردی مغایرت هم دارد.  علوم با رویکردها و نگرش

گفت و زمینۀ فکری، فلسفی، و « معماری»سخن از  توان کتاب حاضر تالشی است برای طرح این بحث که امروزه دیگر نمی

دفتر پژوهشهای انتشارات فرهنگ و معماری های  بینی مستتر در آن را نادیده گرفت. این کتاب که از مجموعه کتاب جهان

سالمی صفحه  به بررسی زندگی و آثار تیتوس بورکهارت و ارائۀ نظر در باب دیدگاه او دربارۀ هنرهای ا 120در فرهنگی است 

 دهد.  های ابن خلدون و فارابی را نیز دربارۀ هنرهای اسالمی مورد بررسی قرار می ها دیدگاه پردازد و در بخش پیوست می

آید که آثار ارزشمندی از  قدر در زمینۀ برخی هنرهای دینی به شمار می نظری گران تیتوس بورکهارت پژوهشگر، اندیشمند و صاحب

های او دربارۀ عرفان و هنر اسالمی است و آثاری هم در زمینۀ هنر مسیحی  ها و بررسی سیاری از نوشتهخود بر جای گذاشته است. ب

 و بودایی دارد. 

فصل که هر فصل  2صفحه در  116دفتر پژوهشهای فرهنگی، در نزدیک به  "فرهنگ و معماری"کتاب هنرهای اسالمی از مجموعه 
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