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کتــاب خیــال و ذوق و زیبایــی در آرای امــام محمــد غزالــی، نوشــته 
حســن بلخاری قهــی را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری 

کــرد. )متــن( منتشــر 

کتــاب خیــال و ذوق و زیبایــی در آرای امــام محمــد غزالــی در دو 
کتــاب در احــوال  بخــش بــه نــگارش درآمــده اســت. بخــش نخســت 
کــه چهــار فصــل را شــامل می شــود. در  ــی اســت  ــار محمــد غزال و آث
کتــاب بــه »غزالــی و آثــارش« پرداختــه شــده اســت.  فصــل نخســت 
در فصــل دوم بــه »حقیقــت غزالــی بــه روایــت خویــش در المنقــذ 
مــن الضــال )از شــک تــا یقیــن(« پرداختــه شــده اســت. فصــل ســوم 
کتــاب احیاءالعلــوم و کیمیــای ســعادت«  کتــاب »آشــنایی بــا دو 
بــه »امــام محمــد غزالــی  اســت و آخریــن فصــِل بخــش نخســت 
حکمــت  تکویــن  و  )پیدایــش  ســهروردی  شــهاب الدین  شــیخ  و 

مبتنــی بــر نــور(« اختصــاص دارد.

کــه مشــتمل بــر یــک مقدمــه و پنــج  کتــاب نیــز  در بخــش دوم ایــن 
ــاره حکمــت هنــر و زیبایــی در آرای امــام محمــد  فصــل اســت، درب
غزالــی می خوانیــد. »غزالــی، خیــال و تخیــل«؛ »جمــال و زیبایــی 
از منظــر غزالــی«؛ »قــوه ذوق در آرای امــام محمــد غزالــی و ایمانوئــل 
کانــت«؛ »غزالــی، ســماع و موســیقی«؛ و »غزالــی و تمثیــل معمــاری 
کــه در پنــج فصــل  در تبییــن آفرینــش عالــم«؛ به ترتیــب مباحثی انــد 

ــده اند. ــی ش ــش بررس ــن بخ ای

کتاب آمده است: در معرفی این 

امــام محمــد غزالــی بی تردیــد یکــی از متفکــران بــزرگ جهــان اســام 
ــِت فاســفه،  ــه فلسفه ســتیزی و تهاف ــه به رغــم اشــتهارش ب ک اســت 
در احیــای راســتین اندیشــه های اســامی و نیــز انــس عقــل و دل 
یــا شــریعت و تصــوف، نقشــی بی نظیــر و بی بدیــل دارد. از جملــه 
کارکردهــای فلســفه هنــری  و  و نظرهــای غزالــی  آرا  اختصاصــات 
آثــار او نگاشــتن بابــی مســتقل و وســیع در بــاب موســیقی، هــم در 
احیاء العلــوم و هــم در کیمیــای ســعادت؛ ارائــه تأمــات بســیار غنــی 
ــاره جمــال و زیبایــی در احیاء العلــوم؛ تبییــن لطایفــی  و عمیــق درب
کارکردهــای عظیــم هنــری آن؛ ارائــه تحلیــل  کارکــرد قــوه خیــال و  در 
کانــت  کــه چنــد قــرن بعــد مشــابه آن را ایمانوئــل  َقــَدری از قــوه ذوق 
نقاشــی  چــون  هنــری  مثال هــای  بــه  اســتناد  مهم تــر  و  کــرد؛  بیــان 

ــت. ــان اس ــان و رومی چینی

امــام محمــد  آرای  و زیبایــی در  قصــد نگارنــده در خیــال و ذوق 

خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی
احیاءالعلــوم،  در  او  تأثیرگــذار  و  عمیــق  آرای  بــر  تأمــل  غزالــی، 
کیمیــای ســعادت، مشــکوة االنوار و بعضــی دیگــر از آثــار او چــون 
)فــن(،  هنــر  دربــاره  اسماءالحســنی  شــرح  فــی  مقصداالســنی 
کــه همــه از بنیادهــای اصلــی  زیبایــی، خیــال و به ویــژه ذوق اســت 

می شــوند. محســوب  زیبایی شناســی  و  هنــر  فلســفه 

کتــاب را در   مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( ایــن 
250 صفحــه، و بــا شــمارگان 500 نســخه و بهــای 45500 تومــان، بــه 

کــرده اســت. بــازار عرضــه 

نشــانی  بــه  می تواننــد  کتــاب  ایــن  تهیــه  بــرای  عاقه منــدان 
بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. مراجعــه  هنــر  فرهنگســتان  کتاب فروشــی 


