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چكيده
اسم ُحسن يک اسم جامع وبسيارمهم و کليدي ست که درقرآن شريف هم بر جامعيت آن انگشت تأکيد 
نهاده شــده هم براهميت آن مهرتاييد زده شده است. به رغم اهميت وجامعيت اين اسم اهللا مهم وکليدي 
درکالم وحياني قرآن وقتي به منابع ومتون کالمي وفلسفي وعرفاني عهد اسالمي رجوع مي کنيم احساس 
مي شــود به لحاظ نظري هم جنبه هاي زيبا شناختي هم اليه هاي عميق معنايي واهميت هستي شناختي 
ومعرفت شــناختي وزيباشناختي آن مغفول ومحجوب مانده اســت. هدف نوشتار پيش رو به صورت 
فشــرده وکوتاه اين است که سعي شده به پاره اي ازاليه هاي معنوي وجنبه هاي زيباشناحتي اين مفهوم 
مهم وکانوني، کليدي وجامع وترجمه ناپذيرپرداخته شود سوال هاي اين تحقيق عبارتند از مراد از حسن 
چيست؟ چرا همه اسماء و خداوند در قرآن کريم به اسم حسن باز مي گردد؟ چرا همة اسماء باريتعالي 
در قرآن شــريف اسماءالحسنايند؟ روش تحيقيق در اين پژوهش، روش پديدار شناسانه است که با آن 
اليه هاي معنوي و جنبه هاي زيبايي شناسي اسم حسن را شفاف سازي نمايد و روش جمع آوري اطالعات 
آن کتابخانه اي است. عبور ازمعاني لفظي يا لغوي مفهوم کليدي اسم ُحسن و رديابي ورصد پديدارشناختي 
اليه هاي معنوي وباطني تر آن ومهمتر از همه توجه به جنبه هاي نظري واژه اعم ازابعاد زيبا شــناختي 
آن درفلســفه هنر وزيبايي بمثابه يک مفهوم پوششي «جنس» که زير خيمه خود طيف وسيعي از انواع 
واطوارمقوله هاي زيباشــناختي را بمانند «مقوله زيبا شناختي جمال» و«جالل يا امر واال» و يا «ظرافت 
ولطافت ومالحت» و«شــيک» و«تراژيک» و«کميک» و«زشتي» ومانند آن را جاي داده است؛ محصول 

خرمن مباحث نوشتارحاضر است. 
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 پديدارشناسي جامعيت  اسم 
ُحسن و  جنبه هاي زيباشناختي آن

     حکمت اله مالصالحي *    



مقدمه
اندرمعنا ومعرفت وحقيقت اسماء اهللا، بالمعني االعم واسم 
وکالمي  وفقهي  درادبيات حکمي  االخص  بالمعني  حسن، 
وذوفي وعرفاني عهد اسالمي ما سخن بسياررفته است. 
باري  الحسناي  اهللا واسماء  اسماء  پيشينه مدخل ومبحث 
قلم  انديشه ونظر واهل  تعالي درميان مسلمانان صاحب 
وذوق وهنروشهود وعرفان به قدمت تاريخ اسالم است. 
برغم سابقه وعقبه اي اين چنين ديرينه ودرازآهنگ، آنچه 
وذوقي  وفقهي  وکالمي  حکمي  درادبيات  ازهمه  بيش 
وعرفاني ما مغفول مانده جامعيت يک اسم بغايت کليدي، 

وچه بسا اسم اعظم قرآني يعني اسم ُحسن است. 
آدم  وعلم  آموخت«  آدم  به  را  اسم ها  وخداوندگارهمة 
االسماء کلها». اهل عرفان واشراق مي گويند: «درنظرکساني 
که براساس علم االسماء به عالم مي نگرند، نه تنها تقسيم 
ممکنات به جوهر وعرض جايگاهي ندارد بلکه بسياري از 
تقسيمات ديگرنيز که درميان ممکنات انجام مي پذيرد، از 
جايگاه معتبر برخوردارنيست؛ بطور مثال تقسيم موجود 
ممکن به دوقسم جماد وحيوان يک تقسيم پذيرفته شده 
ولي  دارد،  روامي  ترديد  آن  درباره  کمترکسي  و  است 
کساني که از علم االسماء برخوردارند، همه چيز را زنده 
مي بينند وحتي سخن موجودات را بگوش مي شنوند ؛ به اين 
ترتيب اين تقسيم بندي درنظرآنان معتبر نبوده وبه حوزه 
ديناني  مي گردد» (ابراهيمي  مربوط  حجاب  اهل  ادراکي 

 .(١٣٧٣، ١٣٣
به ديگرسخن اهل عرفان واشراق و اصحاب حکمت ايمانيان 
دراليه ها وزيراليه هاي دروني و روحاني تر کوزه آب و گل 
تن آدمي متناظربا اين حس هاي مس بيروني از حس هاي زر 
روحاني ديگري نيزسخن گفته اند که هم اصيل تر و متعالي 
تروحق بين تراند هم جامع تر و هستي شمول ترومعتمدتر 
وموثق تر. تعابير نغزگوي و مغزبين عارف و شاعر روشن 

ضميرخراساني ما را درهمين رابطه مالحظه کنيد:
 پنج حسي هست جزاين پنج حس

 آن  چو زرناب و اين حس ها چو مس
 اندرآن بازار کي شان ماهرند 

حس مس را چون حس زرکي خرند
حس مس از قوت حيوان مي خورد 

حس زر از آفتابي مي چرد
 (مولوي، ١٣٦٣: ٤٩-٥١) 
تحوالت عظيم بي سابقه تاريخي سده هاي اخير در قاره 
غربي هم تغيير چهره فرهنگ و زندگي هم بر صحنه آمدن 
و حضور و ظهور انسان ديگري را با ذوق و ذائقه و نحوه 
بودني متفاوت از انسان جوامع و فرهنگ هاي گذشته به 
مقياس ودر سطح جامعه جهاني به دنبال داشته است. يک 
بافت هاي  و  و فضاها  به محيط ها  وتامل  ازسردقت  نگاه 
معماري و شهري و روستايي پيرامون خويش کافيست تا 
متقاعد شويم تا چه ميزان در تاريخ، فرهنگ و جامعه و 

جهاني متفاوت ازگذشته زندگي مي کنيم. 
دارند  متعالي  ميراث  درگروآن  دل  همچنان  که  آن ها 
باطني  پيوند  وحلقه هاي  معنوي  اتصال  ورشته هاي 
با  مي دانند  نيک  اند  کرده  حفظ  اسماء  با»عالم»  را  خود 
معنوي  ومواريث  متعالي  سنت هاي  ازآن  گرفتن  فاصله 
وتجربه هاي ژرف وزالل عرفاني ومشاهدات ومکاشفات 
و دستآوردهاي بي بديل روحاني، چه برسرخويش آورده 
ايم وبا خويش چه کرده ايم! درجهاني اين چنين آتشناک 
وآتش افروزوآنارشيستي وافکنده درميان سيالن تحوالتي 
که همچنان يله و بي مهار وافسارگسيخته وشتابناک بسوي 
نيرو  تفرق و کثرتي که ديگرهيچ  فروغلطيدن در گرداب 
واصل وحدت بخشي نيست که اجزاي متفرق وآوارهاي 
به هم ريختة ستون فقرات معماري وساختارهاي هرکولين 
درهم شکسته اش را نظمي دوباره بخشد وبه هم چفت 
وخرد  وحکمت  االسماء  علم  از  گفتن  دهد؛ سخن  وبست 
هم  است  ممکن  چيزها  وروحاني  دروني  وحيات  متعالي 

غريبه هم بيهوده وبي ثمر وچه بسا موهوم به تصورآيد. 
درنوشتاري که پيش روست سعي شده با زبان وادبياتي 
شايد تا حدي غيرمتعارف ونا متداول درباره اسمي سخن 
گفته وتوضيح داده شود که به باوراين قلم جامعيت واهميت 

ونقش کليدي آن مغفول مانده است. 
در نوشتار حاضر دو بحث پايه پيش روست:

نخست بحث جامعيت اسم «حسن» دو ديگر مناسبت آن به 
مثابه يک اسم کلي و کليدي و جامع يا به لحاظ منطقي اسم 
«جنس»١ که انواع٢ و طيف وسيعي از تجربه هاي ذوقي و 
زيبايي شناختي ما را زير پوشش گرفته و جاي داده است. 
در مبحث نخست پديدار شناسي اليه هاي معنايي و بنيادي 

تر «اسم حسن» مورد توجه و نظر مقاله است. 
در مبحث دوم اهميت جنبه هاي زيبا شناختي آن بويژه در 
حوزه مباحث نظري مرتبط با مقوله هاي زيبا شناختي و 

فلسفه هنر از اين روي پرسش هاي اين مقاله عبارتند از:
ُحسن  اسم  به  شريف  درقرآن  خداوند  اسماء  چراهمه 
بازمي گردند؟ چرا همه اسماء باري تعالي درقرآن شريف 
اين  ما  فرض  چيست؟  ازُحسن  مراد  الُحسنايند؟  اسماء 
با جنبه هاي  اهللا قرآني ست  اين جامع ترين اسم  است که 
زيبا شناختي بسيارعميق ووثيق که بلحاظ نظري مغفول 
مانده وکمترمورد توجه قرارگرفته است. اين اسم هللا جامع 
مي تواند شاه کليدي مهم وموثر درگشودن فقل هاي نظري 
درمباحث زيبا شناختي ما قرارگيرد ودرهاي ناگشوده اي را 

بلحاظ نظري بروي ما بگشايد. 

روش تحقيق
روشي  به  مي ورزد  سعي  روست  پيش  که  مقاله اي 
پديدارشناختي، اسمي اين چنين جامع وکليدي قرآني را که 
به باوراين قلم هم جامعيت هم جنبه هاي جامع زيباشناختي 
آن مغفول ماده شفاف سازي کرده ودرافقي فراخترببيند 

پديدارشناسي جامعيت اسم   ُحسن 
و  جنبه هاي زيباشناختي آن

١. مراد ما از مفهوم «جنس» در 
مباحث نوشتار حاضر به معناي 
عرفي و عاميانه آن نيست. مراد 
در  که  است  آن  منطقي  معناي 
منطق در زمره کليات خمس قرار 
گرفته و امحسوب مي شود. معادل 
هلني و التين آن «Genus» است. 
 (Species) ٢. مراد ما از مفهوم نوع
نيز در مباحث نوشتار حاضر به 
معناي عرفي و عاميانه آن نيست. 
معناي منطقي آن که در منطق در 
است  بحث  مورد  خمس  کليات 
در مباحث ما از آن استفاده شده 

است. 
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وبفهمد. روش جمع آوري اطالعات نيز کتابخانه اي است. 

درباره اسم و تعاريف آن
نشانه ها  و  وصوت  وحرف  لفظ اند  درصورت  اسم ها 
ودالّ هاي مفهومي برساخته ذهن وفکر و خرد و خيال و فهم 
و وهم ما. وضع و جعل و برساخته و فراخوانده شده اند يا 
بر مدلولي داللت کنند يا نسبت و رابطه وتجربه اي را ابراز 
و آشکارکنند و پيامي و قيامي را به گوش مخاطبان برسانند. 
ازاين منظر اسم ها وصوت ها وحرف ها ولفظ ها در سپهر 
زبان مفهومي١ جاي مي گيرند. زبان مفهومي اعم از وجه 
گفتاري ونوشتاري آن يکي ازشاخصه هاي بي بديل وامکانات 
وجودي انسان وهم چنين يکي از انواع ديگرزبان هاي مورد 
چگونگي  است.  درجهان  او  بودن  ونحوه  آدمي  استفاده 
نحوه ظهورتدريجي وبه پيدايي آمدن وشکل پذيري مرحله 
به مرحله زبان مفهومي و زنجيره اي ازعلت ها ودليل هاي 
وفيزيولوژيکي  فيزيکي  وبهره هاي  امکانات  وپيچيده  مهم 
و ظرفيت ها وتوانمايه هاي فرهنگي که درتحقق اين تطور 
از ظهوروجه  اعم  بديل مدني معنوي  وتحول عظيم وبي 
گفتاري زبان مفهومي ودرهزاره ها سپسين ومتاخرتروجه 
نوشتاري آن دخالت داشته وموثرواقع شده اند يکي ازمهم 
افکن  انگيزومناقشه  وبحث  ترين  خيز  وسئوآل  وکليدي 
ترين موضوعات درميان متفکران وعالمان ومتخصصان 
بسا  چه  است.  بوده  روزگارما  وفرهنگ  وانسان  زبان 
اگرانسان ازچنين امکان وبهره وجودي ونحوه بيان وبودن 
ونوع گفتمان وبرقراري ارتباط با محيط پيرامون خويش 
برخوردارنمي بود وبهره نمي داشت هيچگاه دوره اي که آن 
را به تاريخي مي شناسيم درجامعه وجهان بشري ما افتتاح 
نمي شد وحرکت وحضورتاريخي انسان درپيش از تاريخ 
وجامعه  وفرهنگ  وتاريخ  مي شد  وتاخيرمواجه  درنگ  با 
وجهان بشري هرگزبه چنين پرمايگي وغناي مدني ومعنوي 

نبود که اينک شاهدش هستيم. 
متاخرترازانواع  وتاريخي  زماني  به لحاظ  مفهومي  زبان 
ديگر زبان هاي مورد استفاده انسان ونحوه هاي ديگربيان، 
برصحنه تاريخ وفرهنگ وزندگي آدميان پديدارشده است. 
از اين منظراعمال وافعال آييني انسان که زبان تن وحاالت 
بيان  درنحوه   (Language of body and gestures)
تقدم  زماني  به لحاظ  مفهومي  برزبان  دارد  محوريت  آن 
داشته ومسبوق برآن است. پيش از آن که انسان دست به 
تسميه ونام ونشانه گذاري هاي مفهومي زيسته ها ودانسته 

ومشاهدات خود بزند واز زبان مفهومي استفاده کند، معناها 
ومدلول ها را حضورا« وشهودا» وچه بسا خاموش وبدون 
تجربه  و  ميزيسته  مفهومي  ونشانه هاي  دّال ها  وساطت 
ميکرده است. تا هنگامي که انسان معنايي را نزيسته وزيبايي 
تجربه  پيش  پيشا  خويش  درجان  را  واصلي  وحقيقتي 
ونشانه  آفريدن صورت  به  است دست  نکرده  ومشاهده 
وتصويروتسميه آن نزده است. تعابيروحضرت مولوي در 

همين رابطه در مثنوي آموزنده و روشنگرانه است:
ما نبوديم و تقاضامان نبود 

لطف حق ناگفته ما مي شنود
(مولوي، ١٣٦٣: ٦١٠) 

يا:
باده از ما مست شد ني ما ازو

 قالب از ماهست شد ني ما ازو
 (مولوي، ١٣٦٣: ١٨١٢) 
لذا وقتي سخن ازعلم االسماء درميان است بايد توجه داشت 
که مراد از اسم به معناي متعارف وصورت لفظي وصوتي 
وفراخوانده  برساخته  که  نيست  آن  ومفهومي  وحرفي 
مي شوند تا برمعنايي ومعرفتي وحقيقتي ومدلولي داللت 
کنند. بلکه مراد بار خطير وسنگين آن معنا وحقيقتي است که 
پيشاپيش وجود دارد و اسم ها ولفظ ها وحرف ها وصوت ها 
برساخته شده اند تا جنبه وجلوتي ازخلوت حقيقشان را 
يا  رسول  وصوت ها  وحرف ها  لفظ ها  کنند.  بيان  برما 
معنوي  بارهاي  اند.  معاني   (Ερμη’ς) وهرمس  سروش 
را برشانه خود گرفته اند. تأکيد ميشود برشانه گرفته اند. 
حّمال معنايندونّقال حقيقت وفّعال ووّصال رابطه وسروش 
آنچه غايب است وهرمس آنچه مژده مي هد وجبرئيل پيام. 
تعابير نغز عارف وشاعرژرف بين خراساني را» درفيه ما 

فيه» مالحظه کنيد»
«علمها همه نقشند. چون جان گيرند؟ (مولوي، ١٣٧٣: ١٧٠) 
همچنان باشد که قالبي بي جان جان پذيرفته باشد. اصل 
اين علمها از آنجهان است از عالم بي حرف وصوت درعالم 
حرف وصوت نقل کرد. درآن عالم گفت است، بي حرف 
وصوت، حق تعالي با موسي سخن گفت. آخر، با حرف 
وصوت سخن نگفت وبه کام وزبان نگفت، زيرا حرف را 
از  تا حرف ظاهرشود. حق منزه است  کام ولبي مي بايد 
لب ودهان وکام. پس انبياء را درعالم بي حرف وصوت، 
گفت وشنود است با حق که اوهام اين عقل جزوي به آن 
نرسد ونتواند پي بردن. اما انبيا از عالم بي حرفي درعالم 
حرف مي آيند وطفل مي شوند. براي اين طفالن اگرچه اين 
جماعت که درحرف وصوت مانده اندبه احوال اونرسند. اما 
ازاوقوت گيرند ونشونما يابند وبه وي بيارامند- همچنان که 
طفل اگرچه مادررا نمي داند ونمي شناسد به تفصيل، اما به 

وي ارامد وقوت مي گيرد « (جعفرمدرس، ١٣٧٢: ١٧٠). 
درادامه سخن هم به جان گرفتن ورستاخيز اسم ها ولفظ ها 
وحرف ها وصوت هاي زبان مفهومي زيربارش مشاهدات 

تصوير١. پارتنون، مأخذ:
www. google.com

1.Conceptual language

تصوير٢. تخت جمشيد، مأخذ: 
همان.



وحياني وتجربه نبوي وهمچنين عرفاني واشراقي وذوقي 
براصالت  که  آن  هم  داشت،  خواهيم  اشاراتي  وشاعرانه 
ولفظ ها  براسم ها  وفحواها  ومدلول ها  معناها  وتقدم 
تأکيد خواهيم  انگشت  مفهومي  زبان  ودال ها ونشانه هاي 
نهاد. هرچندممکن است بداهت شان توضيح واضحات به 

تصورآيد. بديهيات هم مي توانند اغفال کننده بشوند. 
همان گونه که در پيش يادآور شديم بنيادپذيري و به پيدايي 
وبرصحنه آمدن تدريجي وکاربردمرحله به مرحله زبان 
مفهومي درهزاره هاي به احتمال ميانين پيش ازتاريخ آدمي يک 
تحول عظيم معنوي ونقطه عطف درتاريخ وحضورتاريخي 
انسان درجهان روي پوسته نازک وسرد و شکننده غبار 
کيهاني که زمينش نام نهاده ايم، بوده است. تحولي به غايت 
تعيين  ومعنوي  ومدني  وجودي  ابعاد  با  ساز  سرنوشت 
کننده وبي بديل وگسترده. هزاره ها سپس تردرعهدباستان 
فيلسوف هلني، ارسطوبااتکاء به همين شاخصه و امکان 
زبان  از  دراستفاده  ما  بشري  بديل  بي  وجودي  وبهره 
کند  تعريف  جانورسخنور  را  انسان  کرد  مفهومي سعي 
(Ζωόν λόγον έχον). البته ارسطو هوشمندانه مفهومي را 
درتعريف انسان به خدمت گرفته بود که معاني بسيارديگر 
در  ومندمج  مندرج  البته  بود  ومندمج  مندرج  آن  در  نيز 
اينجا به معناي دقيق استعاري يا«متافوريک»١  آن. معاني 
مهم وکليدي به مانند: انديشه، خرد، منطق، معرفت، سخن، 
دليل، علت وقس علي هذا همه يکجا درُبن واژه «لوگوس» 
(Λόγος) جمع اند. اين نيزتصادفي نيست که برخي متفکران 
ژرف کاو دوره جديد درقاره غربي به مانند مارتين هايدگر 
وجود  سراي  يا  وخانه  انديشه  همان  ازجنس  را  زبان 
مانند  به  فيلسوفي  فکري  از حيات  دانسته وبخش مهمي 
ويتگنشتاين برمحور هستي وچيستي کنش ها وبازي هاي 
زباني انسان مشغول ومصروف مي شود. واقعيت اين است 
که درهيچ پهنه وجغرافياي پرچين وشکن تاريخ، فرهنگ، 
جامعه وجهان بشري ما ساختار وجودي مشترک انسان 
بودن ونحوه بودن انسان رادرجهان شفاف ترو زنده تر 
وآشکارتر از پهنه زبان مفهومي احساس نکرده ونزيسته 
نخستين سال هاي  ازهمان  نوزادآدمي  ايم.  نبوده  وشاهد 
حيات وحضورش درجهان ازامکان وتوانايي وجودي بي 
بديل براي يادگيري هرلهجه وگويش وزبان بشري آمادگي 
دارد وبرخورداراست. اين بهره واستعداد وامکان وتوانايي 
وجودي مشترک بشري ما به صراحت به ما مي گويد تاچه 
چه  وتا  است  مشترک  آدميان  ما  ميزان ساختاروجودي 
درجه ودامنه انسان ها پنجره هايي هستند گشوده به روي 
يا  وارد سراي وجودي  مي توانند  آن ها  اندازه  وتاچه  هم 
خانه هستي هم بشوند وزيرسقف خانه يکديگر مأوابگزينند 
وآشيان کنند. آيه شريف « وعلم آدم االسماء کلها» اشاره به 
همين گشودگي وجودي انسان هم به روي خويش وهم به 
روي هستي دارد. زبان مفهومي، زنده ترين مصداق چنين 
گشودگي وجودي آدميست. به همان ميزان که درزبان بدن 

وحاالت، محوريت با بيان است -هرچند به صورت گنگ 
واحساسي آن- متقابال درزبان مفهومي محوريت با گفتمان 
گفتماني٢  وحرکتي  بوده  ديالکتيکي  اش  وسرشت  است 
با  درقياس  نيز  نظيري  بي  وشفافيت  وضوح  واز  داشته 
ديگرانواع زبان ها به مانند زبان رويا وزبان فرهنگ مادي يا 

زبان تصاويربرخورداراست. 
ديني  درتجربه هاي  مفهومي  زبان  وکيفيت  معنوي  شأن 
وعرفاني واشراقي وذوقي وزيبا شناختي به چنان درجه اي 
ازاعتال مي رسد که درکتب مقدس هم خداوند کلمه است، هم 
تجلي خداوندگاري خويش را دراسماء الحسني بيان کرده 
است. درسرآغاز انجيل يوحنا چنين مي خوانيم:» درآغاز 
اسم يا کلمه بود وکلمه نزد خدابود وخدا اسم يا کلمه بود» 
 Έν άρχή ήν ό Λόγος, καί ό Λόγος ήν πρός τόν)

اين يک گزاره ساده   .(Θεόν, καί Θεός ήν ό Λόγος

ومتعارف نيست. واژه هاي «آرخي» و«لوگوس» و«تئوس» 
دراين گزاره درمقام وموقعيتي قرارگرفته اند بغايت عميق 
و با بارمعنوي ووجودي سنگين. ظاهر وصورت مفهومي 
عبارت وپيام اين است که درآغاز کلمه يا اسم است وکلمه 
واسم نزد خداست وخدا اسم يا کلمه است. اما باطن معنوي 
وپيام محفوف در اليه هاي نهان ودروني ترعبارت نيزهمين 
اسماء  درباره  هرآنچه  خير!  که  البته  مي گويد؟  ما  به  را 
الحسناي باري تعالي درقرآن آمده نيزچنين اند. اهل عرفان 
که  گفته اند  درست  ايمانيان  حکمت  اصحاب  و  واشراق 
آيات واشارات وعبارات ومثل ها وقصه هاي وحياني قرآني 
دروني  وزيراليه هاي  ودراليه ها  دارند  ظاهري وصورتي 
وباطني ترشان مي بايد غواصي کرد تا به گوهرهاي معنوي 

ناب واصيل تر دست يافت. 
مسئله انسداد وانفتاح يا سلب وايجاب وجنبه هاي ثبوتي 
اهللا  وصفات  وافعال  اسماء  وتشبيهي  تنزيهي  يا  وسلبي 
ومناسبتشان با ذات «واجب الوجود» يا مطلق وجود درميان 
محدثان ومتکلمان ومتفکران مسلمان بحث ها ومناقشه ها 
اهل  است.  داشته  بدنبال  را  داري  دامنه  آراء  واختالف 
ذوق وعرفان واشراق نيز تجربه هاي شهودي ومشاهدات 
ومکاشفات باطني خود را هرچند با ادبياتي ذوقي وزباني 
شاعرانه درپيکر رمزها وتمثيل واستعاره هاي غني وپرمايه 
از معنا ورازآميزي حيات دروني چيزها بيان کرده اند که 
مجال گشودن وپرداختن به آن ها درنوشتارحاظر نيست. 
فصوص ابن عربي وآثارعارف وشاعربزرگ وروشندل ما 
جالل الدين محمد بلخي وهمچنين شيخ محمود شبستري 
قرآن  از  ملهم  عميق  تعابير  از  گرانباروپرمايه  وديگران 
واحاديث قدسي ونبوي درباره اسماء اهللا خصوصا  نظريه 
تجلي اسمي حق تعالي است. براي پرهيز از به پيرامون رانده 
شدن جنبه هاي زيباشناختي موضوع که محور سخن اين 
قلم درنوشتارحاضراست ازورود به آوردگاه آن مناقشه ها 
ومجادله هاي کالمي وفقهي وفلسفي که درحيطه صالحيت 
مباحث اکنون ما نيست ونمي گنجند صرف نظرمي شود.  

1.Metaforik

2.Dialogic

پديدارشناسي جامعيت اسم   ُحسن 
و  جنبه هاي زيباشناختي آن



شماره۴۰  زمستان۹۵
۶۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

درپيش  که  چنان  آن  ومتعارف  رايج  درمعناي  «اسم» 
يادآورشديم يک نشانه مفهومي است ومتعلق به سپهرزبان 
مفهومي. گمان مي رود ميان اين واژه هم به لحاظ لغوي هم 
دردوره  که   (Σηµείο) «سيميو»  يوناني  واژه  با  معنوي 
جديد اصطالح «سميولوژي» (Semiology) يا دانش نشانه 
لغوي  يا  لفظي  هم  نسبتي  برساخته شده  ازآن  شناختي 
ومعنوي وجود داشته باشد. حتي به احتمال ميان واژه سماء 
درعربي که به معناي آسمان است با واژه يوناني « سيما» 
(Σήµα) که معناي نشانه مشخص ازآن افاده شده نسبتي 
واژگاني ومعنوي مي بايد وجود داشته باشد. به هرروي چه 
چنين نسبتي ميانشان برقراربوده باشد وچه نباشد اسم ها 
نشانه هاي مفهومي اند، يعني «سيميو» (Σηµείο) يا نشانه 

هستند. 

در تعريف واژه حسن
«ُحسن»١ نيز يک نشانه مفهومي است ومتعلق به قلمرو 
زبان مفهومي و نه انواع ديگرزبان ها به مانند زبان فرهنگ 
مادي وتصويري واعداد وحاالت وحرکات وقس علي هذا. 
از اين واژه سه حرفي کوتاه وخوش آهنگ، معاني لغوي 
ولفظي متفاوت ومتعدد مرتبط به هم افاده شده است که 
به پاره اي ازآن ها که درزبان عربي وفارسي آمده ذيال» 

اشاره مي شود:
نيکويي، نيکي، بهجت، خير، خوبي، خوبرويي، لطا فت، مالحت، 
راستي،  صحت،  درستي،  نزاکت،  فروغ،  زيبايي،  ماليمت، 
استواري، جمال، بهاء وموارد مشابه ديگر (دهخدا١٣٧٣، 
٧٨٦٧-، ٨ پورجوادي١٣٦٧، ٢٨، ٥٣٢). اسم مصدر وصفت 
شده  اطالق  ونيکواست  بسيارخوب  هرآنچه  به  احسان 
را  پرشماري  مفهومي  وترکيب بندي هاي  ترکيبات  است. 
نيزازواژه «حسن» درفرايند يک تاريخ درازآهنگ وپيوسته 
برساخته اند که مهرتاييد براهميت واعتبار معنوي اين مفهوم 
کليدي ومهم قرآني ست. واژه اي بي بديل و شايد هم ترجمه 
نا پذير. به پاره اي از ترکيبات وترکيب بندي هاي مفهومي که 

ازاين واژه کليدي برساخته اند ذيال» اشاره مي شود:
نظر، ُحسن  حسن خلق، ُحسن سابقه، ُحسن ظن، ُحسن 
تدبير، ُحسن ختام، ُحسن اخالق، ُحسن، تاويل، ُحسن تقدير، 
ُحسن تشخيص، ُحسن اتفاق، ُحسن تصادف، ُحسن تعبير، 
ُحسن، معاش، ُحسن سلوک، ُحسن اشتهار، ُحسن بصيرت، 
ُحسن آداب، آب ُحسن، پرتوُحسن، باغ ُحسن، چشمه ُحسن 
وقس علي هذا (دهخدا١٣٦٧، -٨ ٧٨٦٧). راغب اصفهاني 
نيزدرجلد نخست مفرداتش درمعناي اسم ُحسن پاي ازگليم 
معاني لفظي يا لغوي واژه فراترنمي نهد واسم ُحسن را 
دراجسام  مي کند:»ُحسن-  تعريف  چنين  لفظي  به لحاظ 
اگر  حسنه  وهمچنين  است  وماّدي  طبيعي  ورويدادهاي 
اسم  بصورت  اگر-حسنه-  اّما  باشد،  وصف  درحالت 
بکار رود معموال» درباره پديده ها ورويدادها است ولي- 
ُحسني- فقط درباره رخدادها واداث بدون ماّديات واجسام 

است». درادامه ودرهمان مجلد درتعريف لفظي اسم ُحسن 
چنين آمده است:

«واژه- ُحسن- درعرف عموم مردم بيشتر بچيزي که بچشم 
زيبا باشد گفته مي شود. رُجل حسن وُحسان وامرآه حسناُء 
وُحسنانُه– درباره مرد وزن نيکو منظروزيباست. آنچه را 
که درقرآن از واژه – ُحسن- آمده است بيشتر بچيزي که 
از نظر بصيرت وانديشه زيباست اطالق شده، خداي تعالي 
گويد: «اّلذين يستمعون القول فيتبعون احسنه-١٨/زمر»؛ 
يعني: آنچه را که ازشک وشبهه دورباشد نيکو واحسن 
است، بايستي آن را پيروي کنيد و... « (راغب اصفهاني,١٢٦ 
,٢٠٠٥,٤٩١-٤٩٠,١٣٨٣). در»تفسيرموضوعي قرآن کريم» 
آقاي جوادي آملي (جوادي آملي١٣٨٦، -٢٤٥-٢٣٩) دربحث 
اسماء الحسناي خداوند درباره اسم وصفت ُحسن به جنبه 
مي پردازند  واژه  معنوي  جنبه هاي  به  اشاراتي  با  لغوي 
ومباحثي را مطرح مي کنند که تا حدي مويد جامعيت اسم 
حسن  دراثردوجلدي»آيات  است.  درقرآن  ُحسن  وصفت 
بر شرحيست  که  رياضي»  اهللا  حشمت  آقاي  وعشق« 

«سوانح العشاق» شيخ احمد غزالي» نيزبرغم عنوان کتاب 
که با واژه ُحسن آراسته شده است جاي مباحث پيرامون 
رياضي،  اهللا  (حشمت  خاليست  ُحسن  اسم  معنوي  ابعاد 
١٣٦٩). همچنين دراثر»شرح دعاي سحر» امام خميني که 
مباحث نسبتا» مبسوطي را درباره اسماء وصفات جمال 
وجالل وبهاء وقس علي هذا مطرح مي کنند جاي مباحث اسم 
وصفت ُحسن بطوراخص خاليست (امام خميني، ١٣٥٩). با 
اين همه با يد توجه داشت که توقف درمعاني لفظي اسم ها 
وصفت ها گاه ره زن هم مي شود وراه ذهن وفکروعقل وفهم 
ما را بسوي رد يابي ورصد واليه نگاري پديدارشناختي 
بمانند  مفاهيمي  تر  وعميق  نهان  معاني  به  ودسترسي 

«ُحسن» مسدود هم مي کند. 
بگشاييد  که  را  وفارسي  عربي  اصطالحات  فرهنگ هاي   
بندي هاي مفهومي  ترکيبات وترکيب  از  با حجم سنگيني 
حسن  ومهم  محوري  کليدي،  واژه  از  شده  برساخته 
دانستنشان  جهات  ازبسياري  که  مي شويد  مواجه 
حائزاهميت است. با اين همه وقتي ذهن وفکروخرد وفهم 
وواژگاني  لفظي  معاني  يا  رايج  لغوي  ما درحصارمعاني 
اين اسم وآن صفت محبوس مي شود  متعارف ومتداول 
اين خطروجود دارد که ازحيات دروني وفرازو فرود هاي 
عظيم  وتحوالت  تاريخي  دربستررويداد هاي  که  معنوي 
وعميق ووجودي که برآن ها گذشته غافل وبي خبرمانده 
وازدسترسي به اليه ها وزيراليه هاي معنوي تر ودروني تر 
وروحاني تر وزنده تراسم ها وصفت ها ونشانه هاي مفهومي 

ناکام ومحروم بماند. 
واژه ُحسن به مانند بسياري ازواژگان يا اسم ها وصفت ها 
واصطالحات ونشانه ها وترکيب بندي هاي مفهومي ديگرکه 
اعراب  درميان  ازاو  پيامبروپيش  درزمان  آمده  درقرآن 
حجاز وهمسايگان شان که به زبان ها وگويش ها ولهجه هاي 

١. اسم جامع ُحسن که شامل همه 
اسماء اهللا مي شود بيش ازهراسم 
ديگري درميان محدثان ومتفکران 
ومتکلمان وحتي متصوفه ما مورد 
غفلت قرارگرفته است. تعاريفي که 
بيشترمراد  داده شده  ارائه  ازآن 
مالحت  يا  است  بوده  زيبايي 
کاشاني  شريف  اهللا  مّالحبيب 
الحسني»  اهللا  درکتاب«     اسماء 
به  يک  خداوند  ٩٩اسم  درباره 
يک سخن ميگويد مگراسم جامع 
آقاي  وآموزنده  اثرمفيد  ُحسن. 
ابراهيمي ديناني که موضوعش 
تبارک  حق  وصفات  «اسماء 
وتعالي» است ازکنار اسم جامع 
ُحسن نيزآسان مي گذرد. «آيات 
نيز  ُحسن وعشق» احمد غزالي 
«آيات  عنوانش  آنکه  رغم  علي 
ُحسن است وعشق» است، آنقدر 
که درکتاب درباره عشق سخن 
رفته درباره ُحسن به معناي اسم 
جامع اهللا سخن نرفته است. مراد 
وتعابيرمتصوفه واهل عرفان ما 
ُحسن  اسم  از  اسالمي  درعهد 
بوده  ومالحت  زيبايي  بيشتر 
است. اشعارابن فارض وابن عربي 
وحضرت حافظ وعراقي وجامي 
چنين  گرانباراز  هذا  علي  وقس 
تعابيري است. وقتي به اين منابع 
رجوع مي کنيم متوجه مي شويم 
جامع  اهللا  اسم  اين  ميزان  تاچه 
ويگانه وترجمه ناپذير وبي بديل 
مورد  ووحياني  قرآني  وکليدي 
غفلت قرارگرفته وکمتربه اهميت 



ونبطي  وآرامي  وسرياني  وعبري  عربي  از  اعم  متفاوت 
اديان ومذاهب مختلف  وپيروان  وامثالهم سخن مي گفتند 
اعم از يهودي ومسيحي وآيين هاي مشرکانه بودند رايج 
بوده است؛ چنان که بسياري از قصصي که درقرآن آمده 
رفته  سخن  شان  درباره  ايکه  وشخصيت ها  ورويداد ها 
اعراب حجاز زمان  ايکه ذکرشان آمده به گوش  ومثل ها 
پيامبرنا آشنا و غريبه نبود. اين مشابهت ها ومؤانست هاي 
بويژه  اعراب  درميان  را  گسترده اي  مغالطه هاي  ظاهري 
اعرابي که هم ذوقي شاعرانه داشتند وشعرمي سرودند 
اساطيراالولين  با  نسبتشان  هم  سرودند  نيزمي  وخوش 
يعني اسطوره هاي بن بخش يا «بن دهشن» وآفرينش عميق 
واستواربود ودرپس پشت الوهيت ها وآيين ها وباورهاي 
نهفته  کهن  ازاسطوره هاي  کيهاني  وزبانشان  مشرکانه 
سروري  برآن  شعري  وذوق  شاعرانگي  واحساس  بود 
مي کرد وغلبه داشت. چه بسا زبان مفهومي انسان آهنگين 
بياني  ودرآغاز  شود  آشکارمي  درتاريخ  وموسيقايي 
سرشتي شعري يا شاعرانه داشته است. تصادفي نيست 
که متفکران پيشا سقراطي نيزانديشه هاي خود را با نظم 
ودرقالب شعرپيکربندي وبيان مي کرده اند. به هررويچندان 
دوراز انتظاروغيرطبيعي نبود بعثت و رستاخيزعظيمي که 
درجان پيامبراتفاق مي افتاد وفروغ رحمتي که ازعالم غيب 
وقدس وملکوت هستي برجانش مي تابيد و«اشراق قاهري» 
مي لرزاند  را  وجودش  ارض  عظيم  زلزله اي  چونان  که 
وسطوت جاللي اش مدهوش برزمين خشيت اش مي افکند 
اعرات مشرک وجاهلي آنرا به جنون وجن زدگي تعبيرش 
کنند وباران رحمت وحي که درکالبد کلمات جان وحيات تازه 
مي دميد وقيامتي که درزبان وزمان آنها اتفاق مي افتاد نبينند 
ونشنوند ونفهمند وگمان برند همان طومارشعروشاعرانگي 
(ص)  محمد  باراززبان  اين  ليکن  اساطيراولين  وقصص 
اصغاث  واحالم  واوهام  است  گشوده شده  دربرابرآن ها 
شخصي اوست. آن ها رستاخيزوحيانيعظيمي که به اسم 
شنيدنش  استحقاق  مي افتاد  اتفاق  درزبانشان  اهللا  وکالم 
نيز  ودرتاريخ  ها.  آن  از  اندکي  مگرشمار  نداشتند  را 
رستاخيز هاي سنگين روحاني وتحوالت عظيم معنوي را 

مديون همين اندک شماران درتاريخ بوده ايم. 
فرود  اگربرکوه  قرآن  اين  مي شد  گفته  آن ها  به  وقتي 
مي آمد دربرابرسنگيني وسطوت وجاللت کالم اهللا کوه با 
همه سنگيني واستواري اش سرخضوع وخشوع وتعظيم 
فرود مي آورد؛ چونان کوران وکران ناتوان وناکام ازديدن 
مژده  عظماي  وقيامت  روحاني  رستاخيزعظيم  وشنيندن 
صوري  نفخه  آن ها  بودند.  اش  روحاني  وپيام  آسماني 
بود  شده  دميده  کلمات  درجان  اعلي  وملکوت  ازافق  که 
ورستاخيزوتحول عظيمي که درزبان وزمان وارض تاريخ 
استحقاق وشايستگي شنيدن  مي افتاد  اتفاق  وفرهنگشان 
تشنه  ازجان هاي  شماراندکي  مگر  نداشتند  را  ودرکش 
ومستعد ومهياي جان گرفتن ازباده پيامي که درکامشان 

ريخته مي شد. 
آيتي  مي گوييد  راست  اگر  مي شد  خواسته  ازآن ها  وقتي 
صورت  مراد  تصورميکردند  آن ها  بياوريد  را  مشابهش 
از  که  اند  شده  چيده  کنارهم  که  ست  الفاظي  بيروني 
موسيقي  پيکروارهم  ترکيب  هم  قرآني  نظرنيزکالم  اين 
خاص  وزنده  روحاني  بديل  وبي  دروني  خوش  وآهنگ 
و»اشراق  نبوي  عظيم  تجربه  نمي توانستند  دارد  را  خود 
قاهر» وزنده ونيرومند ومتعالي وعميقا» روحاني که هيچ 
شکلي ازبازآفريني برآن مترتب نيست مگرآن که استعداد 
واستحقاق وشايستگي سهيم شدن درآن را يافته باشيم؛ 
دريابند  را  است  نهفته  قرآن  وحياني  آيات  پشت  درپس 
وازنسيم رحمتي که ازعالم غيب وملکوت وابديت برتاريخ 
آن ها  شوند.  بارور  و  بهرور  مي وزيد  تاريخي  وزمان 
ذکرکاهن وشعرشاعروسحرساحروافسون افسانه وروايت 
راوي وتاريخ ونقل مورخان را با تجربه واعجازپيام وقيام 
وقيامت وحياني رسول اهللا خلط مي کردند ودر کاسه مغلطه 

مي ريختند ودرمي آميختند. 
اصيل  شاعروهنرمند  يک  واقعي  متفکروفيلسوف  يک   
خلق  با  وديگري  فلسفي  انديشه هاي  با  يکي  نيزمي تواند 
درزبان  عظيم  وتحول  رستاخير  اش  هنري  بديل  آثاربي 
که  گونه  همان  کند  پا  به  مردمان  وذايقه  وانديشه وذوق 
و  بعثت  ليکن  از خود رسته،  عارف روشندل وجان  يک 
وتاثيرشان  بوده  ديگري  جنس  از  نبوي  رستاخيزهاي 
برروان ورفتاروتاريخ وفرهنگ وزندگي مردمان بنيادي تر 
آثار  وهنرمندان  متفکران  چونان  پيامبران  وفراگيرتر. 
فکري وذوقي وزيباشناختي خلق نمي کنند. همدل وهمزبان 
وآدمي  عالم  طرح  حق  به  ووانهاده  حق  با  وهمسوي 
نودرمي اندازند. طرح افتتاح تاريخ وفرهنگ وزبان وانديشه 

وهنروذوق وذايقه اي نو واصيل تروگوهرين تر. 
دامن  درقرآن  را  الحسنا  واسماء  اسم حسن  بحث  وقتي 
مي زنيم ضرورت دارد به اين نکته توجه شودکه با سلسله اي 
ازاسم ها وصفت ها ونشانه ها وترکيب بندي هاي مفهومي به 
معناي متعارف ومتداول آن مواجه نيستيم بلکه طومارکالم 
وپيام زنده اي پيش روي ما گسترده است که به هر کسي 
مي تابد  وايمانش  معنوي  وآمادگي  استحقاق  با  متناسب 
وگرمي معنوي وجان تازه مي بخشد. تمثيل ها واشاره ها 
واستعاره ها وقصه ها ايکه درقرآن به مناسبت هاي مختلف 
آمده ضرورتا» مشمول زمان ومکان تاريخي نمي شوند. 

تصوير٣. سي وسه پل اصفهان، 
مأخذ: همان.

تصوير٤. برج آزادي،مأخذ: همان.

پديدارشناسي جامعيت اسم   ُحسن 
و  جنبه هاي زيباشناختي آن
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تاريخي  ومکان  زمان  ضرورتا»مشمول  مي کنم  تأکيد 
نمي شوند. زمان ومکان وجودي از جنس يا مقوله زمان 
وقصه هاي  واستعاره ها  تمثيل ها  نيست.  تاريخي  ومکان 
وحياني هرآن درارض تاريخ ووجود ما درشرف اتفاق اند 
ورخ مي دهند. حي اند وحاضر. به مانند يک سمفوني هرجا 
تاريخي  ومکان  زمان  مشمول  شوند  اجرا  که  وهرگاه 
نمي شوند. فراسوي زمان وجغرافياي تاريخي ايستاده اند. 
تعابيرنغز و ژرف عارف وشاعرخراساني ما را درمثنوي 

مالحظه کنيد:
 کاش چون اصحاب کهف اين روح را 

حفظ کردي يا چوکشتي نوح را
 اي بسا اصحاب کهف اندر جهان 

پهلوي توپيش توهست اين زمان
 يار با او غار با او در سرود 

مهربرچشمست وبرگوشت چه سود
 (مولوي، ١٣٦٣، ١٨١٢) 
باري  الحسناي  واالسماء  ُحسن  اسم  پيرامون  را  بحث 
تعالي وجنبه هاي زيبا شناختي آن پي مي گيريم. درقرآن 
موکدا» همه اسماء اهللا، االسماء الحسني آمده است. ترکيبات 
وترکيب بندي هاي مفهومي برحول واژه حسن نيزدرقرآن 
پرشمارند. ذيًال به پاره اي ازآن ها به مناسبت بحث اشاره 

مي شود:
- وهللا االسماء الحسني فادعوه بها. . . (اعراف/١٨٠). 

- اهللا ال اله ال هواالسماء الحسني (سوره طه/٨). 
الحسني  االسمائ  له  المصور  الباري  الخالق  -  هواهللا 

(حشر/٢٤). 
ايا ما تدعوا فله االسماء  - قل ادعوا اهللا او ادعوا الرحمن 

الحسني (اسراء/١١٠). 
- پاره اي ترکيب بندي ها وترکيبات مفهومي که درقرآن به 
مناسبت هاي مختلف درباره واژه يا به مفهوم دقيق تراسم 

ُحسن و اليه هاي معنايي محفوف درآن آمده است:
- اِن الذين آمنوا وعملوا اصالحات اّنا ال نضيُع اجرمن احسن 

عمال» (کهف/٣٠). 
- نعم اثواُب وحسنت مرتفقا» (کهف/٣١). 

- هل جزاء الحسان اّال االحسان (رحمن/٦٠). 
- واحسن کما احسن اهللا اليک (قصص/٧٧). 
-  وکذالک نجزي المحسنين (قصص/١٤). 

- لقد خلقنا االسان في احسن تقويم (تين/٤). 
- الذي احسن کل شي ء خلقُه (سجده/٧). 

- واهللا يحب المحسنين (اسراء/٧). 
-  اّن اهللا يحب المحسنين (يونس/٢٩زمر/١٠). 

- اّن اهللا يامُر بالعدل واالحسان (نحل/٩٠). 
واحقاق  وبقره  وعنکبوت  واحزاب  مائده  ودرسوره هاي   
وانعام وقس علي هذا به مناسبت هاي خاص به اسم جامع 
شده  اشاره  متفاوت  مفهومي  بندي هاي  درترکيب  ُحسن 
است. درمنابع ومتون ديني وعرفاني وادبي وفقهي وکالمي 

وفلسفه عهد اسالمي، همانگونه که درپيش يادآورشديم اين 
اسم اهللا جامع وبي بديل وکليدي قرآني ووحياني فراوان 
کمال  که  است  شده  افاده  بسيارنيزازآن  معاني  و  آمده 
وجمال وجالل ومالحت وماليمت واعتدال وخيرونيکويي 
وراستي واستواري از جمله آن ها است. درقرآن شريف 
همه اسماء اهللا نهايتا» يک اسم اند وبه يک اسم ارجاع داده 
مي شوند. به سخن ديگر همه افعال واوصاف واسماء اهللا 
دراسم ُحسن جمع اند ووحدت دارند وهمه اسماء اهللا االسماء 
الحسنايند. هرفعل وعمل نيک وزيبا ودرست وراستي نيز 
داشت وحسنات  بدنبال خواهد  را  ُحسن  نهايتا»  درقرآن 
پذيرفته خواهد شد. يعني فرجامش ُحسن است و وحدت 
ويکتايي وتوحيد. ُحسن اسم جامع توحيد قرآني ست. به ما 
نند «اهللا» به مانند «احد». «اّنني انا اهللا ال اله اّال انا « (طه/١٤). 
«قل هو اُهللا احد» (اخالص/١). «وهللا االسماء الحسني فادعوه 
بها»، «وذرُوا والذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما کانوا 
ونيکووراست  خيرزيبا  هرآنچه  (اعراف/١٨٠).  يعملون» 
ودرست واستوار است ُحسن است وهرآنچه کمال است 

ُحسن است وُحسن کمال است ومقام يگانگي وتوحيد. 
شما اين وحدت پيکرواروبنيادين را هم درهنروهنرنمايي 
هم  وانديشوري وخردورزي  ودانايي  در سپهردانش  هم 
درفرهنگ وآداب وادب زندگي عهد اسالمي دردولت قرآن 
انديشمند  ميرفندرسکي  صناعيه  رساله  همه  مي بينيد.١ 
عصرصفوي همين نکته مهم وظريف را مي کوشد توضيح 
دهدوتعريف کند. ازمنظروحياني قرآن شريف کثرت، ذاتي 
هيچ شيء ومخلوقي نيست ليکن وحدت ذاتي ست. نقص 
نيست  امرذاتي  ّشروزشتي  که  چنان  نيست  نيزامرذاتي 
وذاتي  ذاتي  امري  وراستي  خيرونيکويي  زيبايي،  ليکن 
را  خود  خاص  بهره  ومخلوقي  هرموجود  «چيزها»ست. 
ازوجود دارد. بهره خاص خود را ازنيکويي از زيبايي از 
يکتا ويگانه ودرکمال  يا  حقيقت. وجود واحد است واحد 
را  بهره  ترين  جامع  شريف  منظرقرآن  از  مطلق.  خود 
انساناز«وجود» از«واجب الوجود» برده است:و عّلم آدم 
وفرهنگ  تاريخ  نيزذاتي  وحدت  (بقره/٣١).  کّلها  االسماء 
نيز امري  باهمه تنوع ورنگارنگي اش است. کثرت  آدمي 
ذاتي نيست. کثرت روي بسوي وحدت، حسن وکمال دارد. 
انسان حتي آنجا که نا دانسته بخطا واشتباه وانحراف ره 
سپرده است نيزروي بسوي کمال ووحدت داشته است. 
جغرافياي پرچين وشکن ورنگارنگ تاريخ وفرهنگ وجامعه 
وجهان بشري آدمي هم ساختاري مشترک دارد هم آن 
برخورداراست  دروني  پيکرواروانسجام  ازوحدت  که 

وتحويل پذيربه تاريخ طبيعي نيست. 
-  «وعّلم آدم االسماء کّلها» يعني آن که ساختاروجودي 
همه ما آدميان مشترک است. همه ما با همه تنوع وتلون 
بسيار  وصفات  وافعال  واسماء  وزباني  ونژادي  فرهنگي 
ازيک امت وچه بسا حتي  نهايتا» يک اسم بيش نيستيم. 
برآمده  واحد  مفهومي  زبان  سرچشمه  ازيک  درصورت 

١. هنر و هنرمندانگي عهد اسالمي 
وسکه  ازچهره  ديگري  سوي 
و  ودانشوري  ودانايي  دانش 
وکشش هاي  انديشه ورزي 
حقيقت جوي  و  ورزانه  معرفت 
ميان  نيزبود.  مسلمان  انسان 
نيکويي وزيبايي وحقيقت وحدت 
پيکروار وبنادين بود. سي وسه 
پل وميدان نقش جهان اصفهان 
چنين  وبارز  زنده  مصداق 
وحدت پيکروُحسن عمل هنرمند 
به  مومن  مسلمان  وصنعتگر 
بود.  قرآن  وحياني  آموزه هاي 
پل ها سازه هايي هستند که موانع 
پيش  از  را  ساحتگي  يا  طبيعي 
روي ما برگيرند واز کرانه اي به 
کرانهاي تا از اين سوي مکاني به 
آن سوي عبورکنيم. به ديگرسخن 
دارند.  وفوري  عملي  سرشتي 
ليکن شما وقتي روي سي وسه 
پل اصفهان ايستاده ايد آن چنان 
ميان طراحي ومهندسي ومعماري 
هندسي  ونظم  رياضي  ودقت 
ومواد  واستواري  واستحکام 
ومصالح ظريف وبکاربرده شده 
دربناي پل از يک سو وتناسب 
وتقارن ميان اجزاء وهماهنگي آن 
با محيط پيرامون وجريان رودي 
که معماري پل روي آن افراشته 
شده مي بينيد واحساس مي کنيد 
که اگرساعت ها روي آن بيايستيد 
احساس خستگي نمي کنيد. همين 
جهان  نقش  درميدان  طوروقتي 
هستيد. اين همان وحدت پيکروار 
وزيبايي  نيکويي  ميان  ذاتي  و 
وحقيقت  ودرستي  وراستي 
ودانش ودانايي است که برآمده 
وحياني  کالم  آموزه هاي  از 
همه  درآن  که  است  وقرآن 
الحسني  اهللا درآن اسماء  اسماء 
آمده وفرجام اعمال وافعال نيک 
آدميان  ودرست  وراست  وزيبا 
حال  است.  تعبيرشده  حسنات 
شما آن پل وميدان زيبا وپرشکوه 
عهد صفوي را مقايسه کنيد با 
در  پرديس  وزمخت  نازيبا  پل 
گلوگاه وورودي کرج يا هندسه 
مهندسي ناشده ميدان ومعماري 
نازيبا وناهماهنگ آن در صادقيه 
تهران تا آسانتر متوجه شويد چه 
فترت و رخوتي  افول و  دوران 
را اينک تجربه مي کنيم ومدعي 

ادامه در صفحة بعد



وتوانايي  و  امکان  از  نيزازفرزندآدمي  دليل  همين  به  ايم 
يادگيري هر لهجه وگويش وزبان مفهومي برخورداراست 
به  نيزيادآورشديم همه درآغاز روي  نکته اي که درپيش 
کعبه وقبله يک اسم داشته ايم. اسمي که همه اسماء درآن 
جمع اند وهمه اسماء تجلي يا جلوه اي از يک اسم اند. از 
يک کانون نوريعني نوراهللا مي تابند. نورُحسن. نورتوحيد. 
نوروحدت. همه کنجکاوي ها وکشش ها وکنش هاي معرفتي 
ما اعم ازمتافيزيکي وفلسفي وعلمي يا خالقيت هاي ذوقي 
وزيبا شناختي ما با همه تکثروتنوع وتلونشان. نهايتا» روي 
بسوي تعميم، ترکيب، هماهنگي، وحدت بخشي ودستيابي 
به کمال وبيان وحدت دروني وذاتي چيزها را دارند. وحدتي 
که پيشاپيش چونان اصل واحد وبنيادين، چونان سرچشمه، 
مبداء، سرمنشاء، بدايت ونهايت، اّول وآخر، ظاهروباطن يا 
يکتا  تعبيرديگرچونان «آرخه» و«لوگوس» و«تئوس»  به 

ويگانه يا احد و واحد هست. 
 (Παιδεία) درفرهنگ«پايديا»  وکليدي  مهم  مفهوم  سه 
وانديشه عهدباستان يونان محوربحث ها وجدال هاي جدي 
و عميق فلسفي درميان متفکران هلني بوده است که هرسه 
فراخوانده شده بودند تا يک اصل بنيادين ويک اسم يگانه 
که همان اسم جامع ُحسن است را بيان کنند وبرسانند. 
يکي واژه ياصفت بنيادين «کالوس» (Κάλλος) بود که از 
معناي واژگاني آن زيبايي و زيبندگي وخوش فرمي وشکيل 
بودن وآراستگي افاده مي شده است. درباره آثارخوش فرم 
است.  مي شده  صفتاستفاده  ازهمين  نيز  وآراسته  وزيبا 
دوديگرواژه مهم وبنيادين «آگاثوس» (Αγαθός) بود که 
معاني اخالفي متعددي ازآن افاده مي شد که خير وخوبي 
ونيکويي وادب ونجابت ومکنت ودارايي وارجمندي وقس 
علي هذا ازمهم ورايج ترآنها بودند. وسه ديگرمفهوم مهم 
رايج  معاني  بود.   (Αλήθεια) «اليثيا»  وکليدي  وبنيادين 
لغوي که ازآن افاده مي شد صدق بود وراستي ودرستي 
وواقعي وحقيقي. هم درسقراط افالطون هم درنظام فکري 
وفلسفه افالطوني هم درآثارشاگردش ارسطو تالش هاي 
فکري نفسگيري را مي بينيم که معطوف به يک اصل واحد 
ووحدت بخش استکه هم کمال وُحسن هرچيزي درآن است 
هم آنکه فالح ورستگاري وسعادت ويا به مفهوم دقيق ترنيک 
برتن  تحقق  جامه  درآن  انسان   (Ευ-δαιµονία) بختي 

مي پوشد. تصادفي نيست که در انديشه وفرهنگ يا «پايديا» 
(Παιδεία) عهد باستان هلني چنان که درهمه فرهنگ ها 
وجوامع پيشا مدرن، ميان کشش ها وکنش ها وچشش هاي 
وکنجکاوي ها  هنري  وخالقيت هاي  شناختي  وزيبا  ذوقي 
وکشش ها وخيزش هاي معرفت ورزانه وانديشوري وحقيقت 
و  پيکروار  وحدت  نوعي  ونيکويي  زيستن  ونيک  جويي 

همسويي وپيوستگي بنيادين وجود داشت. 
کنش ها وچشش هاي ذوقي وزيباشناختي انسان کنجکاوي ها 
وکشش هاي معرفت ورزانه وحقيقت جويانه آدمي را دامن 
مي زد وعميق تروثيق ترمي کرد. به موازات کنجکاوي ها 
وکشش هاي معرفت ورزانه وانديشورانه وخردورزآدمي 
دروني  ووحدت  وهماهنگي  ونظم  وتناسب  وحدت  هم 
وبنيادين چيزها را آشکارمي کرد هم درمسيرنيکويي ونيک 
زيستن وحرکت بسوي ُحسن وکمال واصل واحد چيزها 
گام  ونيکبختي  وسعادت  وفالح  رستگاري  به  ورسيدن 
برمي گرفت. به وسعت يک جهان مثال ومصداق وشواهد 
زنده درصدق اين مدعا فرهنگ ها وجوامع گذشته ميراثي 

بسيارغني وپرمايه از خود بجاي نهاده اند. 
 اهل وانديشه وقلم وقتي خواسته اند مهرتأييد ونظر موافق 
حديث  به  اغلب  بيابند  زيبايي  درباره  را  اسالم  ومساعد 
«واهللا الجميل ويحب الجمال» که حديث مهمي است استناد 
يک  درقرآن شريف همه  اهللا  اسماء  آنکه  اند. حال  جسته 
اسم اند ودر يک اسم يعني اسم ُحسن جمع اند. اسم ُحسن 
ودرستي  وهرراستي  ونيکويي ها  زيبايي ها  همه  جامع 
يا حقيقتي ست. زيبايي به مانند نيکويي به مانند راستي 
وذاتي  وجودي  و«لوگوس»  «آرخه»  اصل  يک  ودرستي 
وواحد هرمخلوقي ست که با اسماء وصفات وافعال اهللا که 
همه ُحسن اند وخير وکمال ونيکويي وراستي تجلي کرده 
وفرهنگ  تاريخ  ونيم  دريکهزاره  که  نيست  تصادفي  اند. 
قرآن  دولت  درعهد  عصراسالمي  ومعنويت  ومدنيت 
زيبايي همانقدر که ذوق وزيبايي زبان گوياي حقيقت بود 
ونيکويي، انديشوري ومعرفت ورزي زبان زنده وگوياي 
زيبايي بود وخيروخوبي ونيکويي. اين نيزتصادفي نيست 
که تاريخ نبوي ما با پيام جهاني زرتشت درعهد باستان با 
انديشه نيک وکردارنيک وگفتارنيک افتتاح مي شود. در اينجا 
انديشه  و وحدت بخش  بنيادين  اصل  نيزصفت «ُحسن» 
بختي  ونيک  فرهمندي  ورفتاروسرچشمه  وگفتاروکردار 

آدمي آمده است. 
اين نيزتصادفي نيست که انديشمندان پيشا سقراطي متاثر 
ازهمين پيام وآموزه نبوي وجهاني وعميقا» معنوي واخالقي 
وگفتاروکردارنيک  انديشه  را   (Σοφία) حکمت  زرتشت، 
 τό ε’ύ λογίζεσθαι, τό εύ λέγειν):مي کردند تعريف 

 .(καί τόν πράτειν ‘’α δεί Κελεσίδου1994,81

به سخن ديگرُحسن کمال هرچيزي است وکمال امرذاتي 
نهان وهسته دروني وجوهريا شايد«اوسيا» (Ουσία) که 
گمان مي رود واژه ُابس واساس عربي هم از همين مفهوم 

تصوير٥.  خوشنويسي خط 
شکسته نستعليق، مأخذ:

 همان.

مأخذ:  پرديس،  پل  تصوير٦. 
همان.

پديدارشناسي جامعيت اسم   ُحسن 
و  جنبه هاي زيباشناختي آن

اسالم ومسلماني هم هستيم و در 
توهم نوين اسالمي از تمدن نوين 

اسالمي دم مي زنيم!
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شماره۴۰  زمستان۹۵
۷۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

درموجويت  نهان  وجودي  بهره  يا  باشد  اخذشده  هلني 
خورشيد  عرفان  تعبيراهل  به  يا  هرچيزيست.  وماهيت 
درموجويت  هستي  وهستة  دردرون  ونهان  نهفته  وجود 
هرذّره يا به تعبيرديگرهم معنا هم صورت نهان يا اسم اهللا 
وهنرمندان  کارعالمان  هرمخلوقي.  درباطن  ونهفته  نهاده 
آشکاروعيان وآفتابي کردن معنا ومعرفت وصورت نهان 
وواقعي ووجودي موجوديت ها ست. درادبيات عرفاني عهد 
اسالمي تعابيرژرف ونغزودلنشين فراواني را اهل وذوق 
اند  وبکاربرده  برساخته  رابطه  درهمين  وشهود وعرفان 
که براي پرهيز از به حاشيه رانده شدن بحث ازذکرشان 

صرف نظر مي شود. 
اسم جامع ُحسن به مثابه يک کليد واژه مهم درگشودن 
قفل مقوله هاي رنگارنگ تجربه هاي ذوقي و زيبا شناختي 
مي تواند  نظري  به لحاظ  نيز   (Aesthetic categories)
بکارآيد. توضيح داده مي شود چگونه وچرا چنين مقوله بندي 
نظري  به لحاظ  ُحسن  وکليدي  جامع  مفهوم  زيرخيمه 
حائزاهميت. مقوله يا مقوالت، برگردان وبرابرنهاد عربي 
مفهوم ارسطويي کاتيگوري (Κατηγορία) يا به صورت 
دوره  در  است.   (Κατηγορίες) کاتيگوريئس  جمع  اسم 
جديد اين مفهوم هلني را فيلسوفان ومورخان متخصصان 
هنروذوق وزيبايي چنان که بسياري از اصطالحات ومفاهيم 
کليدي ديگررا ازانديشه وزبان عهدباستان هلني يا التين 
وام ستانده اند تا به نحوي روشن تر نظرات خود را به 
وساطت آن ها بيان کنند. طي سال هاي اخير به مناسبت هاي 
مختلف ودرچارچوب معرفي برخي مقوله هاي زيباشناختي 
درمجله هاي  را  مقاله هايي  فارسي  زبان  به  قلم  اين 
است  ومنتشرنيزشده  رسيده  وبچاپ  داده  ارايه  ميهني 
تالش هاي  برغم  (مالصالحي١٣٧٥,١٣٨٥، ١٣٨٥، ١٣٧٨). 
انجام شده اين مقوله ها به لحاظ نظري همچنان درجامعه 

دانشگاهي ما مغفول مانده است. 
وکنش ها  کشش ها  و  وزيباشناختي  ذوقي  تجربه هاي 
کنجکاوي ها  مانند  به  آدمي  هنري  خالق  وچشش هاي 
آييني-ديني  يا  ورزانه  معرفت  وکنش هاي  وکشش ها 
وتجربه انسان ازالوهيت وامرقدسي هم رنگارنگ اند هم 
بغايت غني وپرمايه وزنده وفوق العاده تاثيرگذاربرروان 
ورفتارمردمان. دردوره جديد هستي وچيستي تجربه هاي 
فصل  که  هنري  خالق  وکنش هاي  وزيباشناختي  ذوقي 
ازهردوره ديگري درگذشته  مشترک ما آدميان استبيش 
ومعناکاوي  تحليل  تقد،  بحث،  مورد  نظري  به لحاظ 
قرارگرفته است. مقوله بندي آن ها را نيزمديون فيلسوفان 
وزيبا  ذوقي  هنروتجربه هاي  ومتخصصان  ومورخان 
شناختي هستيم. انسان بطورطبيعي وفطري بدون شناخت 
وتعريف نظري ومقوله بندي تجربه ذوقي وزيباشناختي 
خود از چيزها با آن ها هم مي زييد هم مي تواند به عالي 
ترين نحو درصورت ها وريختارها وساختارها وآثار هنري 
بيا فريند وبيان کند. مردم کوچه وبازاردرمواجه با چنين 

شناختي  زيبا  وحس  ذوقي  تجربه هاي  دربيان  يا  آثاري 
خود ازچيزها ازطيف وسيعي از مفاهيم وترکيب بندي هاي 
مفهومي وگزاره هايي استفاده مي کنند که شناخت شهودي 
وفطري آن ها ازرنگارنگي وتنوع مقوله هاي زيبا شناختي 
مفهومي  بندي هاي  ترکيب  يا  واصطالحات  مفاهيم  است. 
وخوش  فرم  وخوش  وشکيل  زيبا  مانند  به  وگزاره هايي 
قواره وخوش اندام ومليح ولطيف وظريف وپرشکوه وبا 
عظمت با هيبت ومتين وسنگين وباوقارورسا وغرا وحزن 
علي  وقس  وکميک  تراژيک  يا  انگيزوسوگناک  انگيزوطنز 
هذا را مردم کوچه وبازاربه مناسبت هاي مختلف درمواجه 
با اشياء اصيل ومرغوب يا پديدارها وواقعيت ها طبيعي با 
ويژگي وبرجستگي خاص وهم چنين مشاهده آثارهنري به 
خدمت فرامي خوانند تا حس وتجربه زيباشناختي خود را 
بي آنکه تعريف مشخصي ازهريک از اين نشانه ها وترکيبات 
وترکيب بندي هاي مفهومي داشته باشند بيان کنند. آن ها 
هم درتجربه خود صادق اند هم درمدعاي خود. درگذشته 
صورومقوله هاي  انواع  وشهودي  بطورفطري  هنرمندان 
زيباشناختي را خلق مي کردند بدون آن که به لحاظ نظري 
مقوله بندي آن ها رادانسته وتعريف بيروني ونظري درباره 
اين  ازکشف وتعريف نظري  تا پيش  باشند.  آن ها داشته 
عياروميزان  تنها  که  بود  اين  مقوله ها تصورغالب ورايج 
وصورت ها  امرزيبا  شناختي،  وزيبا  ذوقي  حس  داوري 
وفرم هايي هستند که درمقوله زيباشناسي جمال يا امرزيبا 
متجلي اند. اين سبب مي شد تا آثارهنري متعين درمقوله هاي 
ديگريا مغفول مانده آن که مورد تحقيرقرارگرفته وتحريف 
واقع شوند. امروزبلحاظ نظري فيلسوفان هنرومتخصصان 
نظري  به لحاظ  ميزان  تاچه  مي دانند  نيک  وزيبايي  ذوق 
تجربه هاي ذوقي وزيبا شناختي آدمي مشمول چه طيف 
وسيعي از مقوله ها ي زيبا شناختي مي شوند وتاچه ميزان 
نيزهرکدام درنوع خود تعين ونحوه بيان خاص خود را داشته 
وعياروميزان داوري ويژه خود را مي طلبد. براي پرهيز از 
به درازا کشيده شدن سخن دراينجا به پاره اي مهم وکليدي 
ترين آن ها که با موضوع نوشتارما درباره اسم کليدي حسن 

نيز مرتبط است ومناسبت دارد ذيال» اشاره مي شود:
 .(Aesthetic category of beautiful) ١. مقوله جمال

 Aesthetic category) ۲. مقوله زيباشناسي جالليا امرواال
 .(of sublime

 Aesthetic) ٣. مقوله زيباشناسي ظرافت يا لطافت يا مالحت
 .(category of graceful

 Aesthetic category of) ٤. مقوله زيباشناسي سوگناک
 .(tragic

 Aesthetic category of) ۵. مقوله زيباشناسي شوخناک
 .(comic

 .(Aesthetic category of ugly) ۶. مقوله زيباشناسي زشتي
 تجربه هاي ذوقي و زيبا شناختي درمقوله هاي ديگرنيز بيان 
شده اند که طرح يک به يکشان درحيطه نوشتاراکنون ما 



نمي گنجد. اگراين مقوله ها را چونان نوع دردرون يک هرم 
جاي دهيم درراس هرم اسم کليدي ُحسن به لحاظ منطقي 
جنس قرارمي گيرد که همه تجربه هاي اصيل ذوقي وزيبا 
شناختي وکنش هاي خالق هنري روي به قبله وکعبه آن 
يعني يک اسم که جامع همه اسم هاست يعني ُحسن دارد. 
وذاتي  فطري  کشش  مطلوب  وکمال  ُحسن  به  دستيابي 
به  هنر  حتي  وناهنرمند.  ازهنرمند  اعم  است  انساني  هر 
وقالب هاي  ازقاعده ها  کدام  هيچ  نيزبه  مفهومي  اصطالح 
اصيل گذشته درکنش هاي خالق انسان عنايت والتفاطي 
ُحسن  درجستجوي  آنارشيستي  نحو  به  نيزناکام  ندارد 
يافروشگاه  نمايشگاه  دريک  چيزهاست.  مطلوب  وکمال 
آثاربلورين ممکن است يک مشتري که ازتوانايي وبضاعت 
با پرداخت  مالي کافي برخوردار است جامي بلورين را 
نداشتن  ديگربدليل  ومشتري  کند  خريداري  معين  بهاي 
وجه کافي ازخريدن همان جام منصرف شود ودرحسرت 
از  است  ممکن  نيز  وبازديدکننده سومي  بماند  آن  تملک 
فرصت استفاده کرده در ازدحام مشتريان همان نوع جام 
را ازفروشگاه بسرقت ببرد. هرسه بازديد کننده آنکه جام 
را خريده وآن که درحسرت تملک آن ماند وآن که آنرا به 
سرقت برده دريک چيزشريک اند وسهيم وآن اين که هر شي 
ء واثراصيل ومرغوب وزيبا برايشان دوست داشتني ست. 
کاري که هنرمندان مفهومي مي کنند بيشترشبيه کارسارقان 
است. آن ها ميخواهند بي هزينه بکمال مطلوب چيزها دست 
آرند.  بکف  را  چيزها  واصالت  ورفعت  هزينه  وبي  يابند 

درباره ويژگي هاي هريک ازمقوله هاي زيبا شناختي سخن 
بسياررفته است؛ اين که مناسبت ميان هريک از اين مقوله 
هنرها  وانواع  از شاخه هاي هنري  يا هريک  است  چگونه 
مقوله  اين  دربيان  وظرفيتي  امکان  ودامنه  درجه  ازچه 
برخوردارهستند مباحث پردامنه اي را هم فيلسوفان هنرهم 

عالمان متخصصان ذوق وزيبايي مطرح کرده اند:
(Beardsley1958,Boyd1957,Burke1770,Ducasse

1966,Carritt1932,Κωβαίυ1987,Μουτσόπουλος

1958,1970,2013Νiarchos1984,1985,1986,Παπ

ανούτσος1976) 

نمي گنجد.  درنوشتارحاضر  وبحثشان  طرح  مجال  که 
تصورمي کنم بي مناسبت نيست نمونه مصاديقي تصويري 
و  تجسمي  هنرهاي  درحوزه  مقوله ها  برخي  با  مرتبط 
ارائه  درمقاله  شده  مطرح  مباحث  با  متناسب  معماري 
شود: معبد پارتنون که يک نمونه عالي معماري کالسيک 
هلني است نمونه عالي متعين درمقوله زيباشناسي جمال 
است (تصوير١). مجموعه تخت جمشيد نمونه عالي متعين 
درمقوله زيباشناسي جالل يا امرواالست (تصوير٢). سي 
وسه پل دراصفهان (تصوير٣) وبرج آزادي (تصوير٤) 
درميدان آزادي تهران نمونه عالي تالقي وتلفيق هم مقوله 
زيباشناسي جمال هم جالل هم ظرافت است. آثاربي بديل 
سبک شکسته وشکسته نستعليق نمونه هاي عالي هنرنمايي 
وخالقيت هنرمندان خوش نويس ما دربيان صورت هاي خوش 
فرم وظريف ومقوله زيباشناسي ظرافت است (تصوير٥). 

نتيجه
خالصه سخن اين است که ُحسن يک اسم اهللا کليدي وجامع وبسيارمهم وگران معنا درقرآن شريف است. 
جامعيت واليه هاي عميق ترمعنوي آن به باوراين قلم مغفول مانده است. ازمنظروحياني کالم قرآني هرخيري 
هرکمالي، هرراستي ودرستي، هرزيبايي دراين اسم اهللا جامع جمع است وبه وحدت ذاتي خود رجوع دارد. 
اين وحدت ويگانگي وهماهنگي يا نظم هماهنگ هم با نام اسماء الحسناي ذات باري تعالي درآفرينش پرتو 
افکنده وجلوه کرده است، هم دريک هزاره ونيم انديشورورزي ومعرفت ورزي وکنش ها وچشش هاي ذوقي 
وزيباشناختي وهنر وهنرمندانگي وآفرينندگي عهد اسالمي دردولت کالم وحياني قرآن با يک جهان مصاديق 
مي توان آن را مشاهده کرد. اسم اهللا جامع ُحسندرمقوله بندي تجربه هاي ذوقي وزيبا شناختي ما در راس هرم 
قرارگرفته واصيل وبنيادي ترين عياروترازوي داوري براي همه تجربه هاي ما اعم از ذوقي وزيبا شناختي 

ومعرفت ورزي ودانش ودانايي وامرقدسي وقس علي هذا مي تواند قرارگيرد. 

منابع و مأخذ
ابراهيمي ديناني غالمحسين. ١٣٧٥. اسماء و صفات حق. تهران: اهل قلم. 

پورجوادي، نصراهللا. ١٣٦٧. «ُحسن»، دايرة المعارف بزرگ اسالمي، ج ۲۰. تهران: مرکز دايرة المعارف بزرگ اسالمي. 
جوادي آملي عبداهللا. ١٣٨٦. تفسير موضوعي قرآن کريم: توحيد در قرآن. قم: مرکز نشر اسراء. 

دهخدا علي اکبر. ١٣٧٣. لغت نامه، ج ۶. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
راغب اصفهاني حسين بن محمد. ١٣٨٣. مفردات الفاظ قرآن، ج ۱. ترجمة غالمرضا خسروي حسيني. تهران: 

پديدارشناسي جامعيت اسم   ُحسن 
و  جنبه هاي زيباشناختي آن



شماره۴۰  زمستان۹۵
۷۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

انتشارات مرتضوي. 
راغب اصفهاني ابوالقاسم حسين بن محمد. ١٤٢٦ق. المفرادات في غريب القرآن. لبنان: بيروت. 

رياضي، حشمت اهللا. ١٣٦٩. آيات ُحسن و عشق: شرح «سوانح العشاق» شيح احمد غزالي. تهران: مرکز نشر. 
سعيد فرغاني سعيد الدين. ١٣٧٩. مشارق الّدراري شرح تائيه ابن فارض، با مقدمات و تعليقات جالل الدين 

آشتياني. قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمية قم. 
شريف کاشاني مالحبيب اهللا. ١٣٨٥. خواص و مفاهيم اسماء اهللا الحسني: نام هاي زيباي خداوند. مترجم و شارح 

محمد رسول دريايي. تهران: انتشارات صائب. 
رياضي، حشمت اهللا. ١٣٦٩. آيات حسن و عشق. تهران: سازمان چاپ خواجه. 

فندرسکي، مير ابوالقاسم. ١٣١٧. رسالة صناعيه. مقدمه و حواشي و تصحيح علي  اکبر شهابي. مشهد: انتشارات 
فرهنگ خراسان. 

مالصالحي، حکمت اله. ١٣٧٥. «جمال و جالل در هنر»، کيهان فرهنگي، ش٩، ١٠: صص ٣٦-٤١. 
مالصالحي، حکمت اله. ١٣٧٥. «معماري و صور جاللي (۱) »، کيهان فرهنگي، ش ١٢٩: صص٤٤-٤٧. 

مالصالحي، حکمت اله. ١٣٧٥. «معماري و صورجاللي (٢) »، کيهان فرهنگي، ش١٣٠، ١٣١: صص٥١-٦٠. 
مالصالحي، حکمت اله. ١٣٨٥. «مقولة زيباشناسي ظرافت و برخي صورآن در هنر دورة صفوي»، گلستان 

هنر، ش ٣ (ش پياپي٥): صص١٠-١٦. 
مالصالحي، حکمت اله. ١٣٨٦. «آن سوي خنده، تأملي در مقولة زيباشناسي طنز (کميک) »، خردنامة همشهري، 

ش٢٤:٧١-٢. 
موسوي خميني، روح اهللا. ١٣٥٩. شرح دعاي سحر. ترجمة سيد احمد فهري. تهران: انتشارات نهضت زنان مسلمان. 
Boyd,M. J. ,1957. “Longinus, the Philological Discourses and the Essay on the Sublime”,in 

CQ,N. S. (1957) ,379. 

Brody,J. , 1958. Boileau and Longinus,Geneva. 

Burke,E. ,1770. A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the

Sublime and Beautiful,6thedition,London. 

Carritt,E. F. ,1932. What is Beauty?, Clarendon Press,Oxford. 

Γεωργούλης,Κ. Δ. ,1964. Αισθητικά καί Φιλοσοφικά Μελετήματα,Αήναι,

Σιδέρης. 

Μουτσόπουλος,Ε. ,1958. «Περί τής οντολογικής υποστάσεως τής –

 Τέχνης,εν τώ Σοφίστή τού Πλάτωνος, εν ΠεριοδιΚόν Αθήναι,62 (1958) ,σς369-378. 

Μουτσόπουλος,Ε. ,1970. Αι Αισθητικαί Κατηγορίαι,Εισαγωγή είς μίαν –

Αξιολγίαν τού αισθητικαύ αντικειμένου. Αθήναι. 

Νίαρχος,Κ. ,1984. Οί Αισθητικές Κατηγορίες τού Ωραίου καί τού –

Υψλού,Αθήναι. 

Νίαρχος,Κ. ,1986. Διονυσίου Λογγίνου, περί Ύψους,Αθήναι,Καρδαμίτσα

Κλεσίδου, Αννα. , 1994. Μελετήματα Προσωκρατικής Ηθικής, Ακαδη- 

Μία Αθηνών. 

Παπανούτσος,Ε. ,1976. Αισθητική, Αθήναι Ικαρος. 

Phenomenology of total name of Hosn and its aesthetics aspects

Hekmatollah Mollasalehi,Ph. D. Associate Professor, Tehran university, Tehran,Iran. 



Scientific Research Quartely Journal                                           Journal of  faculty of art Shahed university 

Phenomenology of Totality of theName of Hosn and Its AestheticAspects
Hekmatollah Mollasalehi,Ph.D, Associate Professor, University of Tehran, Tehran, Iran.

Recieved: :2015/7/19      Accepted: 2016/4/24

“Hosn” name is a total and very significant name. Its totality is also highlighted, and 

its importance is declared in the holy Quran. Despite the importance and totality of this 

significant and key name of God (Allah) in the verses of the holy Quran, when referring 

to the mystical, philosophical and Kalam texts and resources of the Islamic era, it is felt 

that both aesthetic and deep conceptual aspects and its ontological, epistemological, and 

aesthetic importance are neglected and uncovered theoretically. The aim of this paper, 

in short, is attempting to study part of the spiritual layers and aesthetic aspects of this 

important, pivotal, key, total and untranslatable concept. The questions of this research 

are: what does Hosn mean? Why do all the names and God in the Holy Quran refer to 

the name of Hosn? Why are all the names of God in the Holy Quran names of Hosn? The 

research method in this paper is phenomenological, through which the spiritual layers 

and aesthetic aspects of the name of Hosn is revealed. The data was collected through 

library research. The results of this paper are transcending from the literal meanings of 

key concept of the name of Hosn, and a phenomenological exploration of its spiritual 

and more inner layers, and most importantly, paying attention to the theoretical aspects 

of the word, including its aesthetic dimensions in the philosophy of art and beauty as a 

cover concept of “substance” which encompasses a wide range of types and manners of 

aesthetic topics like “Kalos (the beautiful)”, “Majesty or the transcendental”, “fineness, 

delicateness and pleasantness”, “chic”, “tragic”, “comic”, “ugliness” and suchlike.

Keywords: Name, Hosn, Quran, Totality, Aesthetics,Unity, Multiplicity.
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