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معرفت حمد برای انسان به عنوان تمایز دهنده او از سایر موجودات، شاخص عقالنیت و 
از حیات معنوی است. برای به دست آوردن اینچنین معرفتی داشتن تعریف او مندی بهره

آن و بررسی چگونگی دستیابی به آن امری ضروری های ، شناخت مؤلفهحمددرست از 
شناخته شده است، « تحسین»های صورت گرفته، حمد که در عرف به عنوان است. با بررسی
این دو رکن در مراتب مختلف هستی و ، است. هر یک از «بروز»و « حسن»دارای دو رکن 

ها باعث معرفت حمد های متعددی هستند که شناخت این جلوهزندگی انسان دارای جلوه
کتاب حاضر ضمن تعریف حمد، بروز حسن را از پنج منظر ظهور، ثبوت، اثبات، شود. می

حمد یا تعلیم ای برای آموزش بروز و آثار در پنج فصل مورد بررسی قرار داده است تا مقدمه
 حسن و زیباشناسی باشد.

 زیرا هیچکس غیر او مالک نیست.  تنها برای خداست، ،حمد
  حمد مخصوص خداست زیرا  رحمت او در هر مخلوقی گسترده است.

 حمد انعکاسی از هست شدن و بودن، جلوه کردن و زیبایی، تماشایی شدن و ابراز توانایی
 .است

ن ابراز همه گر است. در ایمندی حقیقت که در هر شیئی جلوهحمد ابرازی است از شکوه
 اند.مخلوقات سهم دارند و بر این مسیرِ استوار مستحکم

شود و تهلیل و تکبیر که نفی وجود تسبیح که تنزیه خداوند از هر نقص است با حمد میسر می
  گیرد.حمد صورت می تنها با فهماز غیر است 
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بدین ترتیب حمد نقطه ثقل و مرکز معرفت انسان نسبت به هستی و هستی آفرین است. 
و  انسان استاز اختصاصات و قرار داده شده است بشری عقل  یتتنها در ظرفمعرفت حمد 

 ماند. اگر انسان به این معرفت دست نیابد در حد حیوانی می
حمد معرفت شود که از میصیب او درک زیبایی که رزق معنوی انسان است تنها در صورتی ن

 مند شود.بهره
بر این اساس معرفت دهد. و یکی بر دیگری داللت می و حمد با هم متالزمندحسن مفهوم 

گیرد. در مرحله اساس زیباشناسی و زیباشناسی بر مبنای معرفت حمد صورت میحمد بر 
 دیگری مقدمه و آن یکی نتیجه است.  تبه باالتر نخست یکی مقدمه و دیگری نتیجه و در مر

که خاص مومنان الهی در دنیا و آخرت است و به وسیله آن شراب طهور رزق معنوی این 
 باشد.ها میآنبین رایج  یگفتمانحاصل شهود و مشاهده آنها و شود نصیبشان می

شود در آن یاد و ذکر حمد جاری شده و این ذکر نماد زمین که از عطر بهشتیان و مالئکه پر می
 مندی، کامیابی و هر خیر دیگر است. خوشی، شادمانی، نعمت، خضوع، جدیت و بهره

حقیقتی که در ذات خود از هر گونه نقصی مبراست و  ،است حمد در انسان دریافتی از حقیقت
ت و به طور کامل حسن و زیبایی آشکار است. معرفت حمد فهم و دریافت در آن از همه جه

 این زیبایی است.   
حمد، رابطه متقابل مختصر ضمن معرفی ، بر اساس برداشت فوق، در بخش نخست این کتاب

 شود:شود. در این بررسی حقایق زیر مورد توجه قرار گرفته میبررسی میحسن حمد و 
 ،همه موجودات قادرند حمد کنند ولی  حمد و معرفت حمد دو مقوله جدا از هم است

 مند باشد.  تواند از معرفت حمد بهرهیو مخلوقاتی مانند مالئکه متنها انسان 
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 ای برای بلوغ عقلی در انسان است.  معرفت حمد نشانه   
  خواهد بود.در صورت مشاهده زیبایی است که انسان قادر به معرفت حمد 
 دهد.  های هستی داللت میها و مالئکه حامد، انسان را به زیباییتوجه به حمد انسان 
 شود، حمد ها میحامدان موجب تقویت مشاهده زیبایی ِاز آنجا که توجه به حمد

 ای تعلیم دادنی است. مقوله
 ،شهود تعقل و قوه  موجب تقویت تفکر، از آنجایی که آموزش حمد توسط حامدان

شود، حمد ابزاری برای تقویت همه قوای انسانی است و البته پس از آن به فرد می
 دهد.بخش و سرشار از رضایت خود را بروز میای فرحعنوان نتیجه

 ،ای لبریز است که هیچ رضایت و تحسین به گونه زندگی انسان حامد از نشاط، امید
 بین و یا ناراضی کند. بد ،تواند دید او را نسبت به خالقبالیی نمی

 شود. این قدرت موجب فوران قدرت زیباشناسی انسان می ،اهتمام به حمد در زندگی
 گردد. در مسیر ابراز به شکل هنر به مخاطب القا می

 بهره باشد داللتی بر زیبایی حقیقی نداشته، به ناچار اگر هنری از معرفت حمد بی
 باشد. دار رسالت خود نمیعهده

 زندگی توأم با مشاهده زیبایی و حسن است. در این زندگی  ،وأم با حمدزندگی ت
نصیب انسان از معنویات و رزق حقیقی به اندازه مشاهده حسن قابل ارتقاء است. در 

 شود. واقع با تعلیم حمد است که ظرفیت انسان در فهم حقایق افزون می
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ای ندشناسی حمد تأکید ویژهدر کتاب حاضر بر شناخت معناشناسی قرآنی حمد و نیز فرآی
تواند این کلمه را در جایگاه شده است. زیرا درک درست از معنای حمد است که می

 اش قرار دهد. حقیقی
های نظری و عملی هنر اسالمی نبه عنوان بنیا رود این موضوعانتظار می با بررسی معنای حمد

ی برای ورود به همین دلیل این کتاب تنها طرح بحث تلقی شود.انسانی  مهای علوو سایر رشته
به ویژه در رابطه خصوص این در تری های مفصلالزم است پژوهش  لذااست حمد به مبحث 
 صورت پذیرد. حمد با آموزش 

برای خود و همگان خداوند توفیق استمرار علمی و عملی در این مسیر را در پایان از 
 خواستاریم.

 ظهور حمد در زندگی :فصل اول
 )ثبوت حمد(هستی در  حسن و زیباییجریان  فصل دوم:
 )اثبات حمد( حسنفهم   و حمدمعرفت  :فصل سوم

 هستیبروز حمد در انواع  فصل چهارم:
 آثار جریان حمد در زندگی انسانفصل پنجم: 
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