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براساسوحدتدرکثرتوکثرتدروحدتيشناسييبايز

 
1دکتر مریم شمسایی

 

 2الدین تابعی دکتر سید ضیاء

 

 «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»

ها و زمین است ]جمله[ تسبیح او  ها ]و صفات[ از آن اوست آنچه در آسمان خداى خالق نوساز صورتگر ]که[ بهترین نام  وستا»

 (22سوره حشر:آیه («گویند و او عزیز حكیم است مى

 

 چكيده

بره او نسربت داده   ، دراک زیبرایی باشد و برتررین ابتهراد در ا   هر حسن و جمالی تجلی حق تعالی در افق طبیعت و آفرینش می زمينه و هدف:

. واجردترین کمرا ت اسرت   داراي حق تعالی ، تجلی اوست ، که هر کمالی در هستی آنجا جهان هستی چهره جمال حق تعالی است و از. شود می

اط میران زیبرایی   در ایرن ماالره بررآنیم ترا بریرراري ارتبر       بنابراین. شناسی نمایش وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است زیبایی طور کلی به

حایات وجود و کثرت نمایش زیباي وحردت و تجلری هنرمندانره آن    ، که وحدت کنیمو بیان  کردهوحدت وجود و زیبایی کثرت وجود را عیان 

 .  است

 . اي استفاده شده است پردازي علمی و مطالعه کتابخانه در این مطالعه از شیوه نظریهروش: 

گیرري   شرك  ، هراي تجربره دسرتیابی بره آن      ناسری و نگراه اندیشرمندان اسرومی و  ربری و بیران راه      ش اي بر زیبایی با مادمه ها: يافته

با برداشتی از مبانی و اصول اسومی و خداشناسی بره تبیرین و نظریره کثررت در وحردت و وحردت در       . تشریح گردید"شناسی زیبایی"

 . کثرت پرداخته شد

شناسی در وحدت و کثرت بره شرر     هاي معتبر نظریه زیبایی ایی و گردآوري تحلی  دادهبا استنتاد از مفاهیم یرآنی و رو گيری: نتيجه

شناسی وجود دارد که اندیشره توحیردي    طور کلی پدیده وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در زیبایی که به. این مااله ارائه شده است

 .کردهمتا مشاهده  ر آفرینش نظام هستی توسط خالق بیتوان د باعث توجه به سوي خالق یگانه شده و این مسئله را به وضو  می

 

 یوه خیال، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، وحدت وجود، شناسی زیبایی :واژه کليد

 

 مقدمه
برا  . هاي این پدیده است گوید که کارش کاوش در معناي جمال و شناخت زیر و بم از نظام فلسفی خاصی سخن می 3شناسی  زیبایی

2یافتند و بر ناش شناختی و معرفت بخرش  در می "مربوط به حواس"آن را به معناي چیزي  طورکلی بهیشین آنكه فوسفه پ
آن تأکیرد   

                                                 

 shamsaie2008@yahoo. com. دانشگاه علوم پزشكی شیراز -استادیار گروه معارف اسومی .1

 Ethics@sums. ac. ir -شیراز پزشكی علوم دانشگاه، پزشكی دانشكده، پزشكی اخوق استاد، نویسنده مسئول .2

3. Aesthetics 

4. Cognitive 
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فوسرفه پیشرین   . عنوان نظامی جداگانه در زمینه علم و فلسفه تا میانه یرن هجدهم جایگاه مشخصری نداشرت   زیباشناسی به، کردند می

آوردنرد و برا آنكره در براب      طور ضمنی و در حاشیه موضروعات دیگرر بره عمر  مری      مواره بههاي خود را در باب زیبایی و هنر ه پژوهش

ده و کرر زیبایی را همواره در حاشریه  ، ساختند هاي عریض و طوی  فكري برپا می سیاست و اخوق دستگاه، شناسی معرفت، مابعدالطبیعه

 (1: 1332، هربرت، رکوزه)ما. کردند نه مستا  و متمایز عنوان موضوعی فرعی از آن یاد می به

زیبرایی آن بیشرتر اسرت    ، موصدرا معتاد است که :زیبایی حایات عینی و واحدي است که هرچه مرتبه وجودي شئ برا تر باشرد  

تكثرر رتبری اسرت کره     ، حایات واحدي است و تكثر زیبرایی ، یابد و زیبایی زیبایی آن اشتداد می، عبارت دیگر با اشتداد وجودي شئ به

بنابراین شرناخت دییرق زیبرایی    . با شهود ادراک می شود، وجود به بهترین شك . تر زیبایی در گرو شناخت بهتر وجود استشناخت به

 ( 101: 1332، رضا، )اکبري. در گرو شناخت شهودي آن است

. حسوس ایستاده اسرت در مرز مشترک عالم معاول و م، گوید: انسان از آن رو که وجود سیالی دارد المتألهین در جاي دیگر می صدر

زید؛ او برخی از حاایق را از مراتب عالیه عالم دریافت و  در عالم شهادت نیز می، که از سویی با عالم ملكوت مرتبط است و از سوي دیگر

یرث  از دو ح، بندنرد  هایی که در نفس هنرمند نارش مری   بنابراین صورت. کند  برخی را با حواس خود از عالم شهادت درک و دریافت می

هایی که با او مشراهده و   اند و صورت هایی که به شك  الهام یا حدس از مبادي عالیه عالم نفس او افاضه شده هاي او هستند: صورت یافته

 (313-312، 2:د1332، )صدرالدین محمد شیرازي. از عالم مادي و ذهن خود ایجاد کرده است، ادراک حسی

کننرد از طریرق    هرا زیبرایی را تجربره مری     اي که انسان نخستین شیوه. شود تجربه می یا حس اخویی، عا ، زیبایی از طریق حواس

 چشایی و بساوایی، شنوایی، بویایی، گانه است: بینایی  حواس پنج

 

 گيرد: شناسي در موارد زير مورد بحث قرار مي زيبايي

 الف: ادوات درک زیبایی

 ب: ادوات خلق زیبایی

 تدل ، تعا ، تخی ، مافوق حس که عبارت است از توهمد: چیستی زیبایی در دستگاه درک 

 

 ادوات درک حسي شامل:

 هاي حسی الف:گیرنده

 .  کند  ها را با استفاده از امواد نورانی درک می چشم که رنگ

ی صرورت زیبرایی چشرم    در  یرراین ، ها هم یكی باشرد  اجسام و رنگ، مغز، براي درک نور و رنگ باید تولید کننده نور و خالق چشم

امر نرور  . در تخی  زیبایی خواهیم گفت که زیبا دیدن حاص  ورود وحدت به کثرت و استهوک کثرت در وحدت است. پذیر نیست انجام

 .  گیرد مورد بررسی یرار می، در بحث تحلی  زیباشناسی، امري جسمی و مادي است اما چگونگی درک عمای این زیبایی، و بینایی

شوند و مانند امواد نوري هفت نت اصلی دارند که این  اش اجسام در اثر ضربه مكانیكی به آنها تولید میشنوایی: امواد صوتی از ارتع

 .  هاي موسیای هستند ها همان نت نت

بو نظیر دیدن و شنیدن از راه دور ممكن نیست ولی در اینجا نیرز   بنابراینشیمیایی بوده و ، محرک بویایی بیشتر مواد، شامه بویایی

 .  اي اصلی و فرعی براي درک بوهاي مختلف وجود دارنده گیرنده

هاي مختلرف   در اینجا نیز گیرنده، باشد از راه دور یاب  درک نمی بنابراینمحرک آن مواد شیمیایی بوده و ، ذائاه: نیر بویایی، چشایی

 .  دهد شوري و تلخی است درک چشایی انجام می، ترشی، براي درک چهار مزه اصلی که شیرینی

 . فشار که در پوست بدن یرار دارند، زبري، نرمی، هاي حرارتی ندهگیر
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 .  شوند هایی براي درک نیروي جاذبه که در گوش میانی یرار دارند و باعث احساس فضایی نیز می گیرنده

براي مثال . تهاي بدن اس مرکز درک و صدور فرمان از مرکز حرکتی به اندام، شام  سالم بودن ادوات حسی، خلق زیبایی در انسان

هماهنگی بین حس و حرکت و از سومت انردامی برخروردار باشرد ترا     ، در مورد هنر تصویري خالق یک اثر تصویري باید از درک حسی

 . به خلق یک اثر و هنر تصویري بپردازد، هاي تصویري طبیعت بتواند با تالید از زیبایی

 

 ذهن
ذهرن انسران از   . دشو اي می شود و سپس وارد سیستم حافظه ر مغز درک میاطوعات ابتدا توسط حواس ششگانه دریافت و سپس د

وجود ذهنی براساس مراح  رشد انسانی و مغز . آید وجود ذهنی فرد از ادراکات او بوجود می. دهد اطوعات بدست آمده تجرید انجام می

عالمی وجود . أ و خاستگاه هنر و زیبایی هنري خیال استطور کلی منش به. تعا  و تدل ، تخی ، او و ماوراء آن به ترتیب زیر است: توهم

دارد بنام خیال که تمامی هنرهاي مختلف متعلق به عالم خیال است که وجود ذهنی تخیلی تا اندازه زیادي بره وجرود عینری خرارجی     

، مردیریت ، دراماتیک، سازي مجسمه، هاي هنري تصویري شاید بتوان هوش. ي استژباشد و این یوه خیال مولد هنر و تكنولو نزدیک می

کره عرالم   . عالم وهم است و طرف دیگر آن عالم عار  ، در یک طرف از این عالم خیال. بندي نمود گري را در زمینه تخی  تاسیم نظامی

ی در توان به این وجود ذهنر  با مطالعه بر روي کودکان می. وهم مربوط به وجود ذهنی در حالت توهم با وجود عینی مطابات جزیی دارد

اگرر عرالم تخیر     . باشد نی نیز مؤید این یضیه میوهاي کارت ها به فیلم ها نمایان است و عویه آن دراماتیک آن، تجسمی، هنرهاي نااشی

اگر فرماندهی خیال تحت تأثیر عرالم وهرم یررار گیررد      بنابراین. کندتحت تأثیر عالم وهم یرار گیرد ممكن است هنرهاي زیبا نما ایجاد 

 . د زیبایی نداشته و گاهی هم آثار مضري داردشو که تولید میهنرهایی 

حتری بردون وجرود    ، عالم عا  مربوط به دوران بلوغ کام  است که وجود ذهنی خارجی با وجود عینی مطاابات تاریبرا  کامر  دارد  

 شرود عالم خیرال از عار  تغذیره     اگر. اي نزدیک شد توان به هستی که داراي ماهیت نیست و فاید کم و کیف است تا اندازه خارجی می

 .کند زیبایی بهتري ایجاد می

بررد و علرم شرهودي مربروط بره       به ملكوت اشیاء پی مری ، باشد عالم تدل  وجود دارد که همان کشف و شهود می، پس از عالم تعا 

کننرده هنرمنردان نیرز     هردایت ، لذا خداوند با فرستادن رسو نی از سوي خویش عووه برر راهنمرایی کر  بشرریت    . همین یسمت است

بنرابراین هرچره مخلویرات بره     . کننرد توانند هنرهاي زیباتري را خلرق   که هنرمندان گوش به فرمان پیامبران باشند می باشد و زمانی می

 .    کند  خداوند نزدیكتر باشند یدرت هنرنمایی بهتر و بیشتري را کسب می

از طریرق  . شناسی می توان توجه خود را معطوف به زیبا آفرین نمرود  زیباییدر این مطالعه سعی بر این است که نشان داده شود در 

ها آموختره   و به آن کرددهند زیباتر  توان به کارهاي هنرمندان سرو سامان داده و کارهایی که را که انجام می ها می شناخت خالق زیبایی

تعرالی در افرق    هر حسن و جمالی تجلی حق. شان زیباتر گرددشود که منشأ زیبایی از کجاست تا ذهن هنرمند را لطیف تر نموده و هنر

تعرالی اسرت و    جهان هستی چهره جمرالی حرق  . شود به او نسبت داده می، باشد و برترین ابتهاد در ادراک زیبایی طبیعت و آفرینش می

شناسی نمایش وحدت در کثرت  اییزیبطورکلی  به. واجدترین کما ت استداراي تعالی  حق، تجلی اوست، ازآنجاکه هر کمالی در هستی

در اینجا برآنیم تا بریراري ارتباط میان زیبایی وحدت وجود و زیبایی کثررت وجرود را عیران نمروده و      بنابراین. و کثرت در وحدت است

 . حایات وجود و کثرت نمایش زیباي وحدت و تجلی هنرمندانه آن است، که وحدت کنیمبیان 

 

 وحدت وجود
هرا معتادنرد کره     آن. باشرد  م( محسوس می. ق2000که در آثار ایوام هندي )، داراي یدمتی بسا طو نی استموضوع وحدت وجود 

مظراهر  ، اسرت و  یرر آن سرراب    "برهمرا "تنها وجرود ثابرت   . فوق محسوسات است و ذاتی  یرمحدود و یائم به نفس دارد، عالم وحدت
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 (31و30 :1333، اهلل فض ، )ضیاء نور. فریبنده و یا آثار هنري او هستند

آنچه محوریت مااله پریش رو را بره خرود    . سیر پر فراز و نشیبی در تاریخ سپري کرده است، تعدد نظرات و تنوع آرا در موضوع فوق

باشد که در ابتدا به نظررات اندیشرمندان برزرر در رابطره برا وحردت وجرود         شناسی می وحدت و کثرت از منظر زیبایی، اختصاص داده

 .  پرداخته شده

وابسته به آن چیز است که از وجود ، موجودیت هر شئ، گیرد وجود چیزي است در تمام اشیاء با این وجود اشیا را در بر نمی

آن شئ موجودیرت خرود را از دسرت    ، باشد و اگر آن چیز که از وجود در هر شئ است از آن شئ دور شود در هر شئ موجود می

شرود چرون نیسرتی وجرود      راي ما یاب  درک نیست اما مبدل به عدم )نیستی( نمیخواهد داد و مبدل به چیزي خواهد شد که ب

. باشرد  موارد مذکور دیدگاه موصدرا در مورد وجود می. آید و هر چیز به هر شك  که بوجود بیاید وجود است ندارد و بوجود نمی

 (232: 1332، هانري، )کوربن

یعنری ]خداونرد[ برا هرر      "ء   بماارنه و  یر ک  شیء   بمزایلره  مع ک  شی"ایند: فرم البو ه در این رابطه می امام علی )ع( در نهج

 البو ه( )خطبه اول نهج. معناي دوري و ناپدیدي نه به، و  یر هر چیزي هست، معناي همنشین و یرین نه به، چیزي هست

هرا داشرته باشرد و از طرفری      ونه که آمیزش با آنچیز هست اما نه آنگ که در این بیان حضرت اشاره به این دارند که: خداوند با همه

 .  بیرون از همه چیز است اما نه آنگونه که جدایی و تمیّز داشته باشد

اي کمتر از جوهر  تواند تحت هیچ ماوله فوسفه اسومی از زمان فارابی معتاد بودند که خداوند به منزله هستی متعالی است که نمی

الوجرود   که هر چیزي که وجود دارد یا ممكن یا واجب، ها ایجاد کردند بندي هستی جدیدي جهت ماوله بنابراین مبناي. بندي شود طباه

وجودالبسریط   فارط خدا و  تنها. ها وابسته به خدا هستند الوجود است و بایه موجودات ممكن و درستی آن تنها هستی خدا واجب. است

. مرکب از وجود و ماهیت است، هر چیز ممكنی"گوید که: کتاب هفتم شفا می از طرفی ابن سینا در. است که یائم به خودش وجود دارد

 (33و33: 1333، سایه، )میثمی"

تروان فهمیرد چرون وحردت نراب برا ذات        وحدت ناب را نمی، دتوان به کنه هستی رسی وحدت مطلق مساوق وجود است یعنی نمی

 .  مطلق وجودشود  اما این وحدت ناب می. خداوند یكی است )ی  هو اهلل احد(

که . باشد: برخی که در ذات ایشان یائم است و برخی زائد بر ذاتند صفات خداوند بر دو نوع می. باشد خداوند داراي ذات و صفاتی می

هرگاه جهت انتزاع صفتی از ذات و وصف کردن ذات به آن صفت تنها تصرور ذات الهری کرافی بروده و تصرور فاعلیرت       . اند صفات ثبوتیه

صرفات ثبوتیره خداونرد    . یردرت و یرادر  ، علم و عالم، اراده و مرید، مانند صفت حیات وحی. باشد آن صفت ذاتی می، م نباشدخداوند  ز

کوم کره  ، بصر، سمع، یدرت، اراده، علم، حیات"باشد:  دهند که هفت یسم می اوصافی هستند که ثبوت وصفی را براي خداوند نشان می

ها به  یر یا تعلرق کشرفی اسرت     متعلق به  یرذاتند و داراي چهار نوعند: زیرا تعلق آن، اما در مرحله تعلق. این صفات یائم به ذات اویند

یا تعلق تأثیري است چون یدرت و یا تعلای است بدون کشف و بدون تأثیر ، یا تعلق تخصیصی است چون اراده. چون علم و سمع و بصر

 (203و202: 1322، امام محمد، ) زالی"چون کوم

تفاوتی میان اسم و صفت وجود ندارد؛ جز اینكره صرفت   "فرمایند: در ارتباط با تفاوت میان اسم و صفت خداوند عومه طباطبایی می

کند بر ذات که همراه صرفت لحرا     ولی اسم د لت می، خواه عین ذات باشد یا  یر آن، کند بر معنایی که در ذات وجود دارد د لت می

 (322، 3جلد، محمدحسین، )طباطبایی". فتند ولی حی و عالم دو اسمندشده پس حیات و علم دو ص

بردان کره اسرم عبرارت اسرت از ذات یرا صرفت معینری از صرفاتش و تجلری           "فرماینرد:  خمینی در بحث اسما و صفات الهی می امام

 (123، رو  اهلل، نی)خمی". مثو : الرحمن عبارت است از ذاتی که با رحمت منبسط تجلی کرده باشد، مخصوصی از تجلیاتش

پرس روشرن شرد کره     . حیات خداوند  یر از علم او نیست و هیچكدام از آن دو  یر از ذات او نیست"گوید:  ابن سینا در این باب می

یكی است و نه صرفات ذات اوینرد و   ، شود اند فهمیده می الوجود اطوق شده وجود و اراده که بر خداي واجب، یدرت، علم، آنچه از حیات
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لكرن مرا در اینجرا سرخنمان مربروط بره       ، طورکلی و مفهوم حیات و مفهوم اراده یكری نیسرتند   البته مفهوم علم به. . . اجزاي ذات اونه 

 (21و20: 1333، )ابوعلی سینا. ها ناظر به یک چیز است که همه این. باشد الوجود عالم و یادر و حی می واجب

اما معتاد است که صفات تفاوت مفهومی دارد معنی درسرت عینیرت ذات برا صرفات     داند  موصدرا صفات خداوند را عین ذات او می

اي کره هرر کردام     گونه به. یعنی ذات او تمایز وجودي از صفات ندارد. این است که همه این صفات متعدد کمالی به وجود خدا موجودند

همره در عرین تغرایر مفهرومی از وحردت وجرودي        بلكه، یک شخص جداگانه باشد و نیز هیچ صفتی تمایز وجودي از صفت دیگر ندارد

 (122ص، 3: جلد1330، الدین محمد شیرازي )صدر". برخوردارند

اي و  خدا عالم به علمی است و یادر به یدرتی و مریرد بره اراده  " زالی نیز معتاد است که: رابطه صفات با ذات خداوند این است که 

، اگر کسی بگوید: عالم است بدون علرم . از این صفات یدیم، و او راست این اوصاف، يمتكلم به کومی و سمیع به سمعی و بصیر به بصر

 (32ص، 1د، 1333، امام محمد، ) زالی "چون کسی است که بگوید توانگري است بدون مال

لرق  حیرات مطلرق و کروم مط   ، یردرت مطلرق  ، اسامی ذات خداوند علم مطلق. شود صفات خداوند کند می ذات خداوند که تجلی می

. کار برده شرود  ها نیز به تواند براي انسان اسامی فع  خداوند است که می. متكلم، حی، مرید، یدیر، شود: علیم صفات خداوند می. باشد می

 .  کلیم، یادر، از جمله: عالم

یعنری در  . نظریه و اعتااد به اصرالت وجرود و اعتباریرت ماهیرت اسرت     ، ترین مبناي نظري موضوع وحدت و کثرت بدین ترتیب مهم

: 1331)صدرالدین محمد شیرازي 2. خارد یک حایات واحده بیشتر نیست که همان وجود باشد و ماهیت حد و مرزي است براي وجود

 (22تا  33، 2جلد 

 (122الدین محمد حافظ شیرازي در  زل ذی  این مسئله پراهمیت را به زیبایی مطر  نموده: ) زل شماره  خواجه شمس

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد   ت زتجلی دم زددر ازل پرتو حسن

 عین آتش شد از این  یرت و برآدم زد  اي کرد رخت دید ملک عشق نداشت جلوه

 برق  یرت بدرخشید و جهان برهم زد  خواست کز آن شعله چراغ افروزد عا  می

 دست  یب آمد و بر سینه نامحرم زد  مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

ی  زیباشناسی در پرتو نگرش حافظ به حایات و هستی عالم که تجلی حسن و جمال الهی آمده است و به وحدت مطلق الهری  مسا

. او حایارت وجرود و منحصررا  واحرد اسرت     ، الجهات و بسیط مطلق است و هریچ کثرتری در او نیسرت    کند که واحد من جمیع اشاره می

 (101: 1332، مرتضی، )مطهري

 کثرت و وحدت

تمامی احكام بالذات به وجود مربروط هسرتند و برالعره بره ماهیرت تسرري پیردا        ، ساس نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیتبرا

، بنابراین تمرام موجرودات  . باشد بساطت وجود می، یكی از احكام وجود. حكم وحدت و کثرت موجود است، از جمله این احكام، کنند می

 .  باشند می 3حاایق بسیط 

باشرند تمرام موجرودات جهران      واجد به وحدت حاه حایای بوده و موجودات همگی تجلی و ظهور آن اصر  واحرد مری    وجود الهی

تمام موجودات یائم به ذات اویند که اگر تجلی او از موجودات برداشرته  . اند کثراتی هستند که در وجود وحدانیت الهی مستهلک گردیده

در . باشد که منشأ تمام مراترب هسرتی بروده    عالم می، به تمام حاایق، جلی به صور علمیتعالی در ماام ت حق. شود همگی معدوم گردند

باشد و خداوند در این ماام در پرده جول بروده و حتری انبیراء و اولیراء      ماام احدیت شناخت و دستیابی به معرفت ذات الهی میسر نمی

                                                 

 چه عا  یادر است بین وجود و ماهیت مغایرت ایجاد کرده و براي هر کدام احكام علی حده صادر کند.  اگر .2

همه چیز است و اگر همه چیز نباشد مطلق نیست. حق تعالی هستی مطلرق اسرت. اگرر معنراي مطلرق را بفهمریم،        -اگر مطلق است-بسیط الحایاه ک  ا شیاء:حایات مطلق .3

 است . مطلق یعنی هیچ ییدي ندارد.  خداوند حایات همه اشیاء

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               5 / 7

http://ijhp.ir/article-1-113-fa.html


372 

در مرحله واحردیت جایگراهی اسرت    . باشد ست که به ذات خود آگاه میالهی نیز به مرتبه ذات الهی راهی ندارند و تنها حضرت احدیت ا

 . گردد ذات الهی با اسما و صفات آن ذات که التفات می

پرذیرد اشریا از علرم بره عرین و مارام        زمانی که تجلی افعال در اشیا صرورت مری  . ذات الهی در ماام احدیت از تمام کثرات مبراست

هراي وجرود    همره ماهیرات و ممكنرات آینره    "گویرد:   باره موصدرا چنرین مری   در این. گردند می رسیده و داراي وجود خارجی 3استجوء

آن است که صورتی در او ، اي از آن جهت که آینه است هاي جلوه و تجلی حایات مادس او هستند و خاصیت هر آینه تعالی و مح  حق

 (323ص ، 2د : 1330، ) صدرالدین محمد شیرازي". دهد جلوه کرده است را نشان می

یرابی بره    شناسی تجلی وحردت و کثررت و دسرت    لذا در زیبایی. باشد شناختی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت می اساس زیبایی

عردل و کررم   ، شناسری را توحیرد   گردد که به گفته یكی از محااین منشرأ زیبرایی   اندیشه توحیدي باعث توجه به سوي خالق یگانه می

 . توان در آثار هنر الهی مشاهده نمود توازن و کثرت می، دتصورت وح خداوند است که به

 :شدکه به چند نمونه از این آثار در ذی  اشاره  کردتوان کثرت و وحدت را موحظه  در آثار هنري مختلف می

اي را متصرور   رنرده در ذهرن واحرد خرود پ    اابتددر یابیم که ایشان  در می، کنیم تحلی هاي استاد فرشچیان را  طور مثال اگر نگاره به

آمیرزي ایرن پررده در     شود در آخر رنرگ  داده می. . . چشم و، دم، پر، بال، اند سپس به این پرنده اجزاء تشكی  دهنده وي از جمله گشته

بیننردگان هرم کره آن پرنرده را     . آورد ده که پرنده را بوجود مری شبنابراین کثرات در وحدت پرنده مستهلک . گیرد ذهن استاد شك  می

هر چادر وحردت ذهنری اسرتاد برا وحردت ذهنری بیننردگان        . شوند  بینند در ابتدا کلیت آن را دیده و در ادامه متوجه اجزاء آن می یم

کسی کره بتوانرد وحردت را در کثررات بیشرتري بیراورد و        بنابراین. کند  آن نااشی در نگاه مشاهده گران زیباتر جلوه می، نزدیكتر باشد

 .  کردلک کند آن هنرمند یویتري کثرات را در وحدت مسته

طوري که در موسیای هفت نت بیشتر وجود ندارد اما این هفرت نرت را    به کردتوان این مسئله را مشاهده  موسیای نیز می زمینهدر 

ا بیشرتر  شود هر چره تعرداد سرازه    هاي موسیای توسط افراد نواخته می زمانی که نت کندتواند از سازهاي متعدد ایجاد  رهبر ارکستر می

زیبرایی   کنرد آید و هر چه میرزان وحردت کمترر ایجراد      تري بوجود می موسیای دلنشین، ها وحدت بیشتري ایجاد گردد باشد و بین آن

 .  دشو موسیای کمتر می

در ذهرنش  ...  چروب و ، سریمان ، گرچ ، نماید با کثراتری از آهرن   در عالم معماري زمانی که معمار شروع به ساخت یک ساختمان می

د شرو   هاي آن ساختمان بیشرتر شرود آن بنرا زیبراتر مری      هرچه میزان اجزا و رنگ. واند ایجاد وحدت نموده و یک بنا را متصور شودت می

ترا   شود میبنابراین آرشیتكت کسی است که در اجزاي کثیر یک نوع وحدت ایجاد . شرطی که بتواند بین اجزاي آن وحدت ایجاد کند به

شرود   طوري وحدت ایجاد کند که آن ساختمان حرکت کند مری . . شخص دیگري بتواند بین سنگ و چوب وکه  تر شود زمانی بنا شكی 

دارد  ترر کره گرام برر مری      تدریج ذهن که به سمت مسائ  ظریرف  به. باشد مهندس مكانیک که یدرت وحدت دهی وي بیش از معمار می

. ه و مهندسی الكترونیک را ایجاد نمود مانند ساخت کرامپیوتر کردتر  تر و پیچیده هاي سنگین را ظریف توان بسیاري از اعمال دستگاه می

ها و  یعنی به حدي یدرت پیدا کنند که بتوانند بین مولكول. زیباتر آنكه در اجزاء کثیر آنادر وحدت ایجاد کرد که بتواند تولید مث  کند

و هرم اینكره در او    کنرد ت ایجاد کند که آن انسان بتواند نطق ها وحدت ایجاد نمایند و یک انسان بوجود آورد و در ادامه آنادر وحد اتم

مانند حضرت عیسی کره بره اذن   . است کردههاي خداوند که به برخی از بندگان خود عطا  شود از زیبایی عا  ایجاد کند و این موارد می

کره ایرن بره دلیر      . کنرد اي را زنرده   مرده خداوند توانست این وحدت را در بدن یک پرنده جامد انجام دهد که بشود یک مرغ جاندار یا

 فرماید: باشد که حافظ می الادس می فیض رو 

 (123کرد ) زل شماره  دیگران هم بكنند آن چه مسیحا می: الادس ار باز مدد فرماید فیض رو 
                                                 

هاي خلای موحظه نماید و جمال و جول خود را در آنهرا تماشرا کنرد،     ظهور و جلوه ذات حق براي خودش و در تعینات خلای، و به تعبیر دیگر هرگاه خداوند خود را در تعین .3

 (13نشر فرهنگی رجا، چاپ سوم، نكته سوم، ص زاده آملی، در هراز و یک نكته، مرکز  حسن)عومه استجوء مطر  خواهد شد. 
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رات در وحدت مستهلک شناسی وحدت است که بتواند وارد کثرات گردد بدون اینكه وحدت از بین برود و کث اساس زیبایی و زیبایی

آن شرخص   کنرد وحدت را در کثرات ایجاد کند و همچنین حداکثر کثرات را در وحردت مسرتهلک    حداکثرفلذا کسی که بتواند . بشود

اي است که پروردگار این یدرت را تنها به انسان کام  و انسان اول عطا نموده است کره آن حضررت محمرد)ص(     انسان بزرر و وارسته

تروانی   یعنری ترو مری   . ( کوثر را به تو دادیم2و1آیه ، )سوره کوثر "انا اعطیناک الكوثر* فص  لربک و النحر"داوند فرموده: باشد که خ می

. شرود توحیرد   پس آن وحدت ناب اولیه که به آن اعتااد داریم مری . وحدت ما را در کثرت بیاوري و کثرات را در وحدت مستهلک نمایی

یعنری  « کُ ُّ یَوم هُوَ فِى شَرأن »فرمایند:  خداوند می 23در سوره مبارکه الرحمن آیه . شود معاد می، کثرتی که در وحدت مستهلک بشود

طرور کلری پدیرده وحردت در کثررت و کثررت در وحردت در         بره . تجلیات خداوند هم تكراري نیسرت . خداوند دائما در حال تجلی است

توان در آفرینش نظرام   سوي خالق یگانه شده و این مسئله که به وضو  میشناسی وجود دارد که اندیشه توحیدي باعث توجه به  زیبایی

 .  دکرهمتا مشاهده  هستی توسط خالق بی
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