
 
 

البالغه و مثنوی با نهج بررسی تطبیقی توحید در

 نگرش وحدت وجودی مولویتکیه بر 

احمد احمدی، دانشیار                 

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

مهسا عربپور، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات 

 فارسی، دانشگاه تهران

 چکیده 

عرفانی باتوجه به اهمیت مسأله توحید در متون 

و دینی، مقایسة تطبیقی آنها با یکدیگر به درک 

با مقایسه بین  کند.هرچه بهتر این متون کمک می

توان گفت در عرفان نظر متکّلمان و عرفان نظری می

نظری به جای توحید ذاتی مبحث وحدت وجود قرار 

البالغه در میان متون دینی کتاب نهج گرفته است.

اوج و تعالی خاصی به لحاظ مباحث توحیدی از 

برخوردار بوده و از این سو در میان ادب صوفیه، 

مثنوی مولوی حائز اهمیت است. اشتراکات و 

تمایزاتی میان این دو متن دیده می شود که با 

روشن شدن این وجوه اشتراک و تمایز، هم در درک 

بهتر مثنوی گامی دیگر برداشته خواهد شد و هم 

ة موالی متقیان علی وجوه دیگری از عناصر اندیش

گردد. در این تحقیق، )ع( برای فرد محقق آشکار می

های توحید در قالب یک نمودار کلی ابتدا زیرشاخه

نشان داده شده و سپس اندیشه امام علی و مولوی 

در مورد هر یک از آنها به طور خالصه در قالب 

جداول مجزا با تکیه بر نگرش وحدت وجودی مولوی 

است. در پایان، میزان اشتراکات و ارائه گردیده 

تمایزات بین عقاید رومی و سخنان امیرالمؤمنین 

-)ع( با جدول و نمودار نشان داده شده و نتیجه

 شود.گیری)به صورت( آماری ارائه می

البالغه، مثنوی، وحدت های کلیدی: توحید، نهجواژه

 وجود.

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 مقدمه

خصوصًا عرفانی با عنایت به اینکه متون ادبی و 

موجود در ادب فارسی به شدت متأثر از قرآن و 

تطبیق کتب ادبی با متون  احادیث است، از طریق

توان با البالغه، هم میدینی و مذهبی ازجمله نهج

و هم به  سنگ متن های دینی آشنا شدمعارف گران

 درک بهتری از کتب ادبی دست یافت.

شمگیری در تأثیر چ صوفیانه از آنجا که عرفان  

ادب فارسی داشته و بسیاری از متون ادبی و 

عرفانی ایران و اسالم براساس آن نوشته شده، در 

این تحقیق تالش بر این بوده است که میزان 

 تأثیرپذیری این عرفان از اسالم آشکار گردد. 

برای این مقایسه و تطبیق بین عرفان و اسالم، 

انقدر از بین کتب دینی با توجه به سخنان گر

البالغه، این کتاب به امیرالمؤمنین)ع( در نهج

عنوان مبنای اصول دینی، انتخاب، و از بین متون 

عرفانی، به لحاظ استقبال بسیار از مسلک رومی، 

مثنوی مولوی برگزیده شده، و از آن جایی که اصول 

اعتقادی  شیعیان، گستردگی فراوانی دارد، از 

ترین اصل، و مهممیان این اصول اعتقادی، اولین 

یعنی توحید و خداشناسی برای این تحقیق، منظور 

گردیده و در حد امکان سعی بر این بوده است که 

این اصل مهم با تمام جزئیات مورد بررسی قرار 

 گیرد. 

برای تسهیل مطالعۀ مخاطبین، مباحث، به شکل 

جدول، و برای آشنایی بیشتر خوانندگان با جزئیات 

-نمودار این اصول، همراه با بخشاصول خداشناسی، 

های آن در ابتدای تحقیق، و به ها و زیر بخش

منظور دّقت بیشتر، نتیجۀ مباحث، همراه با آمار و 

 ارقام، در آخر ارائه گردیده است.

برای اطالع خوانندگان باید عرض شود که در این 

مقاله، به لحاظ گستردگی مبحث توحید و تالش برای 



 
وع ارائه در قالب جدول، ارجاع سازی، و نخالصه

پاورقی وجود ندارد تا آنجا که ناگزیر )مطابق 

همسوئی با دستور رعایت تعداد صفحات مقاله( حدود 

هائی بیست صفحه از این پژوهش که به ذکر پاره

البالغه و مثنوی های توحید در نهجشواهد زیرشاخه

اختصاص داده شده بود، حذف گردیده، و در آخر، به 

ر منابع و مآخذی که از آنها برای پیشبرد ذک

اهداف این پژوهش بهره گرفته شده اکتفا گردیده 

 است.

های استادانه استاد در پایان از راهنمائی     

های ارجمندم جناب آقای دکتر احمد احمدی و صبوری

 مادر مهربانم صمیمانه سپاسگزارم.



 

 



 
 

 1جدول شماره

 صفات خداوند

در این قسمت ، بررسی برخی صفات ثبوتی مثل : 

قدرت ، سمع و بصر و حکمت به ضرورت  حیات ، علم ،

اند که صرفا به ذکر این کاهش حجم مقاله حذف شده

شود که این صفات در کالم معصوم مطلب بسنده می

کامال بر جنبه تنزیهی مبتنی است حال آنکه در 

مثنوی با تکیه بر نگرش وحدت وجودی مولوی در این 

 صفات مباینتی بین حق و خلق وجود ندارد.

 

خداوند:  صفات

 اراده

نهج    

 البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

. ارادة الهی 1

دارای دو مرتبه 

است که مرتبة 

نخست از صفات 

ذاتی، و مرتبة 

دوم از صفات 

فعلی به شمار 

. ارادة الهی 1

دارای دو مرتبه 

 است که مرتبة

نخست از صفات 

ذاتی و مرتبه 

دوم از صفات 

فعلی به شمار 

-اثبات خدا)راه

 های خداشناسی(

نهج    

 البالغه 

 مثنوی      

برهان حدوث،  اشتراکات 

 برهان نظم

برهان حدوث، 

 برهان نظم

تمایزات و 

 هاتفاوت

های برهان

فطری، عّلی، 

معجزه، فسخ 

 عزائم 

 

اعتقاد به 

 وحدت وجود

-البالغه با راهنتیجه گیری: در تفّکر شیعی و نهج

توان به وجود خداوند پی های منطقی و تجربی می

ها در خالل اشعار رغم نمود بعضی برهانبرد اما علی

مثنوی از منظر مولوی که قائل به وحدت وجود است 

خالق و مخلوق، اصاًل مباینتی ندارند تا بر اساس 

 آن وجود خالقی برای مخلوق اثبات شود.



 
 آید.می

. اراده و 2

مشیت تکوینی 

الهی در همه جا 

 نافذ است.

 آید.می

. اراده و 2

مشیت تکوینی 

الهی در همه جا 

 نافذ است.

تمایزها و 

 هاتفاوت

. ارادة ذاتی 1

عین ذات خداوند 

است و لذا قدیم 

بودن شامل آن 

 شود.نیز می

. از آنجایی 2

که مخلوقات 

حادثند ، ارادة 

فعلی خداوند 

  است. نیز حادث

. دانستن 1

اراده به عنوان 

فاعل بالتجلی 

بودن خداوند و 

ابتهاج ذات 

مقدس او به فعل 

 و رضای به آن 

. وجود نسبت 2

بین ارادۀ خدا 

و خلق )با توّجه 

به نگرش وحدت 

 وجودی(. 

گیری: بین مرید بودن خداوند از نظر نتیجه

امیرالمؤمنین و مرید بودن خداوند از نظر مولوی 

-های بسیاری دیده میها، تفاوترغم برخی شباهتعلی

شود. موالی متقیان بیشتر از ارادة تکوینی خداوند 

که مولوی گوید درحالیو نفوذ آن در همه جا سخن می

زای از ارادۀ الهی، به  تجّلی مقدس و کلمۀ خلقت

نظر دارد ضمن اینکه مولوی بر اساس تفکر « کن»

ارادة حق و خلق  وحدت وجودی خود، تباینی میان 

 بیند.نمی

 2جدول شماره 

  



 
صفات خداوند 

 : کالم

                

 نهج البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

اعتقاد به 

متکلم بودن 

 خداوند

اعتقاد به 

متکلم بودن 

 خداوند

 

 

 

تمایزات و 

 ها تفاوت

. کالم خداوند 1

نه تنها اصوات 

و حروفی است 

حادث و غیرقائم 

به ذات الهی، 

بلکه فعل و 

مخلوق خداوند 

 است. 

. کالم الهی 2

گاه به معنای 

تری به کار وسیع

می رود و بر 

همة مخلوقات 

-خداوند اطالق می

شود. در این 

کاربرد، همه 

کائنات کالم 

 .خداوندند

 

کالم الهی 

دارای دو جنبه 

یکی جنبۀ  است:

قیام به ذات 

قدیم و دیگری 

صدور و تعلق 

آن به مخلوق 

 حادث.

  امیرالمؤمنین علی )ع(گیری : در کالم نتیجه

کالم خداوند حادث بوده و قائم به ذات نیست اما 

مولوی کالم الهی را قائم به ذات الهی دانسته که 

 به مخلوق حادث، تعّلق گرفته است. 

 3جدول شماره 

 

خداوند : صفات 

 نفی ضد و مثل

نهج    

 البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

نفی ضد و مثل 

از ساحت خداوند 

 متعال

نفی ضد و مثل 

از ساحت خداوند 

 متعال



 
تمایزات و 

 ها تفاوت

با دالیل عقلی و 

نقلی داشتن ضد 

از ساحت خداوند 

  شود.نفی می

این اندیشه باب 

طبع مولوی است 

-را میکه اشیا 

توان تنها به 

اضداد آنها 

شناخت و از 

آنجا که خداوند 

ضّدی ندارد پس 

 مختفی است.

گیری: در هر دو تفّکر، خداوند ضد و نتیجه

چون بین  امیرالمؤمنین همتایی ندارد اما از منظر

مخلوقات و خداوند تباین ذاتی و صفاتی برقرار 

است و همچنین از این که موجودات ضد و نظیر 

شود که خداوند ضد یا نظیری د فهمیده میدارن

اصاًل وجودی به جز  ندارد اما از نظر مولوی

خداوند، وجود ندارد که ضد یا همتایی برای او 

 تصّور شود. 

 4جدول شماره  

 

صفات  

خداوند 

:نفی 

 ترکیب

البالغه نهج  

)توحید شیعی و 

 امامیه(

 مثنوی      

اشتراکات 

در دو 

 تفکرّ 

الهی و بساطت ذات 

سلب ترکیب از 

 .خداوند

 

بساطت ذات الهی 

و سلب ترکیب از 

 .خداوند

 

تمایزات 

 ها و تفاوت

دالیل مرکب نبودن 

 ذات الهی:

 . نفی ترکیب خارجی1

ذات الهی؛ زیرا  از

وجود هر شیء مرّکبی 

مسبوق به اجزا خود 

و متوقف بر وجود 

که آنهاست درحالی

تعّدد صفات، 

مستلزم ترکیب 

ذات حق نیست 

زیرا تعدد اسماء 

صفات، در عالم و 

مفهوم و با نظر 

به تجلیات مختلف 

-حق است به گونه



 
ممکن نیست وجود 

خداوند، مسبوق به 

وجود غیرخود یا 

متوقف بر آن باشد، 

زیرا این امر با 

وجوب  وجود سازگار 

 .نیست

های . نفی ترکیب2

عقلی مانند جنس و 

فصل و وجود و عدم 

 زیرااز ذات الهی؛ 

ذات اقدس الهی وجود 

محض است و ماهیت 

-ندارد همچنین نمی

توان هیچ کمالی را 

از ذات الهی سلب 

کرد؛ لذا ترکیب از 

)یعنی  وجود و عدم

عدم کماالت وجودی( 

در خداوند راه 

 نخواهد داشت.

. نفی ترکیب 3

مقداری از ذات 

ترکیب  زیرا الهی؛

مقداری، از خواص 

آید جسم به شمار می

و جسم نیز دارای 

ماهیت جسمی است، 

درحالی که ذات اقدس 

 الهی ماهیت ندارد.

ای که در اثر 

آفرینش آنها ذات 

حق، دچار تغییر 

-و افزونی نمی

-شود.)مطابق

بادیدگاه 

 اشاعره(.

خداوند بسیط گیری: در هر دو تفکر، ذات نتیجه

بوده و ترکیبی در آن راه ندارد اّما نحوۀ 

ها، مباین ت بودن نگرشاستدالل، با توّجه به متفاو

 است.

 5 جدول شماره



 
 

صفات خداوند : 

نفی حلول و 

 اتحاد

نهج     

 البالغه

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

نفی حلول و 

اتحاد از ساحت 

 خداوند متعال

نفی حلول و 

اتحاد از ساحت 

 خداوند متعال

تمایزات و 

 هاتفاوت

 

معانی مختلف 

حلول برای 

خداوند محال 

 است.

مولوی ماسوی 

-را وجود نمی

داند تا با حق 

که عین وجود 

است اّتحاد 

 بیابد.

گیری : ظاهرًا در هر دو تفکر حلول و نتیجه

شود اما دالیل ارائه اتحاد خداوند در غیر، نفی می

شده در این دو تفکر کامالً با هم متفاوت و متمایز 

حلول و امیرالمؤمنین علی )ع(  هستند. از نظر

اد به همه معانی، برای خداوند باطل است؛ اتح

زیرا مالزم نوعی وابستگی و نیاز یا نقص و حاجت 

که خداوند غنی مطلق است، اما خواهد بود درحالی

از منظر مولوی به این دلیل حلول و اتحاد برای 

خداوند محال است که اصاًل موجودی به غیر از 

 خداوند در جهان وجود ندارد که خداوند با او

 متحد شود یا در آن حلول کند. 

 6جدول شماره 

صفات خداوند 

 : نفی جهت 

نهج    

 البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

نفی جهت از 

ساحت خداوند 

 متعال

نفی جهت از 

ساحت خداوند 

 متعال

تمایزات و 

 ها تفاوت

_ _ 

رغم اعتقاد هر دو اندیشه به گیری : علینتیجه

-ای اشارتدر مثنوی پارهنفی جهت از ساحت الهی، 

هاست که با اعتقاد مولوی در مورد نفی جهت از 



 
ساحت خداوند، همخوانی ندارد. از جمله داستان 

موسی و شبان که سخنان شبان به لطف قبول حق تلقی 

تواند اعتقاد مولوی گردد و استناد به آنها میمی

مباین با امیرالمؤمنین در این خصوص، نشان را 

 دهد.

 7جدول شماره 

 

صفات خداوند 

 : نفی حاجت

نهج    

 البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

نفی هرگونه 

احتیاج و 

نیازمندی از 

 ساحت خداوند

نفی احتیاج و 

نیازمندی از 

 ساحت  خداوند

تمایزات و 

 ها تفاوت

اعتقاد به حدیث  

مخفی که طی گنج 

آن خداوند دوست 

داشت شناخته 

شود پس اقدام 

 به خلقت کرد.

گیری: از نظر امیر المؤمنین، خداوند در نتیجه

اصل هستی، ذات و همچنین صفات و افعال خود غنی و 

اما در خصوص مولوی با استناد  تنیاز مطلق اسبی

به حدیث گنج مخفی نمی توان نفی مطلق حاجت را از 

 پذیرفت.ساحت الهی 

 

 8جدول شماره

 

صفات خداوند 

 نفی رؤیت :

                 

 نهج البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

- - 

تمایزات و 

 ها تفاوت

اعتقاد به 

اینکه رؤیت 

حسی خداوند به 

مدد قوه باصره 

در مثنوی به 

اقسام انواع و 

-معانی رؤیت می

توان اشاره کرد 



 
و عضو حسی آن، 

،   یعنی چشم

در دنیا و 

 .آخرت محال است

رؤیت  از جمله:

قلبی، وصال، 

رسیدن به مقام 

کشف و شهود، 

های دیدن جلوه

حق، تماشای 

صفات خدا، 

-مرتبۀ عین

الیقین، درک 

معیت حق با 

 همه، دیدن حسی.

گیری: در این مبحث از نظر موالی متقیان، نتیجه

در  رؤیت حسی خداوند محال است، حال آنکه مولوی

 این مورد، نظر واحدی ندارد.

 9جدول شماره 

 

 صفات خداوند :

نفی صفات زائد 

 برذات

                

 نهج البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

. اعتقاد به 1

عینیت صفات با 

ذات الهی و 

تغایر مفهومی 

 آنها.

. اعتقاد به 2

اینکه صفات 

ذاتی خداوند ، 

رو که  از آن

عین ذاتند، 

ازلی، ابدی و 

نامتناهی 

هستند؛ در حالی 

که هیچ تغایر 

 اعتقاد به

زائد بودن 

صفات بر ذات 

الهی از آن 

جهت که صفات 

الهی  وسیلۀ 

شناخت ذات 

بوده و موجد 

خیالی در نظر 

که شود بنده می

-آن خیال می

تواند وسیله 

ای برای رسیدن 

به حقیقت 



 
وجودی بین آنها 

 نیست.

. نفی زیادت 3

صفات بر ذات و 

اعتقاد به قدیم 

 .بودن صفات

 گردد.

گیری: با توجه به کالم موالی متقیان در نتیجه

توان گفت از نظر ایشان کسی که برای البالغه مینهج

خداوند صفات زائد بر ذات در نظر بگیرد اصالً قائل 

به توحید نیست البته در عرفان نظری هم عینیت 

مطرح می شود اما به این دلیل  صفات با ذات الهی

عین ذات هستند که به جز ذات، موجودی وجود 

ندارد. با اینکه در عرفان نظری هم صفات زائد بر 

ذات از خداوند نفی می شود، مولوی به زیادت صفات 

 بر ذات الهی معتقد است.
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صفات خداوند 

 شریک نفی :

                 

 نهج البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

ذات خداوند بی 

همتاست و هیچ 

شریک و نظیری 

 ندارد.

نفی شریک از 

ساحت خداوند 

 متعال

تمایزات و 

 ها تفاوت

های نفی برهان

تعدد و شریک: 

برهان ترّکب و 

 برهان تمانع

 

اعتقاد به 

وحدت وجود و 

اینکه چیزی جز 

خدا که عین 

وجود است، 

وجودی ندارد، 

متضمن نفی 

شریک از ساحت 

 الهی است.



 
گیری: در هر دوی این تفکرات وجود شریک از نتیجه

شود اما نوع استدالل آنها ساحت خداوند نفی می

 کامال متفاوت است. 
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نهج     توحید ذاتی

 البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

- - 

 

تمایزات و 

 هاتفاوت

 تعّدد. نفی 1

 . نفی ترکیب2

 

. اعتقاد به 1

توحید به 

معنای خود 

 سوختن 

. اعتقاد به 2

 وحدت وجود

گیری: در مسئله توحید ذاتی بین سخنان نتیجه

امیرالمؤمنین علی )ع( و سخنان مولوی تباین کامل 

برقرار است. اصول مهم توحیدی در کالم امیرمؤمنان 

بینونت و عدم ناپذیری ، ناپذیری، وصفتشبیه )ع( ،

ناپذیری خداست؛ در سنخیت بین خدا و خلق و تجزیه

که در اصول اعتقادی مولوی با تکیه بر وحدت حالی

کدام از اصول توحیدی شیعی پذیرفته شده وجود هیچ

ترین اصل اعتقادی توحید در نیست ضمن اینکه مهم

نهج البالغه که بینونت و عدم سنخیت ذاتی و صفاتی 

و خلق است در نظریة وحدت وجود نه و... بین خدا 

تنها جایگاهی ندارد، بلکه این اعتقاد وجود دارد 

غیر از خدا همه چیز، معدوم و نیست بوده و  که

وجود همة موجودات و هستی تمام آنها همان هستی 

 «.همه اوست»یعنی:  ، کهخداوند است

 



 
توحید 

 صفاتی 

 مثنوی       نهج البالغه    

اشتراکات 

در دو 

 تفکرّ 

- - 

 

 

تمایزا

ت و 

 ها تفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 

توحید صفاتی در 

کالم حضرت علی )ع( 

به دو معنا به کار 

. صفات 1می رود: 

خداوند عین ذات 

 اوست.

. خداوند در صفات 2

یکتاست همان طور 

که در مقام ذات، 

یگانه و بی 

 همتاست.

. صفات الهی 1

وسیلۀ شناختن ذات 

 الهی است.

اشتغال به . 1

صفات، انسان را 

از توجّه به ذات 

دارد و محجوب می

نشان خذالن محسوب 

 است.

. با اینکه تصور 3

صفات از جهت 

انسانی حایل و 

حجاب حق است از 

جهت الهی رافع 

حجاب و کاشف وجه 

 حق می شود.

. توحید صفاتی 4

یعنی اینکه صفات 

خلق، در صفات حق 

 محو و فانی گردد.

. صفات خلق، 5

جّلی صفات حق در ت

 اوست.

. رومی در 6

مثنوی، خداوند را 

به صور گوناگون، 

توصیف و تشبیه 

 کرده است.

بینیم اصول اعتقادی گیری: همانطور که مینتیجه

مولوی در این زمینه، هیچ سنخیتی با کالم 
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امیرالمؤمنین نداشته و نه تنها این اصول 

باین شود بلکه ماعتقادی در نهج البالغه دیده نمی

-با اصل توحید صفاتی در کالم موالی متقیان علیه

 السالم است. 

                    توحید افعالی

 نهج البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

اعتقاد به 

یکتایی و 

 استقالل خداوند

در تحقق افعال 

 خود

اعتقاد به 

یکتایی و 

 استقالل خداوند

در تحقق افعال 

 خود

 

 

تمایزات و 

 هاتفاوت

اعتقاد به 

این که توحید 

افعالی اختیار 

را نفی  انسان

نمی کند و به 

انجامد جبر نمی

 بر اساس نظریه

أمٌر َبیَن »

 «. األمَرینِ 

 

اعتقاد به 

اینکه توحید 

افعالی، فنای 

فعل عبد است در 

 فعل حق.

 

اینکه فاعل گیری : در کالم امیرمؤمنان با نتیجه

حقیقی تمام کارها خداوند است اما اختیار و 

أمٌر َبیَن »شود و با نظریهآزادی انسان نفی نمی

شود و هم هم توحید افعالی اثبات می« األمَریِن 

اختیار انسان، اما از نظر مولوی توحید افعالی 

از مقولۀ فنای افعال مخلوق در خالق است و لذا 

 تفکر مطرح نیست.بحث اختیار انسان در این 



 
توحید در 

 خالقیت

نهج     

 البالغه 

 مثنوی      

 

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

. عتقاد به 1

اینکه تنها 

خالق و 

آفریدگار 

حقیقی، خداست و 

همه هستی، 

 .مخلوق اوست

ال ». آفرینش 2

یعنی « من شیء

بدون ماده 

 اولیه و ازلی.

. اعتقاد به 1

اینکه تنها 

و خالق 

آفریدگار 

حقیقی، خداست و 

همه هستی، 

 . مخلوق اوست

. آفرینش از 2

 عدم.

 

 

 

 

 

 

تمایزات و 

 ها تفاوت

خلقت الهی . 1

بدون الگو بوده  

-)ابداع بی است

 سابقه(.

در فرایند . 2

گونه خلقت، هیچ

تغییری در ذات 

-الهی رخ نمی

)ذات اقدس دهد.

از هرگونه 

خستگی و حرکت 

 (.به دور است

خالقیت . 3

خداوند بدون 

نیاز به تفکر، 

قریحه، غریزه، 

سابقه تجربی، 

و  اندیشه، حرکت

یا شریکی که او 

را در ابداع 

عجائب کائنات 

 ، است. دیاری کن

. خداوند در 1

امر خلقت، فاعل 

 بالتجلی است.

. افعال، صفات 2

و ذات خلق در 

افعال، صفات و 

ذات حق فانی 

 است.

. مشترک با 3

عقیدۀ ابن 

عربی،  

موجودات، عدم و 

منتسب به وجود 

 هستند.

.  به وسیلۀ 4

فیض اقدس و به 

واسطۀ حّب ذاتی، 

اعیان ثابته در 

علم حق تعالی 

حاصل شده و به 

وسیلۀ فیض 

مقّدس، اعیان 
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. غرض خداوند 4

از آفرینش، رفع 

تنهایی، رفع 

نیاز به همدم و 

یا به دست 

آوردن منفعت یا 

 دفع ضرر نیست. 

 

رج، ثابته در خا

 محّقق می گردند. 

 

گیری : با اینکه در دو تفکر اعتقاد به نتیجه

خالقّیت خداوند وجود دارد اما اصول اعتقادی آنها 

با یکدیگر متفاوت است زیرا  مولوی در امر خلقت 

که این اندیشه در کالم ل به تجلی است درحالیئ، قا

 شود.امیرالمؤمنین دیده نمی



 
در توحید 

 ربوبّیت

نهج    

 البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

اعتقاد به 

ربوبیت خدا و 

تدبیر امور 

جهان و 

 جهانیان.

اعتقاد به 

ربوبیت خدا و 

تدبیر امور 

جهان و 

 جهانیان.

 

 

 

تمایزات و 

 ها تفاوت

 

 

 

 

 

. اعتقاد به 1

توحید در »

یعنی « ربوبیت

جهان دارای یک 

 رّب است.   

تنها خداوند . 2

است  که مالک 

حقیقی تمام 

هستی است و 

تدبیر امور 

موجودات عالم 

را عهده دار 

 .است

. تنها خداوند 3

تواند می است که

به صورت مستقل 

و بدون نیاز به 

همکاری یا اذن 

و اجازه موجود 

دیگر، در امور 

هستی تصرف کند 

و آن را سامان 

 دهد.

 

. شناخت 1

ربوبیت به 

شناخت نفس 

وط و مشروط  مرب

و امری ذوقی و 

 روحانی است.

. معرفت 2

ربوبیت نزد 

مولوی دوام 

حیرت است و کار 

دین نیز جز 

 حیرانی نیست.

 

گیری : در هر دوی این تفکرات اعتقاد به نتیجه

ربوبّیت خداوند وجود دارد اما اصول اعتقادی آنها 

در این زمینه متفاوت و متمایز از یکدیگر است که 

نشأت گرفته از تفاوت مبانی فکری آنها تواند می



 
 باشد.
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توحید در 

 الوهیت 

نهج    

 البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

توحید در . »1

عبارت « الوهیت

است از اعتقاد 

به اینکه تنها 

موجودی که 

شایستگی پرستش 

و عبادت را 

دارد، خداوند 

 .یکتاست

. توحید در 2

توحید الوهیت و 

در عبادت با 

 یکدیگر مالزمند.

توحید در . »1

عبارت « الوهیت

است از اعتقاد 

به اینکه تنها 

موجودی که 

شایستگی پرستش 

و عبادت را 

دارد، خداوند 

  .یکتاست

. توحید در 2

الوهیت و توحید 

در عبادت با 

 یکدیگر مالزمند.

 

تمایزات و 

 ها تفاوت

. نفی هر گونه 1

معبود راستینی 

از ذات غیر 

 .الهی

. کلمه طّیبه 2

 «ال اله اال هللا»

شعار توحیدی 

 .اسالم است

 

 

. ذات خداوند 1

در مرتبۀ تجّرد 

کّلی و وجود 

« هو»مطلق به 

 تعبیر می شود.

ال اله اال هللا . »2

، توحید عوام «

ال اله اال »و 

توحید خواص « هو

 است.

 

گیری : تعاریف موالی متقیان علی )ع( و نتیجه

مالی رومی در مورد مقام الوهیت خداوندی یکسان به 

رسد با این تفاوت که مولوی در خصوص توحید نظر می

را مربوط به « هللا»استفاده کرده و « هو»خواص از 

 نهد.توحید عوام می داند و بین این دو تفاوت می
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توحید در 

 عبادت

نهج    

 البالغه 

 مثنوی      

در اشتراکات 

 دو تفکرّ 

پرستش خدای 

 یگانه

پرستش خدای 

 یگانه

تمایزات و 

 تفاوتها 

. توحید 1

عبادی، در یک 

کالم، عبارت است 

از اینکه تنها 

خداوند یکتا را 

 .بپرستیم

. اجتناب از 2

عبادت و اطاعتِ 

غیرخدا و 

 ها.طاغوت

 

. در باب 1

عبادات و اعمال 

طاعات، مولوی 

به نوعی معنی 

باطنی که متضمن 

حکمت و سّر 

آنهاست نظر 

 دارد.

. زّلت و گناه 2

در عارف، تنّبه 

و توجّه به ضعف 

-بشری را برمی

 انگیزد.

. کفر، سرآغاز 3

بیداری و پژوهش 

 و آگاهی است.

. ذکر از 4

عبادات ظاهری 

مثل نماز و 

روزه و حج، 

فاضلتر و 

تر گرانمایه

 است.

. مولوی سماع 5

را نماز عشّاق 

نامد و به می

وصول به نظر وی 

حق، موصوف به 

صورت خاصی از 

 پرستش نیست. 



 
گیری :هر دو تفکر معتقد به پرستش خداوند نتیجه

 هستند اما کیفیت پرستش، کامالً متفاوت است.
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مالک افعال 

 الهی

               

 نهج البالغه 

 مثنوی      

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

- - 

تمایزات و 

 ها تفاوت

. افعال الهی 1

دارای مالک بوده 

و آن مالک، همان 

حسن و قبح 

 افعال است. 

. خداوند، فعل 2

قبیح را اراده 

کند و انجام نمی

دهد و بدان نمی

دهد و فرمان نمی

چیزی را که 

انجام دادن آن 

الزم است مثل 

وفای به وعده 

 کند. را ترک نمی

. حسن و قبح، 2

عقلی و ذاتی 

 است.

 

ن . به رغم ای1

نظر که مولوی 

حسن و قبح را 

به صورت نسبیت 

بیند آنچه از می

کتاب مثنوی 

آید این برمی

است که مولوی 

نیز چون 

اشاعره، معتقد 

به حسن و قبح 

شرعی بوده و از 

نظر وی افعال 

الهی فاقد مالک 

 است.

گیری : از نظر مولوی افعال الهی فاقد نتیجه

یگاهی مالک است و این اصل در توحید شیعی جا

 ندارد.
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افعال خداوند 

 : عدل

                

 نهج البالغه 

 مثنوی     

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

- - 



 
تمایزات و 

 ها تفاوت

. خداوند 1

متعال عادل 

است و از 

هرگونه فعل 

قبیح و زشت 

 .منزه

. اعتقاد به 2

حسن و قبح 

عقلی، مبنای 

اعتقاد به عدل 

 الهی است.

 

خلقت اصل 

کریمانه است نه 

عادالنه زیرا 

-اگر خداوند می

خواست بنا بر 

استحقاق به 

اشیا وجود 

ببخشد هیچ چیز 

شد موجود نمی

چون در عدم، 

 استحقاق نیست.

مولوی عالوه بر اینکه اصل خلقت را  گیری :نتیجه

داند با نفی مالک و معیار از افعال عادالنه نمی

رده و  در واقع آن خاصیت شمالهی، واژه عدل را بی

 را انکار می کند.
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افعال  

خداوند : 

 هدفداری

                  

 نهج البالغه 

 مثنوی     

اشتراک

ات در دو 

 تفکرّ 

غایت در افعال الهی 

غایِت فعلی است؛ نه 

 غایتِ فاعلی.

غایت در 

افعال الهی 

غایِت فعلی 

است ؛ نه 

 غایتِ فاعلی.

تمایزات 

-تفاوتو 

 ها 

امیرمؤمنان )ع(  چندین 

هدف را از ساحت افعال 

خداوند و آفرینش 

اند مخلوقات  نفی کرده

تقویت . 1از جمله: 

سلطنت و پادشاهی 

 آفریده. 

های . ترس از پیشامد2

 روزگار.

آفرینش خدا 

برای اظهار 

کمال، وهدف 

آفرینش شناخت 

و عبودیت حق 

 است.



 

. یاری خواستن بر 3 

دفع همتایی که با او 

 نزاع کند. 

. جلوگیری از غلبۀ 4

 ضد.

. فخر و مباهات برای 5 

ترس از .6شریک. 

 .تنهایی

( سود و بهره بردن 7 

 از اطاعت بندگان.

 

گیری : با اینکه مالی رومی، هم عقیده با نتیجه

موالی متقیان افعال الهی را حکیمانه و متضمن 

ما از آنجایی که هدف آفرینش داند اغایت فاعلی می

شناسد و این تفّکر، متضمن نقص و را اظهار کمال می

حاجت در ساحت الهی خواهد بود، قابل انطباق با 

 سخنان امیرالمؤمنین نیست.  
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افعال  خداوند:   

 قدر و قضا

نهج    

 البالغه 

 مثنوی     

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

اعتقاد به 

قضای قدر و 

 الهی

اعتقاد به 

قدر و قضای 

 الهی

 

 

 

 

تمایزات و 

 ها تفاوت

. بداء از 1

های آموزه

اعتقادی مختص 

شیعه و به این 

معناست که خدا 

در قضا و قدرها 

تغییر ایجاد 

کند و در می

صورت پیدایش 

برخی امور 

همچون دعا، صله 

. به نظر 1

گویندۀ مثنوی 

قضا عبارت از 

سبق وجود اشیا 

در علم حق و 

 عالم امر است.

. آنچه به 2

صورت مقادیر و 

اسباب در عالم 

-خلق ظاهر می

شود قضا نیست 



 
رحم و صدقه، 

ممکن است 

خداوند تقدیرات 

و احکام را 

و تغییر دهد 

تقدیرات و 

احکام دیگری را 

 ثبت کند.

. نهی از تکلف 2

 در  قدر و قضا.

 

بلکه َمقضی 

 است.

. وجود اسباب 3

، تقدیر و 

ا قضای حق ر

کند و نفی نمی

تقدیر و قضای 

الهی در عرض 

اسباب نیست، 

بلکه تأثیر 

اسباب، خود 

ناشی از تقدیر 

 و قضای اوست.

گیری : با وجود اینکه اعتقاد به قدر و نتیجه

رسد اما قضا در این دو تفکر، مشترک به نظر می

تعریف از قدر و قضای الهی و چگونگی و کیفیت آن 

 متقیان)ع( و مولوی، متفاوت است.در کالم موالی 
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افعال  

خداوند: جبر 

 و اختیار

 مثنوی     نهج البالغه    

اشتراکات 

 در دو تفکرّ 

- - 

تمایزات و 

 ها تفاوت

. نظریه جبر، 1

عالوه بر نفی عدالت 

خداوند، نبوت، 

امامت، معاد، حسن 

و قبح  عقلی، 

مسئولیت، تکلیف و 

نفی شریعت را نیز 

 کند.می

. اعتقاد به 2

نظریۀ امٌربین 

 االمَرین.

. جبر، نزد 1

صوفیه مبنای 

توّکل محمود و 

حاصل شهود 

توحید افعالی 

 است.

. جبر از 2

مقولۀ شهود 

معّیت با حق 

بوده که با 

وجود نفی 



 

. نفی نمودن 3

جبرگرایی با صراحت 

تمام و برشمردن 

عواقب آن از قبیل: 

. از بین رفتن و 3-1

نفی ثواب و پاداش 

. از بین 2-3اخروی. 

رفتن و نفی بهشت و 

دوزخ در نتیجه 

. از بین 3-3معاد. 

رفتن و نفی تکلیف. 

. بیهوده شدن 3-4

ل و فرستادن ارسا

. عبث 5-3انبیاء. 

شدن ارسال کتب 

. 6-3آسمانی. 

بیهوده شدن آفرینش 

 ها و زمینآسمان

قدرت، قول به 

اختیار نیز بر 

حفظ ادب با حق 

 است.مبتنی 

. در دنیایی 3

که قلمرو 

اضداد است 

نجات انسان در 

تسلیم وی به 

جاذبۀ لطف حق 

و نفی اختیار 

و قدرت از 

خویش خواهد 

 بود.

گیری: از نظر تفکر وحدت وجودی مولوی، نتیجه

هستی انسان وهم و خیالی بیش نیست پس اختیار و 

قدرتی ندارد و برای رسیدن به بارگاه کبریا باید 

توسّل شود و لذا انسان مجبور است.این به جبر م

تفکر از نظر موالی متقیان علی )ع( کاماًل مردود 

کنند نه تفویض است و ایشان نه جبر را تأیید می

اند نظریة أمٌر َبیَن األمَرین را مطرح ساختهرا بلکه 

که در آن، هم اختیار انسان امری وجدانی و بدیهی 

د و تکلیف، است و بر اساس آن عدل، نبوت، معا

شود و هم سلطنت توجیه و به رسمیت شناخته می

 شود.خداوند محدود نمی

 23جدول شماره 

 

نهج      تکلیف

 البالغه 

 مثنوی   

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

انسان مکّلف 

 است .

انسان مکّلف 

 است.



 
تمایزات و 

 ها تفاوت

تکلیف به 

 رسدیمپایان ن

و انسان تا 

وقتی در دنیا 

 کندیمزندگی 

مکلف است و پس 

از آن تکلیفی 

متوجّه او  

 نخواهد بود.

وصول به کمال 

مستلزم سقوط 

تکلیف و رفع 

 حکم حرمت است.

گیری :از نظر حضرت علی )ع( و مولوی نتیجه

انسان مکّلف به تکالیف و اوامر الهی است اما در 

رسد در کالم حضرت، تکلیف فقط با مرگ به پایان می

ها و مولوی پس از برخاستن حجاب که از نظرصورتی

تعینات و وصال بنده با حق، قلم تکالیف شرعیه از 

 شود.او برداشته می

 24جدول شماره

 

افعال خداوند 

 : لطف

               

 نهج البالغه 

 مثنوی  

اشتراکات در 

 دو تفکرّ 

لطیف بودن 

صنعت و آفریده 

 های خداوند

لطیف بودن 

صنعت و آفریده 

 خداوندهای 

تمایزات و 

 ها تفاوت

لطف بر خداوند 

 واجب است.

 

 

گیری :از نظر موالی متقیان لطف بر خدا نتیجه

که مولوی به دلیل عدم اعتقاد به واجب است درحالی

-حسن و قبح عقلی لطف را بر خداوند، واجب نمی

 داند.

 25جدول شماره 

 گیری نتیجه

شود، میبا توجه به آنچه در جداول فوق، دیده 

نه تنها سخنان امیرمؤمنان و گویندۀ مثنوی با هم 

متفاوتند بلکه در بعضی موارد متضاد و متباین 

رغم اینکه به نیز هستند. در بسیاری از مباحث، به



 
اند رسد حضرت علی )ع( و مولوی یک سخن گفتهنظر می

اند، با بررسی و در گفتار با یکدیگر هم عقیده

-انتها به این نتیجه می اصول اعتقادی آنان در

رسیم که تنها ظاهر سخنان، همانند بوده و در 

های بسیاری وجود تفکرات و اعتقاداتشان تفاوت

دارد و در واقع، اصول متباین و متضاد، بیشتر در 

خورد که ظاهرًا سخن یکسانی گفته جاهایی به چشم می

شده است ضمن اینکه نگرش وحدت وجودی مولوی، سبب 

 هاست.این تباین بسیاری از

توانیم اصول اعتقادی مشترک و بنابراین می

 متفاوت آنان را بدین صورت دسته بندی کنیم.

اصول 

اعتقادی 

 مشترک

نفی جهت ) یک مورد، همراه با 

 اغماض (

اصول 

اعتقادی 

متباین و 

 متفاوت

اثبات خداوند، حیات خداوند، علم 

، قدرت، اراده، سمع و بصر، کالم، 

نفی مثل، نفی حلول، نفی نفی ضد، 

اتحاد، نفی رؤیت، نفی ترکیب، نفی 

صفات زائد بر ذات، نفی شریک، توحید 

ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، 

توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، 

توحید در عبادت،  توحید درالوهیت، 

مالک و معیار افعال الهی، عدل ، 

هدفداری، قضاو قدر، جبر و اختیار، 

 مورد(. 29یف، لطف )تکل

1.  

تر نمودار ستونی این نظرات جهت مطالعة دقیق

 شود.ارائه می

 



 

 

 منابع  

 قرآن کریم. -

ش(، غررالحکم و 1360آمدی ، عبد الواحد،  ) -

الدین محمد خوانساری، تحقیق دررالکلم، شرح جمال

الدین المحدث االرموی، تهران: چاپ سوم جالل

 دانشگاه تهران.

، شرح نهج البالغه، ق(1378)الحدید معتزلیابن ابی -

تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ، قاهره: دار 

 الکتب العربیة.احیاء

تأثیر موالنا بر فرهنگ ش(، 1363) اقبال، افضل، -

اسالمی، ترجمة محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: 

 مؤسسه مطبوعاتی عطایی.

کالم و عقاید )توحید و  ، ش(1388) برنجکار، رضا، -

عدل(، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

انسانی )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

 چاپ دوم.

آشنایی با علوم اسالمی ش(، 1391)برنجکار،رضا،  -

 )کالم، فلسفه، عرفان(، تهران: سمت.

ش(، 1380)بروجردی، مصطفی و صدرایی خویی، علی،  -

البالغه، )مندرج در دانشنامة امام نهجهای شرح
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علی)ع(، تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی)مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه 

 معاصر(.

کتاب توحید، دفتر ش(، 1388هاشمی، سّیدمحّمد، )بنی -

تهران:  اّول، دوم، سوم و چهارم: اثبات صانع،

 مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر.

الذریعة الی تا(، هرانی، آقا بزرگ، )بیت -

 ، بیروت: داراالضواء.تصانیف الشیعة

، قم: شرح المواقفش(، 1371) جرجانی، سید شریف، -

 انتشارات شریف رضی.

-ترجمه و تفسیر نهجش(، 1387)جعفری، محمدتقی،  -

 البالغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ معارف اسالمی.

سیر و نقد و تحلیل تفش(، 1383)جعفری، محمدتقی،  -

جلدی، 15الدین محّمد بلخی، جلد دوم از دوره جالل

 تهران: اندیشه اسالمی.

عقل و عاقل و معقول، ش(، 1359)جعفری، محمدتقی،  -

 تهران: نهضت زنان مسلمان.

البالغه، نهجش(، 1380)حافظیان بابلی، ابوالفضل،  -

، 12)مندرج در دانشنامة امام علی)ع(، جلد 

مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تهران: 

 اسالمی)مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشه معاصر(.

المراد، کشفق(، 1419)حّلی، حسن بن یوسف علی،  -

زاده آملی،  قم: الجامعة المدرسین تصحیح حسن حسن

 فی.. اسالمی.

تحلیل و تطبیق ش(، 1382)خالدیان، محمدعلی،  -

والنا، تهران: های کالمی در مثنوی ماندیشه

 انتشارات فاخر.

البالغه حضرت ترجمة نهجش(، 1388)دشتی، محمد،  -

 امیرالمؤمنین)ع(، قم: انتشارات نبوغ.

دشتی، محمد)با همکاری حجج اسالم سیدهاشم  -

 ش(،1376)حسینی، سعید جمشیدی، ابوالقاسم طاهری( 

البالغه، جلد اول، قم: نشر مؤسسه فرهنگ معارف نهج

 میرالمؤمنین.تحقیقاتی ا

-فرهنگ موضوعات کلی نهجتا(، )بیدشتی، محمد،  -

 البالغه، قم:  نشر مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین.



 
مبانی عرفان نظری،  ش(،1388)رحیمیان، سعید،  -

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

)سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و مؤسسه 

 فرهنگی، چاپ سوم.

محمد بن ابی احمد موسوی مکنی به  رضی، -

-نهج ق(، 1413) ابوالحسن ) مقلب به سید رضی(،

البالغه، تحقیق عزیزهللا عطاردی، تهران: مؤسسة نهج 

 البالغه.

بحر در کوزه ،   ش(،1367)کوب، عبدالحسین،زّرین -

 تهران: انتشارات علمی، چاپ دوم.

پّله پّله تا   ش(،1379)کوب، عبدالحسین،زّرین -

 مالقات خدا، تهران: انتشارات علمی، چاپ چهاردهم. 

سّرنی، تهران:  ش(،1368)کوب، عبدالحسین، زّرین -

 انتشارات علمی، چاپ سوم.

نردبان شکسته،   ش(،1386)کوب، عبدالحسین،زّرین -

 تهران: انتشارات سخن، چاپ سوم.

 شرح جامع مثنوی معنوی، ش(،1392)زمانی، کریم،  -

 تهران: انتشارات اطالعات، چاپ شانزدهم.

اسما و صفات  ش(،1380)سبحانی، محمدتقی، -

، 2خداوند،)مندرج در دانشنامةامام علی)ع(، جلد

تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسالمی)مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشه معاصر(.

(، تهران: 1کالم ) ش(،1389)مهر، محمد، سعیدی -

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(، 

مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و مؤسسة فرهنگی 

 طه. 

زیست جهان عرفانی در  ش(،1394)سلمانی، علی،  -

عربی، پایان نامة های مولوی و ابنآموزه

 ارشد، دانشگاه تهران.کارشناسی

ید، )مندرج در توح ش(،1380)سیدان، سیدجعفر  -

، تهران: مرکز نشر 2دانشنامه امام علی)ع(، جلد 

آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)مؤسسة 

 فرهنگی دانش و اندیشه معاصر(.



 
رؤیت خدا در متون صوفیه  ش(،1390)شفیع، صدف،  -

-نامة کارشناسیبا تکیه بر مثنوی معنوی، پایان

 ارشد، دانشگاه تهران.

منتخبی از نهج البالغه،  ش(،1377)شهیدی، جعفر،  -

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

البالغه، توحید در نهج ش(،1381)االسالمی، محمدشیخ -

نامه برای أخذ مدرک کارشناسی ارشد، پایان

 دانشگاه تهران.

کالم اسالمی: توحید،  ش(،1389)شیرزاد، امیر،  -

د(، صفات و افعال الهی)براساس کتاب تجرید االعتقا

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

 )سمت(.

شکوه شمس، ترجمة حسن  ش(،1367) شیمل، آن ماری، -

 الهوتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  ش(،1375) هللا،صافی گلپایگانی، حاج شیخ لطف -

البالغه، قم: دفتر انتشارات اسالمی، الهیات در نهج

مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ  وابسته به جامعه

 دوم.

 التوحید، ق(،1398) محمد بن علی بن حسین، صدوق، -

 .النشراالسالمی ةسسؤمقم: 

عیون  ق(،1378)محمد بن علی بن حسین،  صدوق، -

 اخبار الرضا، انتشارات جهان.

-مستدرکات نهج  ش(،1380)صدرایی خویی، علی -

جلد البالغه،)مندرج در دانشنامة امام علی)ع(، 

، تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و 12

اندیشه اسالمی)مؤسسه فرهنگی دانش واندیشه 

 معاصر(.

فلسفه و عرفان از نظر  ش(،1390)صمدزاده، محمد -

اسالم )گفتاری پیرامون کالم ، فلسفه، عرفان و 

ای از توحید اسالمی(، تهران: روشنای تصوف و خالصه

 مهر.

وحدت وجود، تهران:   ش(،1369) ضیاءنور، فضل هللا، -

 انتشارات زّوار.



 
البالغه، اسناد نهج ش(،1380)طباطبایی، سیدکاظم،  -

، 12)مندرج در دانشنامة امام علی)ع(، جلد 

تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة 

 اسالمی)مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشه معاصر(.

االحتجاج، تحقیق  ق(،1413)،احمد بن علی ،طبرسی -

 .اسوه :ابراهیم بهادری و اشرف جعفر سبحانی، قم

بررسی تطبیقی مسألۀ  ش(،1391)عباسی، فریده،  -

نامة راز، پایانالبالغه و گلشنتوحید در نهج

 ارشد، دانشگاه تهران.کارشناسی

البالغه، بیروت: شرح نهج ق(،1409)عبده، محمد،  -

 دارالبالغه.

تصحیح و حواشی  ش(،1384)لزمان،افروزانفر، بدیع -

کّلّیات شمس تبریزی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 

 چاپ هجدهم.

شرح مثنوی  ش(،1390)الزمان،فروزانفر، بدیع -

شریف، مجموع سه جلد، تهران: انتشارات زّوار، چاپ 

 پانزدهم.

ترجمه و شرح  ش(،1371)االسالم، حاج سید علینقیفیض -

 البالغه، تهران: چاپ آفتاب.      نهج

مترجم  الجنان،مفاتیح ش(،1383)، قمی، شیخ عباس -

 رضا مرندی، تهران: کانون انتشارات پیام عدالت.

وحدت وجود به روایت  ش(،1381)کاکایی، قاسم،  -

 عربی و اکهارت، تهران: هرمس.ابن

الکافی،   ش(،1363کلینی، محمد بن یعقوب،) -

 االسالمیه، تهران: چاپ نجم.دارالکتب

گلگشت در جزیرة  ش(،1380)محّمد، مؤّذنی، علی -

 مثنوی، تهران: اندیشة پویا.

االنوار، بحار ش(،1362مجلسی، محمد باقر، ) -

 دارالکتب االسالمیه، تهران: چاپ چهارم.

های اثبات ش(، برهان1380محمد رضایی، محمد ) -

امام علی)ع(، جلد )مندرج در دانشنامة وجود خدا، 

، تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و 2

اندیشه اسالمی)مؤسسه فرهنگی دانش واندیشه 

 معاصر(.



 
تحقیقی در تصّوف و  ش(،1385) مردانی، خیرهللا، -

 قم: نشر سپهر آذین. عرفان،

-پرتویی از نهج ش(،1376) مصطفوی، سّیدجواد، -

وسی مشهد، ، مشهد: انتشارات دانشگاه فردالبالغه

 چاپ دوم.

البالغه، سیری در نهج ش(،1353مطهری، مرتضی، ) -

 قم: دارالتبلیغ اسالمی.

-توحید  ش(،1378ملکی میانجی، محمد باقر، ) -

االمامیه، ترجمةمحمد بیابانی اسکوئی، سیدبهلول 

 سجادی، تهران: نبأ.

ش(، وحدت یا توحید، قم: 1383میالنی، حسن، ) -

 اعجاز.

فراتر از عرفان، قم:  ش(،1387ن، )میالنی، حس -

 انتشارات عهد.

نامه، تهران: مولوی ش(،1362الدین، )همایی، جالل -

 نشر آگاه.

پژوهشی در نسبت دین و  ش(،1379یثربی، یحیی، ) -

عرفان، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه 

 معاصر.

 

 


