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 چکيده

دینی و  اتیادبای آن از آثار ارزشمند و تأثیرگذار هالبالغه، تحمیدیهدر کنار وجوه گوناگون مضمونی و اسلوبی نهج
ای را بیان نموده است که همواره ها مفاهیم فکری برجسته)ع( در این آغازیهآید. امام علیمی به شمارتعلیمی 

ه بمطمح نظر ادیبان، خطیبان و اندیشمندان بوده است. چنین رویکردی، مورد اهتمام شاعران کهن ادب فارسی، 
های معروف و ماندگاری را برای این ادبیات به ارمغان گرا، نیز قرار گرفته و اینان نیز جلوهعران معنویشا یژهو

ها در ی این تحمیدیهمضمون برجسته 11تحلیلی و با گزینش  -با رویکرد توصیفی، این پژوهش روینازااند. آورده
ررسی به ب -زیادی میان آنها وجود دارد تار شباهتهای این جسکه به گواه یافته-البالغه و شعر کهن فارسینهج

ان صفات در می بیانگر این است که ،های این جستار، یافتهینبر ا افزون و تحلیل تطبیقی آنها پرداخته است.
ترک در مش ترین مضمون، شاخصو سپس برشمردن دیگر اسماء و صفات پروردگار مفهوم توحید گوناگون الهی،

حور این م بر گرداگرد ،معنایی ۀها نیز در یک چرخدیگر مضمون. البالغه و شعر فارسی استهای نهجهتحمیدی
 در حرکت و پیوند هستند.)توحید( اساسی 
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 مقدمه. 1
ر د ؛ واست درپی ستایش کردنودن و پیستنیک به معنی مبالغه کردن در حمد و  ؛در لغت «تحمید»

نام و ادای احترام است به پیامبر اسالم  ربسیار حمد گفتن از برای خدا و ذک به معنی ؛اصطالح علوم ادبی
با  .(2/7: 1331بارفروش، زادهها )ستوده و نجفی کتابها و دیباچهمحمد مصطفی )ص( در صدر خطبه

یبانی دا پذیرین به نوعی تأثیراناآثار مسلم آغازید در مآوردن تح» توان دریافت کهمی ،توجه به نکته اخیر
دانشمندان  ،از آن زمان به بعداند. را سرمشق و الگوی خود قرار داده های دینیو آموزه که قرآن است

ت مفاهیم قرآن و حدیث و سپس با استعان بر اساسابتدا  ،اندمسلمان ایرانی در هر علمی که تصنیفی کرده
 در های مقدّسآغاز کتابی هادآور شیوتحمیدیه؛ یدر حقیقت؛  .داناز اصطالحات آن دانش، تحمیدیه نوشته

: 1331ریحانی و معروف، )« است...فردوسی از پیشاهنگان شعر پارسی در این زمینه است... بزرگ ادیان
39). 
و گسخنوران پارسی شعردر « آغاز سخن با نام و حمد خداوند»پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی سنّت     

بررسی  تحلیلی به -البالغه پرداخته است. در این پژوهش توصیفیی نهجهاو بیانات امام علی )ع( در خطبه
در شعر  ،البالغه پرداخته شده و پس از آن، همان موضوعاتهای نهجتعدادی از صفات خداوند در تحمیدیه

 شاعران فارسی مورد تحلیل قرار گرفته است.

 پژوهش. پرسش 1-1
یشتر البالغه، بهای نهجشعر فارسی با تحمیدیهی هبرجستهای تحمیدیه -متفاوت و احیاناً-وجوه مشترک 

 در چه موضوعاتی تجلّی یافته است؟

 پژوهش ۀپيشين .1-2
جستجوی نگارندگان، پیرامون این موضوع پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. برخی از  بر اساس

 اند:کرده بسندهها تنها به موارد زیر پژوهش
(. در این 1331زاده بارفروش )نجف محمدباقرلیف غالمرضا ستوده و تأ« یتحمیدیه در ادب فارس»کتاب  .1

نجشی از گونه سو هیچ ذکرشدهترتیب تاریخی  بر اساسی از تحمیدیه در آثار عربی و فارسی یهانمونه ،اثر
نام هزار سال آغاز سخن در شعر فارسی با ». کتاب 2 ؛به عمل نیامده است البالغهبا نهج ذکرشدههای نمونه

بر که  سخنوران فارسی بوده شعر(. این کتاب مروری بر 1391نیا )به کوشش نصرت صفی« و حمد خداوند
حمد ». کتاب 3 ؛نامه کوتاه بسنده شده استترتیب زمانی تدوین و برای همه سخنوران به یک زندگی اساس

(. در 1393ین پاپلی یزدی )محمدحسی هنوشت« حکیم ابوالقاسم فردوسیی هو ثنا و ذکر خداوند در شاهنام
 یامدهنهای تحمیدیه در سراسر شاهنامه بسنده شده و هیچ تحلیلی ذیل ابیات آوری نمونهاین اثر به جمع

( در این کتاب 21-1: 1393نوشته غالمرضا معروف )« های آن در قرآنسنت ادبی آغازیه و گونه.»4؛ است
ی و اجزای های قرآن بررسی هر یک از سورهس آغازیهآغازیۀ کل قرآن و سپ به عنوانبار سوره حمد یک

صور منی ه، نوشت«تحمیدیه در شعر فارسی فکرت و ختم سخن: ۀفاتح». مقاله 1 شود؛متنوع آن معرفی می
ی هیچ سنجشر، بی(. این مقاله نیز شماری از ابیات آغازین را با تحلیلی مختص33-39: 1392ویسی ) یار
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حانی محمد ریی ه، نوشت«های فارسیمثنوی یسرسلسلهبیت آغازین شاهنامه، »له . مقا3 ؛فراهم آورده است
ی هدر سه سطح زبانی، ادبی و گستر ( در این پژوهش، بیت سرآغاز شاهنامه،1331و غالمرضا معروف )

نوشته محمدحسین کرمی « بررسی تطبیقی چهار لیلی و مجنون»مقاله  .7 ؛است شدهیبررسفکری شاعر، 
های چهار مثنوی لیلی و مجنون، مجنون و لیلی تحمیدیه ،(. در این مقاله1397اهلل آذرمکان )و حشمت

بررسی . »9 ؛مجنون مکتبی باهم مقایسه شده استامیرخسرو دهلوی، لیلی و مجنون جامی و لیلی و 
های شهنوشته اندیشه قدیریان، گروه رجال بنیاد پژو« گنج نظامیهای پنجمناسبات مضامین در دیباچه

دین نوشته سید فخرال «بررسی وتحلیل تحمیدیه در نهج البالغه»نامه نپایا.3 و (147-139: 1391اسالمی )
ا ب و البالغهنهج ع( در کتاب) یعلامام  بر کالمبا تکیه و  شدهنیتدو( که در چهار بخش 1334حسینی فرد )

 برخی صفات او پرداخته و عظمت خداوند بررسی به تفسیرهای قرآنی های مربوطه وگیری از شرحبهره
 .است

 

 . تحليل موضوع2
وط مرب هایضمونمو نیز  و به روش تطبیقی در شعر شاعران ده مضمون و موضوعنزاپ ،در ادامه این مقاله

. الزم به ذکر است که ترجمه فرازهای نهج ه استگردید تحلیلو  یابیشهیر ع(،علی )به آن در سخن امام 
 :به عاریت گرفته شده است )با اندکی تصرّف(البالغه نیز از ترجمه محمد دشتی

 خالقيت .2-1
 آمده است: همتادر وصف خالق بیالبالغه در جمالت آغازین نهج

خدایی را سزا است که آفرینش بر هستی یش اتس»  :(112/139 خطبه) «الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ»

 ؛کند که خالقی هستدر این خطبه ایشان اذعان دارند که آفرینش خلق، داللت می ،«است )راهنما(او دلیل
زیرا ممکن نیست موجودی که هستی عین ذات او نیست، بدون پدیدآورنده پدید بیاید، مخلوقاتی در جهان 

 باشد.باشد و خالقی به نام خدا ن

ستایش خدای را  » (:119/141 طبه)خ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَجَلِّي لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ»: ندیفرمایمو در خطبه دیگر     

ای شود که تجلی و ظهور خدا برپس مفاد این می«.تجلی کرد هاانسانسزاست که با آفرینش مخلوقات، بر 
 .بنابراین مظهر خدا برای خلق خدا همان فعل خداست ؛دیگر استاشیاء  به خلقن چیز و آ به خلقهر چیزی 

چون فطرت  ؛«ها را آفریدبا قدرت خود پدیده» : (193/211 خطبه) «...خَلَقَ الْخَالَئِقَ بِقُدْرَتِهِ» و خطبه دیگر:

قتدار ا بیافرید خالیق را به ید و زمام قدرت به تصرف اراده او مربوط کائنات به قبضه قدرت او منوط بود

 فطر الخالئق» قرآنی است: جمله باال ناظر به یک یا چند آیه تعبیرمخلوقات را با قدرتش آفرید ش. خوی

 .1(1فاطر/) ﴾الْأَرْض وَ السَّماواتِ فاطِرِ ﴿ناظر است به آیه  ( که1/21 طبه)خ« بقدرته

                                                           
 ...: (133) ،(31(، )191) هایبرای اطالع بیشتر نگاه کنید به خطبه .1

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/853209
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/853209
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 اند:دهخود بر خالقیت خداوند اقرار کر شعرگوی نیز در ابیات آغازین شاعران پارسی
ی هشود که هنوز هم با همهای آفرینش جان و خرد مربوط میبرترین اندیشه درباره خداوند به شگفتی    

 :است ماندهیباقها به همان اندازه شگفت پژوهش
 

 .(1344/1: 1 )فردوسی،
 

ستایش خود را در عباراتی « ویس و رامین»نیز در آغاز مثنوی « 443وفات: »اسعد گرگانی الدین فخر    
 گوید اوست که پهنه گیتی را گسترانیده است:پروراند و میزیبا می

 

 .(1: 1337، یاسعد گرگان)
 

 کند:نامه را با این بیت آغاز میگرشاسبی هحماس« 431وفات: »اسدی طوسی     
 

 .(1: 1314طوسی، )اسدی
 

البالغه بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. های نهجصافی است که در تحمیدیهخالقیت الهی یکی از او    
فارسی و چه در  شعرچه  رویکرد،در هر دو البالغه آمده است این مضمون در بیش از ده خطبه نهج

( وراند تا دریابند که خلل )فُطشده فراخواندهمخاطبان به بازنگری پیاپی در مجموعه آفرینش البالغه، نهج
 دهشالبالغه با ریزبینی و دقت بیشتری به این صفت الهی اذعان با این تفاوت که در نهج .بدان راه ندارد

( 111/214طبه )خ «ة مشیر و ال معونة معینخلق الخلق علي غیر تمثیل و ال مشور»و با عباراتی چون  است

 و «یدفرآید و یا از قدرتی کمک بگیرد ای موجود باشد یا با مشاوری مشورت نمانمونه آنکه یبها را پدیده»

ها انانسناتوانی  «گیرد آفریننده است به کارای اندیشه آنکه یب( »31/119 طبهخ) «ةالخالق من غیر روی»

 .دکنر میآشکارت تکویندر یافتنِ کمترین اختالل در  را
 

                                                           

 (.191)خطبه  ...ا عَنْ طَاعَتِهِمْخَلَقَ الْخَلْقَ حِینَ خَلَقَهُمْ غَنِیًّ -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى  -فَإِنَّ اللَّهَ 

 (.31)خطبه  ...ذلِكَ مُبْتَدِعُ الْخَلْقِ وَ وارِثُهُ، وَ إِلهُ الْخَلْقِ

 (.133)خطبه  ...اَلْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْعِبَادِ، وَ سَاطِحِ الْمِهَادِ، وَ مُسِیلِ الْوِهَادِ، وَ مُخْصِبِ النِّجَادِ
آغازیۀ کتاب خود را با ذکر خالقیت خداوند آغاز کرده است: سپاس خدای را جل جالله که آسمان معلق و « ریخ و القصصمجمع التوا»منثور  و کتاب

 (.1: 1319)ملک الشعراء بهار،  زمین مطبق را بیافرید...
 

  به نام خداوند جان و خرد
 

  کزین برتر اندیشه برنگذرد 
 

  خداوند کیوان و بهرام و شید
 

 یدکزویست امید و بیم و نو 
 

 سپپپپپپپاس و آفپپریپپن آن پپپادشپپپپاه را   
 

  و مپپپا را آورد دیپپپپپپپدکپپپه گپپپیپپپتپپپی  
 

  سپپپپپپپاس از خپپدا ایپپزد رهپپنپپمپپای    
 

 ه از کپپاف و نپپون کپپرد گپپیپپتپپی بپپه پپپایکپپ 
 

  تن زنپپده را در جهپپان جپپای از اوسپپپپت
 

 خپپم چپپرد گپپردنپپده بپپر پپپای اوسپپپپت     
 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86
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 ديتوح .2-2
ا های خود را ببسیاری از خطبه ع(امام ) .درباره یکتایی خداوند بحث شده است به فراوانی ،البالغهدر نهج

دهم که نهان چنان به توحید شهادت می :اندفرموده 111اند. ایشان در آغاز خطبه توحید آغاز کردهمحوریّت 
وشانده، بلکه جانم را پ شده ظاهریعنی توحید نه تنها بر سطح زبانم  ؛و عیان، دل و زبان با هم مطابق باشند

کند بلکه باطنم را نیز فراگرفته؛ پس هم در زبان به این وحدانیت مقر و معترفم نه تنها بر ظاهرم جلوه می

 :(111/132 طبه)خ «، وَ الْقَلْبُ اللِّسَانَعْالَنَوَ أَشْهَدُ أَنْ الَ إِلهَ إِال اللَّهُ شَهَادَةً یُوَافِقُ فِیهَا السِّرُّ الْإِ» و هم در دل:

و زبان،  و خدا یکی است، آن گواهی که با درون و برون قلب دهم که جز او خدایی نیستگواهی می»
 «هماهنگ باشد.

شود و تحت عدد وحدت عددی نیست و او با یکی بودن عددی وصف نمی ،یکتایی و وحدت ذات حق    

یگانه است نه » :(112/139 خطبه) «الْأَحَدِ بِلَا تَأْوِیلِ عَدَدٍ» زم است با محدودیت او:در آمدن ذات حق مال

 :ندیفرمایم 31و در آغاز خطبه ؛ «از روی عدد
این جمله  ؛«هر واحد و تنهایی جز او، اندک است»  (:31/91 طبه)خ «كُلُّ مُسَمَّى بِالْوَحْدَةِ غَیْرَهُ قَلِیلٌ»    

جز ذات حق اگر واحد است کم هم هست، یعنی چیزی است که فرض فرد دیگر مثل او  هر چه :گویدمی
شود اما ذات حق با ممکن است، پس خود او وجودی محدود است و با اضافه شدن فردی دیگر بیشتر می

زیرا وحدت او همان عدم تصور ثانی و مثل و مانند برای ؛ شوداینکه واحد است به کمی و قلت موصوف نمی
 .1(33-32: 1371است )مطهری،  او

، بیان داوندوحدانیت خ با سخن گفتن ازادب فارسی نیز آغاز شعر خویش را ی هشاعران برجستبرخی از     
 :اندنموده

 

 .(1/247: 1344)فردوسی، 
 

یکتا  ،شود و خداوند را در عرصه گیتیآغاز می وصف توحید ایی درخسرو شیرین نیز با ابیات زیب مثنوی    
 داند:می

 

.(31: 1333گنجوی، )نظامی  
 

                                                           
 اند:ند آغاز کرده( و... با اقرار به یگانگی خداو111(، )132(، )114) ،(91البالغه چون )های دیگر نهجامام علی خطبه .1

 (.114)خطبه  ...وَ أَشْهَدُ أَنْ الَ إِلهَ إاِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ الَ شَریكَ لَهُ

 (.111(، )خطبه 132(، )خطبه 114)خطبه ... وَ نَشْهَدُ أَنْ الَ إِلهَ إِالَّ اللَّهُ وَحْدَهُ الَ شَرِیكَ لَهُ
ند آغاز شده است: سپاس و شکر فراوان به عدد ستارگان و قطرات باران... مر آن خدایی را که نیز با توحید خداو« حمزه نامه»آثار منثور کهنی چون 

 .(49: 1331نامه، نقل از ستوده و ...، یگانگی صفت اوست... )حمزه

 یار و انباز و جفتخداوند بی
 

  ازو نیست پیدا و پنهان نهفت 
 

  مپپثپپل و مپپانپپنپپدیپپکپپی بپپی اهللیتپپعپپالپپ
 

 کپپه خپپوانپپنپپدش خپپداونپپدان خپپداونپپد       
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اش از آیات سوره توحید برای آغاز سخن با نام خداوند و توحیدیه« هجری 739-373»ای اوحدی مراغه    
 ثر بوده است:أمت

 

.(1: 1317ای، )اوحدی مراغه  
 

بلکه باید  ،توحید تنها به بیان زبان نیست بر این عقیده است که البالغهدر نهجنیز  ع() یعل ، امامرونیازا    
شریک  معنای عدم تصور حد بودن خدا را بهاعتراف قلبی و درونی باشد و باید معرفت انسان را دربربگیرد و وا

البالغه بر یگانگی خداوند خطبه نهج 11ع( در بیش از ) یعلامام نه اندک بودن او.  ،داندبرای خدا می و مانند
« اخالص»و « ایمان» با استفاده از دو واژهها، پیوسته شهادت خود را دهد و در بیشتر این خطبهشهادت می

ها با استفاده از برهان و منطق در آغازیه برخی خطبه ؛ واذعان نموده است«  اله اال اهلاشهد ان ال»عبارت  و

ه طب)خ« ه و باشتباهم علي ان ال شبه لهبحدوث خلقه علي وجود» :به این صفت الهی اشاره کرده است

 مخلوقات، ثابت وجود خود را ثابت فرمود و با همانند داشتن هادهیپدانواع  شیدایپترجمه: با ( »191/214
 هایگو در مقایسه با تحمیدیهاین در حالی است که شاعران پارسی ؛ و«شد که خداوند همانندی ندارد

 اند.ت خداوند اقرار آوردههای خود با بیان ساده و خاضعانه به وحدانیّ، در آغازیهالبالغهنهج

 خداوند . قدرت2-3
 فرموده است: هیو وصف قدرت ال یشدر ستاع( ) یعلمنین ؤامیرالم

 طبه)خ «...هِ، وَ جَاللِ كِبْرِیَائِهِ مَا حَیَّرَ مُقَلَ الْعُیُونِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِانِذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّ»

 های قدرت و بزرگی و عظمت خود را چنان آشکار کردستایش خداوندی را سزاست که نشانه»  (:131/231
 فراوانطور به قدرت الهی و عظمت آن  ،البالغهنهج در 1؛«ها را از شگفتی قدرتش به حیرت آوردهدیده که

صف و ،کمالیه اوصاف اوصاف جالل و جمال و به بیان هایی کهدر ضمن خطبه موضوعاین  ؛است شده انیب
 ری، یادآووندالهی قدرت خدا ایح و بیان عنایاتمواعظ و نصوند، وصف خدا یهانعمت برشمردن ،افعال الهی

 از؛ است شدهدادهتفصیل نشان  طوربه و ... حق مصادیق و متعلقات و مظاهر قدرت الهی و شرحعظمت 

مخلوقات را با قدرت ترجمه: »: (1/21 خطبه) «بقدرته فطر الخالئق»فرماید: مینخست که جمله در خطبه 

 2«.خود آفرید

                                                           
. در این گرددىمقل جمع مقله به معنى تخم چشم است که شامل سفیدى و سیاهى آن ماین تحمیدیه امام علی از لطایف بالغت خالی نیست: . 1

 .کار رفته استعنوان یکى از لوازم جسم انسان، به جاى مشبه بهاستعاره عقول به پیکرهاى جسمانى تشبیه شده و چشم به
  م.دهیمی ارجاع( و... 112(، )93(، )31(، )191)های خطبهمطالعه  ، بهموارد دیگر برای .2

وَ بِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجْزِ ( 112)خطبه ...قَادِرٌ إِذْ لَا مَقْدُورٌ. (93)خطبه ...اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَال بِحَوْلِهِ (31خطبه )...كُلُّ قَادِرٍ غَیْرَهُ یَقْدِرُ وَ یَعْجَزُ

 .(191)خطبه ...عَلَى قُدْرَتِهِ

ضوع دارند: سپاس و حمد و ثنا آن پادشاه را که پرگار هایی با این موآغازیه« نامهسیاست»و « های بیدپایداستان»های منثور کهن و غنی کتاب
 (.23: 1331قدرت گرد نقطه ارادت گردان کرد و در یافتن جالل و عظمت خود را از دیدن دیدۀ هر طالبی نهان کرد...)بخاری، 

  احپپپد غپپپیپپپر واجپپپب بپپپه احپپپد  
 

 صپپپپپمپپد لپپم یپپلپپد و لپپم یپپولپپد         
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 ظمتع و خلقت مظاهر توصیف و تعالی باری قدرت اثبات به خود زیمسحرآ کالم با پارسی ادب شاعران    
 اند:پرداخته آفرینش جهان

 

  

 .(1: 1333)نظامی گنجوی، 
 

  

 .ز(: سرآغا1337)اسعدی گرگانی، 
 

« 327وفات: »عطار  ؛های فراوان دیگری که همگی بیانگر عظمت و بزرگی خالق هستی استو نمونه    
و با قدرت خویش قوم عاد  نیست او از گریز یارای کند طلب او که را کس آن هرنویسد در کتاب پندنامه می

 عصیان، به سزای اعمالشان رسانید: به سببرا 
 

 .(193تا: )عطار، بی
 

 مخلوقات یناتوان و ابدییم راه آن در عجز و نبوده مطلق قدرتش ،خداوند جز یقادر هر ع(امام )از نگاه     
 انیمان یهست تمام دررا  شیخو قدرت هاینشانه ،خداوند که معتقدند شانیا. داندیم خداوند قدرت بر دال را
شاعران دیوان  گردد.یم متذکر انسان به وی هاینعمت برشمردن و یاله افعال قالب در را آن و اختهس

 ییهانشانهآسمان و زمین و هرچه در آن، بلکه در عالم وجود است همگی  که این است پارسی نیز گواه بر
و چیرگی و احاطه  قدرت محض ضمن وصف ،هادر برخی از آغازیههمچنین؛ حضرت  .قدرت خداوند است از

به خط) «عال بحوله و دنا بطوله...»گوید: نوازی الهی نیز سخن میاز الطاف و بنده ،خداوند بر بندگانش

 ذکر است که در بیشالزم به  .«ها نزدیک استو با عطا و بخشش به پدیده به قدرت واال و برتر(: »93/32
 است. شدهگفتهسخن  از قدرت الهی البالغهنهجهای خطبهی هآغازی 14از 

 ر نيست. قابل وصف و تصو2-4ّ
 دریابند را خداوند توانند حقیقتبلند می همّت صاحبان البالغه، نهع( در چندین خطبه نهج) یعلبه بیان امام 

 :دارند سوی ایشان به راهی ژرف یهاهوش نه و
 (112/112 طبه)خ «!كَیْفَ یَصِفُ إِلهَهُ مَنْ یَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ»

 «توصیف نماید؟ تواند خدای خویش راای چون خود را نتواند توصیف کند. چگونه میآن کس که آفریده»
گونه که هست، رسید و نه با توان به ذات خدا، آنهای فکری اندیشمندان حکمت و کالم مینه با همت    

ت توان به عمق دریای شناخیک نمیکنند با هیچافرادی که در دریای شناخت، غواصی میی هفطانت عارفان

                                                           
 (.1: 1339)نظام الملک طوسی،  نامه: سپاس خدای عزوجل که آفریدگار زمین و آسمان است...سیاست

  خپپاک بپپه فپپرمپپان تپپو دارد سپپپپکپپون  
 

 قپپبپپه خضپپپپرا تپپو کپپنپپی بپپی سپپپپتپپون     
 

  بپپدو زیبپپاسپپپپت ملپپک و پپپادشپپپپاهی  
 

 کپپه هپپرگپپز نپپایپپد ار مپپلپپکپپش جپپدایپپی     
 

  د رافپپرمپپان داد قپپهپپرش بپپا   کپپهآن
 

 تپپپا سپپپپپزایپپپی داد قپپپوم عپپپاد را    
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این حقیقت را در قالب  ع(امام )( 14: 1373آملی، )جوادیمعرفت را فراگرفت  و کنهره یافت  ذات خدا
 :گرددمی نخست مالحظهی هکه اوج آن در خطب تصویری بدیع عرضه داشته است

 (1/21 خطبه) «غَوْصُ الْفِطَنِ الّذِي ال یُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَال یَنَالُهُ»

 .1«نخواهد رسید کنند و دست غواصان دریای علوم به اواندیش، ذات او را درک نمیخدایی که افکار ژرف»
ر ت ژرف رو به دریاى معرفتش بى تیزگام در راه شناسایى او، لنگ است و سر فکرخدایى که پاى اندیشه

 .2سنگ
 هایخدای توانایی است که اندیشه ،، پروردگار جهانیانزبانیفارس های توحیدی شاعراناندیشه در    

 :قادر به درک ذات او نیست ،انسانی
 

 .(113: 1337، ناصرخسرو)
 

 .(1: 1339)سنایی، 
 

 .(2: 1339)عطار، 
 

 .(13: 1312)دهلوی، 
 

زمان و مکان و کم و کیف و چند و چون بیرون ی هنبوده و از محدود تیرؤقابل ،خداوند با چشم سر    
. هر کس وی را به اوصاف رایج مخلوقات )اوصاف زاید بر ذات( بستاید، در حقیقت از مسیر توحید دور است

 ذات الهی شده است.ی هافتاده و قائل به دوگانگی و تجزی
 دهکید کروع تأالبالغه بر این موضهای نهجهای بسیاری از خطبهع( در تحمیدیه) یعلامام ؛ به هر حال    

 .داندت و کالم اندیشمندان و فطانت عارفان را در شناخت ذات خداوند قاصر میاست. ایشان حکم
همچنین این موضوع در بسیاری از  (112-111: 1393للهی، ا؛ اسد121-119: 1393)شریعتمداری، 

                                                           

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ( 34)خطبه  ...فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي الَ یَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَ الَ یَنَالُهُ حَدْسُ الْفِطَنِو...»(؛ 133(؛ )111(؛ )34های )ه کنید به خطبهنگا .1

 .(133)خطبه  «...الَ تُقَدِّرُهُ الْأَوْهَامُ بِالْحُدودِ وَ الْحَرَكَاتِ ،(111)خطبه  ...قُولَانْحَسَرَتِ الْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ، وَ رَدَعَتْ عَظَمَتُهُ الْعُ

افتتاح ایراد کالم و استنجاح مراد و مرام بحمد و ذکر خداوندی سودمند آید که ابتدای  ها دیده شده است:گونه تحمیدیهدر آثار منثور کهن نیز این
 (.439: 1331ات به او نه وهم بغایت جالل او رسد و نه فهم نهایت کمال او را دریابد... )طوسی، فطرت از اوست و انتهای نش

ه اسناد غوص بگردد در این تحمیدیه نکات بالغی نیز وجود دارد: همانگونه که اشاره شد اوج و شکوه این مضمون در خطبه نخست مالحظه می .2
 (.1/114 ،میثم شرح ابن) فطن اسنادى بر سبیل استعاره است.

  خپپرد ز ادراک او حپپیپپران بپپمپپانپپده   
 

 جپپان بپپمپپانپپده  دل و جپپان در رهپپش بپپی 
 

  نپپه در آیپپد بپپه ذات او تپپغپپیپپیپپر     
 

 نپپه قپپلپپم وصپپپپف او کپپنپپد تپپحپپریپپر      
 

  چپو ذاتپش برتر اسپپپپت از هرچپپه دانیم  
 

 چپپگپپونپپه شپپپپپرح آن دادن تپپوانپپیپپم      
 

  عپپقپپل بپپر ایپپن گپپنپپج نپپدارد کپپلپپیپپد   
 

 وهپپم بپپریپپن پپپایپپه نپپیپپارد رسپپپپیپپد        
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آغازیه خود را به این مضمون  چهاردهامام بیش از مورد توجه قرار گرفته و  البالغهنهجهای تحمیدیه
 اند.ادهاختصاص د

 . رازق2-5
 .(19: 1394شریفانی،  و نیز) (41)روم/ (14)ذاریات/های قرآن کریم، تنها خدا رازق است: آموزه بر اساس

کائنات دانسته است؛  رسانخود خداوند را رازق و روزی البالغههای نهجتحمیدیهع( نیز در ) یعلامام     
مخلوقات و بندگان خود ی هند برای همخداو... معتقدند که و  (113(، )31(، )31های )ایشان در آغاز خطبه

 گیری شدهروزی هر کس معین و اندازهو کافر، انسان و حیوان روزی خاصی مقرر فرموده  و مؤمناعم از 
 1است:

 .«دهنده ایشان استدای آنان و روزیخ» (:31/113) «... وَ إِلهُ الْخَلْقِ وَ رَازِقُهُ»

 .«اش را تعیین فرمودو اندازه تضمین روزی همه را» (:31/111) «... ، وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ»

 .«روزی زندگان بر اوست»(: 113/142... ) وَ مَنْ عَاشَ فَعَلیْهِ رِزْقُهُ

نیز همین موضوع را در فرازهای مختلف  و... «331وفات: » یسعد، «411وفات: »که فردوسی  چنانآن    
 اند:منعکس نموده هنامهشا

 

 .(1/1: 1344)فردوسی، 
 

 .(429تا: ، بیسعدی)
 

 .(1: 1319)قانعی طوسی، 
 

داند. همچنان که ر کننده میزان آن میرسان و مقدّتنها خداوند را روزی، ع( با اسالیب حصر) یعلامام     
این مضمون در مقایسه با اند. در کنار دیگر اوصاف الهی به رازقیت الهی اشاره کرده زبانیفارسشاعران 

امام  هایو تنها در چهار آغازیه خطبه شدههپرداختالبالغه کمتر بدان های نهجسایر اوصاف الهی در تحمیدیه
هایی که از تدبیر الهی سخن گفته، ایشان این صفت خداوند را در خطبه :توان گفتآمده است و می

 ....(و  279-192/243خطبه ، 119/ 31طبه خ). اندگنجانده
 
 
 

                                                           
جانوران  ه. تاریخ بخارا نیز با اقرار به رازقیت خداوند آغازشده است: سپاس و ستایش خدای تعالی را جل جالله که آفریننده جهان است و روزی دهند1

 .(3: 1311است...)برخشی، 

  خپپپداونپپپد نپپپام و خپپپداونپپپد جپپپای
 

 خپپپداونپپپد روزی ده رهپپپنپپپمپپپای      
 

  دادار غپپیپپب دان و نپپگپپهپپدار آسپپپمپپان 
 

 رزاق بپپنپپده پپپرور و خپپالق رهپپنپپمپپا       
 

  رسپپپپپپانیروزخپپپپدای دانپپپپای  
 

 کسپپپپپان بپپپه هپپپر داوری یپپپاور بپپپی 
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 . تدبير نظام هستي2-6
ر بودن خداوند آغاز کرده است، مدبّ تیمحور با و... سخن خود را 171و  31های ع( در خطبه) یعلامام 

ه در آغاز خطب ع(، امام )است تدبیر الهییکپارچگی و وحدت نظام هستی و قوانین آن، دلیل روشنی بر 
 اند:گونه تدبیر خداوند را وصف کرده( این171)

جَعَلْتَهُ مَغِیضاً لِلَّیْلِ وَ النَّهَارِ، وَ مَجْرًى لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ، وَ اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، وَ الْجَوِّ الْمَكْفُوفِ، الَّذِي 

تي رَبَّ هذِهِ الْأَرْضِ الَّمُخْتَلَفاً لِلنُّجومِ السَّیَّارَةِ. وَ جَعَلْتَ سُكَّانَهُ سِبْطاً مِنْ مَالئِكَتِكَ، الَ یَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ. وَ 

الرَّوَاسِي  اً لِلْأَنامِ وَ مَدْرَجاً لِلهَوَامِّ وَ الْأَنْعَامِ، وَ مَا الَ یُحْصَى مِمَّا یُرَى وَ مَا الَ یُرَى. وَ رَبَّ الْجِبَالِجَعَلْتَهَا قَرَار

ه و فضای نگا خدای آسمان برافراشته» (:171/231خطبه ) ...الَّتي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَاداً، وَ لِلْخَلْقِ اعْتِماداً

و مسیر آمد و شد ستارگان سیار  گردش ماه و خورشید و جریان که آن را زمینه پیدایش شب و روز داشته
گردند. ای پروردگار این ای که از عبادت تو خسته نمیو جایگاه گروهی از فرشتگانت ساخته ایقرار داده

نادیدنی  های دیدنی وو پدیده انحشرات و چارپای وآمدرفتو مکان  هاجایگاه سکونت انسان که آن را زمین
 یهاخیمرا برای زمین چونان  که آن های بلند و پابرجاو ای پروردگار کوه ایقرار داده شمارشرقابلیغ

 ..«ای.گاهی مطمئن ساختهو برای مخلوقات تکیه محکم
 د:فرمایدیگر میی هخطبآغاز در و 

 آفرینش موجودات او را در آغاز ناتوان نساخته» (:31/91 خطبه) تَدْبِیرُ مَا ذَرَأَ...لَمْ یَؤُدْهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ، وَ الَ     

 «نمانده است. باز شدهدهیآفرهای و از تدبیر پدیده
این صفت  1است. جهانی هخالق و آفرینند و تنها خدای یگانهتنها به دست  ،و کارگردانی جهان تدبیر     

 نمود پیدا کرده است: های شاعران نیزالهی در اندیشه
 

 .(1/274: 1344)فردوسی، 
 

 .(31: 1333گنجوی، )نظامی
 

 .(171: 1312)امیرخسرو دهلوی، 
 

                                                           
ت تعبیه عد پادشاهی را... بشریحد و ثنای بیشده است: حمد بی با این تحمیدیه آغاز« مرصادالعباد من المبدا الی المعاد». در میان آثار منثور کتاب 1

 (.1: 1312)رازی،  ...کرد

  روان شپپپپد بپپه فپرمپپان او هپور و مپپاه   
 

  وزو دارد آرام خپپپپاک سپپپپپپیپپپپاه   
 

  فپپپروزنپپپده طپپپاق فپپپیپپپروزه فپپپام  
 

  بپپپرآرنپپپده صپپپپپبپپپح از ایپپپوان شپپپپپام  
 

  بپپه نپپام آنکپپه هسپپپتی نپپام ازو یپپافپپت 
 

 فپپلپپک جپپنپپبپپش، زمپپیپپن آرام ازو یپپافپپت    
 

  رای آسپپپپپمپپان بپپلپپنپپد   کپپوکپپب آ 
 

 هپم زمپپیپپن سپپپپاز و هپم فپپلپپک پپپیپپونپپد     
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ت خود اداره حکمت و مشیّبا ر بودنش در این است که تمام امور هستی را تدبیر الهی و مدبّ رو،ازاین    
( ع) یعلست که امام الزم به ذکر ار باشد. جهان موثّی هتواند در ادارموجودی دیگری نمی کرده و غیر از او

در بیش از یشان ا اند؛این صفت الهی را بیان نموده در بیان تدبیر الهی با موشکافی و بیان جزییات بیشتری
 طبهخ، 31/119خطبه اند. )کالمی عارفانه و با تفصیل زیاد به این مضمون اشاره کردهبا  هفت تحمیدیه

 .(و... 191/214-213

 . عفو و بخشش2-7
 البالغه را با طلب بخشش از خداوند آغاز کرده است:... نهج و 31، 79های ع( خطبه) یعلامام 

 مَا وَأَیْتُ مِنْ نَفْسِي، وَ لَمْ تَجِدْاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي 

اِِ، وَ اتِ الْأَلْحَعِنْدِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَاتَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَیْكَ بِلِسَانِي، ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رَمَزَ لَهُ وَفَاءً

نچه را از من خدایا! بر من ببخش آ» (:79/99 خطبه) سَقَطَاتِ الْأَلْفَاِِ، وَ شَهَوَاتِ الْجِنَانَ، وَ هَفَوَاتِ اللِّسَان.

نیز به بخشایش بازگرد. خدایا! آنچه از اعمال نیکو که تصمیم  و اگر بار دیگر به آن بازگردم. تو بدان داناتری
ببخش. خدایا! ببخش آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب آن را ترک  گرفتم و انجام ندادم

 .«های زبانلغزش و مورد دلهای بیو خواسته دهیفایبآمیز و سخنان های اشارتخدایا! ببخش نگاه .کردم
از گناه بندگان به حلم کامل خود  عذاب،فرمایند با وجود قدرت بر ( می131( و )131و در دو خطبه )    

هُ الَّذِي عَظُمَ حِلْمُو  «بخشاید.با حلم و بردباری میترجمه: » (:131/211طبه )خ وَ یَعْفُوا بِحِلْمٍ...گذرد: درمی

 .«خدایی که حلمش بزرگ و عفوکننده استترجمه: » (:131/239 طبه)خ ...فَعَفَا

و... عنایت خداوند شامل حال « 327وفات: »عطار ، «313وفات: »، سعدی «939وفات: » یجام از نگاه
 :استهمیشه رو به ایشان باز  ،توبه بندگان است و درِ

 

 .(443: 1337)جامی، 
 

 .(137: 1339)سعدی، 
 

 .(4: 2133)عطار، 
 

است. خداوند ها مشهود ها و اوصاف الهی است که در آغازیهعفو و بخشش از دیگر ویژگی ،بنابراین    
ار فارسی های اشعبسیاری از آغازیه ،این مضمون .توبه بندگانش استی هآمرزنده و بخشنده گناهان و پذیرند

 خواهان عفو و ،است آغاز کردهخود را  تحمیدیه، شعری ههر شاعری که بر پای است و معموالً در برگرفتهرا 
 کند.حمیدیه از خداوند طلب عفو و بخشش میت چهارع( نیز در بیش از امام )کرم الهی بوده است. 

  ی بپپخشپپپپایپپنپپده جپپرم بپپخشپپپپنپپده 
 

 ایپپپنپپپده در بپپپرّ بپپپر هپپپمپپپه بپپپگشپپپپ 
 

  ی خپپاکسپپپپار گپپنپپاه آیپپد از بپپنپپده  
 

 بپپپه امپپپیپپپد عپپپفپپپو خپپپداونپپپدگپپپار     
 

  هپپای مپپرا عپپفپپو کپپن دون هپپمپپتپپی   
 

 هپپای مپپرا  حپپرمپپتپپی  مپپحپپو کپپن بپپی    
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 . علم خداوند2-8
ی هپایان الهی و احاطهر یک علم بی که توان یافتتعابیر نغزی را میالبالغه، های آغازین نهجدر خطبه
 :امور را به دقت ترسیم نموده استی هبر هم یتعالحقگسترده 

خطبه ) «... ءٍءٍ، وَ الْقُوَّةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَ الْغَلَبَةُ لِكُلِّ شَيْرَ، لَهُ الْإِحَاطَةُ بِكُلِّ شَيْقَدْ عَلِمَ السَّرَائِرَ، وَ خَبَرَ الضَّمَائِ»

دارد و بر همه ه علم الهی خدا به تمام اسرار نهان آگاه و از باطن همه باخبر است، به همه چیز احاط» (:93
 .«و بر همه چیز تواناست چیز غالب و پیروز

 :شمردپایان الهی را برمیعلم بیی هاز عرصهای گوناگون ع( وصفامام )ی دیگر، در جای    
، وَ رِ الْغَامِرَاتِیَعْلَمُ عَجِیجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ، وَ مَعَاصِيَ الْعِبَادِ فِي الْخَلَواتِ، وَ اخْتِالَفَ النِّینَانِ فِي الْبِحَا»

ها و داند نعره حیوانات وحشی را در کوهخدا می» (:139/234 خطبه) «... یَاحِ الْعَاصِفَاتِتَالَطُمَ الْمَاءِ بِالرِّ

و به هم خوردن  و آمد و رفت ماهیان را در دریاهای ژرف هاگاهدر خلوت و گناه و معصیت بندگان را هابیابان
 (:31/91 خطبه) «...عَالِمٍ غَیْرَهُ مُتَعَلِّمٌ كُلُّ» فرمایند:و در خطبه دیگر می «وزش بادهای سخت. ها را بر اثرآب

مستفاد از  زیرا که عالم؛ و هر دانایی غیر او متعلم است و آموزنده« آموز است.و هر عالمی جز او دانش»
است. چنانچه آیه کریمه  لقپالم مطپم او است و او عپایی از رشحه علپو علم هر دان فیض وجود او است

 .1تاس موضوع اشاره نموده به این( 3)سبا/ ﴾الْأَرْض فِي ال وَ السَّماواتِ فِي ذَرَّةٍ قالُمِثْ عَنْهُ یَعْزُبُ ال﴿

های شعر فارسی در تعابیری دیگر با ارائه تصاویری گوناگون و متنوع، ترسیمی این مضمون در آغازیه    
خداوند را عالم بر « 733ت: وفا»ابن یمین  بر تمام هستی ارائه شده است؛گویا و روشنگر از احاطه علم خدا 

 گذشته و آینده و نهان و آشکار و نظامی خداوند را عالم و حکیم مطلق دانسته است:
 

 .(1: 1344یمین، )ابن
 

 .(143: 1333ی، )نظام
 

 .(223)همان، 
 

در مقایسه با اشعار شاعران ، جامع و مختلفی را ابعاد ،البالغههای نهجع( در تحمیدیهعلی )امام ، رونیازا    
ر هان هستی را خداوند و غیگذارند. ایشان تنها عالم حقیقی و واقعی جاز علم خداوند به نمایش می ،فارسی

                                                           
 ... و (112(، )114) ،(31)های البالغه نگاه کنید به خطبهبرای اطالع بیشتر در نهج .1

الْحَمْدُ  (114)خطبه  ...رٍ، وَ كِتَابٌ غَیْرُ مُغَادِرٍهُ، وَ أَحْصَاهُ كِتَابُهُ: عِلْمٌ غَیْرُ قَاصِنَسْتَغْفِرُهُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ وَ( 31)خطبه ... كُلُّ عَالِمٍ غَیْرَهُ مُتَعَلِّمٌ

 .(112)خطبه  ...ثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَلِیَّتِهِلِلَّهِ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ، وَ بِمُحْدَ

  هر چه ازاین پیش بود و باشپپپد از این پس
 

 عپپلپپم تپپو دانسپپپتپپه آشپپپکپپار و نپپهپپان را    
 

  ای حپپکپپمپپت تپپو بپپه امپپر مپپطپپلپپق   
 

 عپپالپپم ز دو حپپرف کپپرده مشپپپپپتپپق      
 

  ای هسپپپپت نپپه بپپر طپپریپپق چپپونپپی  
 

 دانپپپپای درونپپپپی و بپپپپرونپپپپی     
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عتی نیاسر، )شری ای یافته استارسی بازتاب گستردههایی نیز، در شعر فچنین مضمونداند. م میاز او را متعلّ
1331 :33-31). 

 ت و خواری حقيقي به دست اوست. عز2-9ّ
ایی ت و نیز کبریکه خداوند اعمال علو و عزّ شدهتیرواالبالغه بدین گونه های نهجاین مضمون در آغاز خطبه

 :را برای خود برگزید و آنها را برای دیگران روا نداشت

 وَ حَرَماً عَلَى غَیْرِهِ، وَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْكِبْرِیَاءَ؛ وَ اخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ، وَ جَعَلَهُمَا حِمىً»    

 و آن ستایش خداوندی را سزاست که لباس عزت و بزرگی پوشید» (:132/271طبه )خ «.اصْطَفَاهُمَا لِجَالَلِهِ..

 .1«مرز میان خود و دیگران قرار داد ها بازداشت، آن دو رااز دیگر پدیده و دو را برای خود برگزید
که  زده راکند و هر خیالرا خوار می خودبین معتقدند که خداوند هر جبار 113در آغاز خطبه  ع(امام )    

ارجمند هر ی هوند مایسازد، چرا که تنها خداجای عقل، خیال خام را بر خویش حکمران کرده، فرومایه میبه
 است: خوار و حقیر

و در جمالت آغازین خطبه دیگر « بخش هر خوار و ذلیل.و عزت » (:113/142 خطبه) «...وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِیلٍ»

وَ اسْتَعْبَدَ الْأَرْبَابَ » :کندمیرمایند: هرکس بخواهد با خداوند در عزت مسابقه دهد خداوند او را مغلوب فمی

 .«خود گردنکشان را بنده خویش ساخت و با عزت » (:193/213طبه )خ «بِعِزَّتِهِ...

 و خوارکننده در آغازیه خود در ستایش خداوند تنها او را عزت بخش« 331وفات: »سعدی شیرازی     
 ود:شداند و معتقد است که کسی که خداوند به او عزت بخشیده است هرگز ذلیل و خوار نمیهمگان می

 

 .(137: 1339)سعدی، 
 

 داند:گو عزت خود را از خدا میدیگر شاعر پارسی« 133وفات: »و سوزنی سمرقندی 
 

 .(17: 1339)سوزنی سمرقندی، 
 

مخصوص خدای سبحان  ،ت مطلقاند که عزّبر این عقیده البالغهادب فارسی نیز چون نهجشاعران     
 ،خطبه شش یهع( در آغاز) یعلامام  .یابندت راستین دست میبه عزّ دیگران تنها در پرتو عنایت حقّ و است

 .منحصر دانسته است ادخصفت عزت را در 

 . آغاز و پایان امور به دست اوست2-11
 آغاز و پایان امور را تنها به دست خداوند دانسته است؛ ،هاتحمیدیهدر برخی از ع( ) یعلامام 

                                                           
تعالی که حق ی کبریایی و عزتاحاطه برایی لبس که به معنای پوشش است واژهنده است: ( امام علی از ظرایف بالغی غافل نما132در خطبه ). 1

 .کند، تشبیه معقول به محسوس استاحاطه می امری معقول است تشبیه به پیراهن و عبایی شده است که تمام بدن شخص را

  عپزیپزی و خپواری تپو بپخشپپپی و بس     
 

 عپپزیپپز تپپو خپپواری نپپبپپیپپنپپد ز کپپس       
 

  امای خپداونپپدی کپپه از لطف تو جپاه آورده  
 

 ام ز آنچپپه بود سپپپتم گرفتپپه بپپارگپپاه آورده  
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و  سپاس خدا را که اول است» (:33/123طبه )خ «ءَ بَعْدَهُ،...اآلخِرِ فَالَ شَيْ ءَ قَبْلَهُ، وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ فَالَ شَيْ»

 .«نخواهد بود و آخر است و پس از او موجودی چیزی پیش از او وجود نداشت
اولیت ذات اقدس اله نسبی نیست؛ او اول محض است پس چیزی قبل از خدا نیست. آخریت او هم نسبی 

 .(73: 1373آملی، جوادیاشد. )یست که بعد از او چیزی بن

و  آغاز اوست که پیش از او چیزی نیست»  (:91/111 طبه)خ «ءَ قَبْلَهُ، وَ اآلخِرُ الَ غَایَةَ لَهُ...الْأَوَّلُ الَ شَيْ»

  .«نهایت استپایان همه اوست که بی
 و خطبه دیگر با این مضمون:

تِهِ وَجَبَ أَنْ الَ لٍ، وَ اآلخِرِ بَعْدَ كُلِّ آخِرٍ، وَ بِأَوَّلِیَّتِهِ وَجَبَ أَنْ الَ أَوَّلَ لَهُ، وَ بِآخِرِیَّاَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ كُلِّ أَوَّ»

آخری، چون  هرگونهستایش خداوندی را که اول هر نخستین است و آخر » (:111/132خطبه )«...آخِرَ لَهُ

 و چون پس از او چیزی نیست پس پایانی نخواهد شدپیش از او چیزی نیست باید که ابتدایی نداشته با

 .1«داشت
 سراید:چنین می یتعالحقازلی و ابدی بودن  در مورد« 314 وفات:»گنجوی نظامی

 

 .(4: 1333)نظامی گنجوی، 
 

 کرده است: در شعر زیر بیان« 121وفات: »که سنایی  همان استو این 
 

 .(31: 1339)سنایی، 
 

 .(1 :1314 ،اسدی طوسی)
 

های ادب فارسی و از دیگر اوصاف ذات الهی است که در آغازیه« تابدی»و « ازلیت»به هر حال     
بینیم، بدین معنا که نه سابقه عدم دارد نه در آینده امکان عدم برایش متصور است همچنین البالغه مینهج

 به صراحت به این البالغهنهجهای تحمیدیه دوازدهدر  .قبل از همه اشیا بوده و بعد از همه اشیا خواهد بود
 است. شدهاشارهمضمون 

 

                                                           
 ها و آخر است پس از همه آخرها...را که اول است پیش از همۀ اولبا ذکر این صفت الهی آغاز شده است: با این سپاس خدا « طبری». تاریخ کهن 1

 .(1/3: 1312)طبری، 

  اول و آخپپر بپپوجپپود و صپپپپپفپپات   
 

 هسپپپپت کپپن و نپپیسپپپپت کپپن کپپاینپپات   
 

  همپپه از صپپپنع اوسپپپپت کون و فسپپپپاد
 

  اسپپپپت و مپپعپپاد  مپپبپپد خپپلپپق را جپپملپپه   
 

  هپپمپپپه از او و بپپپازگشپپپپپت بپپپدو 
 

  خپپیپپر و شپپپپر هپپمپپه سپپپپرگپپذشپپپپت بپپدو  
 

  نپپه چپپیپپز از آغپپاز، او بپپود و بپپس   
 

 نپپمپپانپپد هپپمپپیپپدون جپپز او هپپیپپچپپکپپس    
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 . خداوند و عشق2-11
 داند: ترین همدم و معشوق میخداوند را نزدیک ،227حضرت علی )ع( در آغاز خطبه 

و در « تر.گیرندهخدایا! تو با دوستانت انس»  (:227/331 طبه)خ «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ آنَسُ الْآنِسِینَ لِأَوْلِیَائِكَ...»

و » (:227/331 طبه)خ «قُلُوبُهُمْ إِلَیْكَ مَلْهُوفَةٌ »اند:اقپپبه او مشت او و عاشق همگی رمایدپفادامه خطبه می

 .«شان در حسرت دیدار تو داغدار استهایدل
یاد آفرینش بر بنی هخداونداست و فلسف محبوب و معشوق حقیقی انسان، کمال مطلق و ذات نامحدود    

 عشق است:
 

 .(431: 1333)مولوی، 
 

 جوهر زندگی و حرکت عالم است: ،عشق
 

 .(111: 1333)عطار، 
 

 است: عاشقانهمدم روح و جان  خداوند عاشق،
 

 

 .(223: 1333)نظامی، 
 

ع( تنها در آغاز ) یعلدب فارسی دیده شده است. امام البالغه و اهای نهجاین موضوع کمتر در آغازیه    
ین داند و عاشقان راست. ایشان محبوب و معشوق حقیقی انسان را خداوند میاندپرداختهبه این امر  227خطبه 
عشق در همه کائنات سریان دارد و  ،اند. در نگاه شاعران فارسیکردهقرار و مشتاق خداوند وصف را بی

 حرکت جهان از نیروی عشق است.

 . عدل2-12
 د:دهگواهی می نیچننیا( 214در آغاز خطبه )عدالت خداوند و عینیت آن با ذات اقدسش ی هدربار ع(امام )

 دهم که خدا عدل است و دادگرگواهی می(: » 214/312 طبهخ) «...وَ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ عَدَلَ، وَ حَكَمٌ فَصَلَ»

اطالق لفظ عدل بر عادل، مجاز و از باب اطالق اسم الزم بر ملزوم آن  .«و دادرسی جداکننده حق و باطل
 است.

 (:191/214 طبه)خ «...وَ قَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ، وَ عَدَلَ عَلَیْهِمْ فِي حُكْمِهِ»فرمایند: و در خطبه دیگر چنین می

 .«ر اجرای احکام عادالنه فرمان دهدو د میان مخلوقات به عدل و داد رفتار کند»

  عپپه جپپامای بپر ریختی ز آن جر جپرعپپه 
 

  بپپر زمپپیپپن خپپاک مپپن کپپاس الپپکپپرام     
 

  ز عشپپپق نپپامپش آتپپش در جپپهپپان زن 
 

  بپپپزن ره بپپپر خپپپیپپپال کپپپاروان زن  
 

  روانپپپم مپپپونپپپس  تپپپو، یپپپاد ای
 

  بپپانپپم جپپز نپپام تپپو نپپیسپپپپپت بپپر ز     
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های خود اذعان دارد که در سراسر عرصه هستی نشان عدالت در بسیاری از مناجات« 411وفات: »فردوسی 
 خداوند وجود دارد:

 

 .(2/741: 1344)فردوسی، 
 

 و در جایی دیگر نیز به دادگر بودن خداوند معترف است:
 

 .(1/177: 1374)همان، 
 

د کنگو، ستایش خود را، به نام آن عادل و داوری آغاز می، دیگر شاعر بزرگ پارسی«314وفات: »نظامی     
 شود:موجب استغنای وی از دیگران میکه 

 

 .(433: 1333گنجوی، )نظامی
 

شاعران ادب فارسی نیز،  هایتحمیدی در .دهدعدالت تشکیل میمضمون را البالغه نهجی هشالود    
 کار رفته است.هب اتین موضوعتریکی از بنیادی عنوانبه موضوع عدل و داد الهی

 حمد و ثنای الهي. 2-13
ید کالبالغه بر آن تأع( در نهج) یعلاست که امام  هاییترین مضموناز کلیدیشکر و سپاس خداوندی 

ها داند که حمد و ستایش را به نعمتستایش را سزاوار خداوندی می 114ورزیده است. ایشان در آغاز خطبه 
بلکه  ،دکنهایش ستایش نمیخاطر نعمتگزاری پیوند داده است. امام خداوند را فقط بهها را به شکرو نعمت

 .(211: 1331)طهماسبی،  :داردهم او را به ستایش حق وا می هاها و سختیدشواری حتی

 (:114/114 خطبه) «ئِهِ، كَمَا نَحْمَدُهُ عَلَى بَالئِهِاَلْحَمْدُ لِلَّهِ الوَاصِلِ الْحَمْدَ بِالنِّعَمِ وَ النِّعَمَ بِالشُّكْرِ. نَحْمَدُهُ عَلَى آالَ»

پیوند داد، خدای  را به شکرگزاری هانعمتو  هانعمتستایش خداوندی را سزاست که حمد و ستایش را به »
 «کنیم که بر بالهایش.ستایش می آن گونههایش را بر نعمت

بیراتی جذاب و الفاظی شیرین و گویا، چنان حمد و با نگاهی دقیق و تع 131ع( در خطبه ) یعلامام     
 کند که در هیچ سخنی مانند آن دیده نشده است:ستایش خداوند را بیان می

 بَّلَكَ، وَ أَحَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَ تُعْطِي، وَ عَلَى مَا تُعَافِي وَ تَبْتَلي؛ حَمْداً یَكُونُ أَرْضَى الْحَمْدِ»    

جَبُ عَنْكَ، وَ الَیَقْصُرُ الْحَمْدِ إِلَیْكَ، وَ أَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَكَ. حَمْداً یَمْلَأُ مَا خَلَقْتَ، وَ یَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ. حَمْداً الَ یُحْ

و عطا  گیریچه میخدایا! سپاس تو راست بر آن» (:131/211 خطبه) «...دُونَكَ. حَمْداً ال یَنْقَطِعُ عَدَدُهُ

 و ممتازترین ترین، محبوبنیتربخشتیرضاسازی، سپاس که تو را می دهی یا مبتالو شفا می فرماییمی

  ز رخشپپپنپپده خورشپپپیپپد تپپا تیره خپپاک 
 

  کهپپمپپه داد بپپیپپنپپم ز یپپزدان پپپا       
 

  زخپپط نپپخسپپپپت آفپپریپپن گسپپپپتپپریپپد  
 

  بپپپدان دادگپپپر کپپپو جپپپهپپپان آفپپپریپپپد 
 

  چپپپنپپپان دارم ای داور کپپپارسپپپپپاز 
 

  ازیپپنپپیبپپکپپزیپپن بپپا نپپیپپازان شپپپپوم     
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پوشیده  و تا آنجا که تو بخواهی تداوم یابد، سپاسی که از تو آفریدگانت را سرشار سازد باشد، سپاسی که
 .«تداوم آن از بین نرود و ان نپذیردو از رسیدن به پیشگاهت باز نماند، سپاسی که شمارش آن پای نباشد

های آن خالق امری حیاتی است که باعث دوام و جاودانگی نعمت ،خداوند هایشکر و سپاس نعمت    

 شَكَرْتُمْ نْلَئِ﴿کید ورزیده و فرموده است: أله تأهمتا خواهد گشت. آن منعم متعال در قرآن کریم بر این مسبی

بیفزاییم و اگر کفر ورزید  ( اگر سپاس گذارید مسلما7ً)ابراهیم/ ﴾لَشَدید عَذابي إِنَّ فَرْتُمْكَ لَئِنْ وَ لَأَزیدَنَّكُمْ

 همانا عذاب من شدید است.
توانم او را مدح است میطور که خدا الیق ع( هم این معنا را ادعا ندارد که من آن) نیرالمؤمنیامالبته     

بت ایسته است نسمنتهای ستایشی را که ش تواندوقت نمییچآدمی ه( 437-433: 1394)فرشادفر، مدح کنم 

ا که سخنوران از ترجمه: سپاس خداوندی ر: »(1/21 طبه)خ «الیبلغ مدحته القائلون»: به خدا انجام دهد

 .1«ستودن او عاجزند
های بنده شاکر خدا نیز در شاهنامه بر این امر خطیر یعنی شکر و سپاس نعمت« 411وفات: »فردوسی       
 کید ورزیده است:تأ یتعالحق

 

 .(2/317: 1344)فردوسی، 
 

 نیز این مضمون آمده است:« 327وفات: »و عطار « 331وفات: »های سعدی تحمیدیه در
 

 (779تا: ی)سعدی، ب
 

 .(1: 1339)عطار، 
 

 کدامچیهاند اما بسیاری از شاعران فارسی اشعارشان را با حمد و ثنای الهی آغاز کردهخالصه، اگرچه     
ه با های کدر تحمیدیه ع() یعل کند امامالبالغه هم پایی های نهجبهدر فراگیری موضوع با خط نتوانسته

همچنین؛ در آغاز  (219/ 117طبه داند. )خکند، حمد خداوند را کلید ذکر خداوند میحمد خداوند آغاز می
گونه به بیان احساس کید بر پیامدهای یاد مرگ و اهتمام به زندگی پس از آن، اینبا تأ 211خطبه 

 .(139: 1331)فدایی،  ه استشکر قلبی از خداوند پرداخت سپاسگزاری و ادای

 .(211/312خطبه ) «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ یُصْبِحْ بِي مَیِّتاً وَ الَ سَقِیماً، وَ الَ مَضْرُوباً عَلَى عُرُوقِي بِسُوءٍ»

                                                           
 قطره باران و و های در حمد و ثنای الهی دارند: شکر و سپاس به عدد ستاره آسمانآغازیه« زادالعارفین»و « کیمیای سعادت»دو کتاب منثور  .1

)ناصرخسرو،  ... ها رمدبرداشت از دیده دل حد پادشاهی را که: حمد و بی حد الهی را و ثنای بیزادالعارفین( 1/3: 1331برکت درختان و...)غزالی، 
1341 :1). 

  تپپپو بپپپر کپپپردگپپپار روان و خپپپرد 
 

  سپپپپتپپایپپش گپپزیپپن تپپا کپپه انپپدر خپپورد    
 

  خپپدا را انیپپپپپایبپپثپپنپپا و حپپمپپد   
 

  کپپه صپپپپنپپعپپش در وجپپود آورد مپپا را    
 

  حمپپد پپپاک، از جپپان پپپاک، آن پپپاک را 
 

  کپپو خپپالفپپت داد مشپپپپپتپپی خپپاک را    
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ای هآن که مرده یا بیمار باشم، نه دردی بر رگستایش خداوندی را سزاست که شبم را به صبح آورد بی»
 .«ی گذاردتنم باق

گردد که خود و مشتقات آن آغاز می« هللاالحمد»البالغه با واژه تحمیدیه نهج 32الزم به ذکر است که     
 دال بر اهمیت این موضوع است.

 ل. توک2-14ّ

ه خطب) ...أَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ كَافِیاً ناصِراً: فرمایدل میتوکّی هدربار البالغهنهج 93ی هخطبآغاز ع( در ) یعلامام 

 .«کننده استچون تنها یاور و کفایتکنم ل میو به او توکّترجمه: » (:93/32
 کنند:ل میدانند سپس بر او توکّرس میگوی نیز در آثار خود، خداوند را تنها فریادشاعران پارسی

 

 پپپویپپم ای پپپنپپاهپپم تپپو   بپپه تپپو مپپی
 

 مپپپگپپپر آری دگپپپر بپپپه راهپپپم تپپپو   
 

 کپپرمپپت چپپون ز مپپن بپپریپپده نشپپپپد 
 

 یپپنپپم دگپپر کپپه دیپپده نشپپپپپد    چپپه بپپ  
 

 .(3: 1317ای، )اوحدی مراغه
 

 بپپه مپپردان راهپپت کپپه راهپپی بپپده  
 

 وز ایپپن دشپپپپپمپپنپپانپپم پپپنپپاهپپی بپپده       
 

 .(137: 1339)سعدی، 
 

  امیپپا الپپه الپپعپپالپپمپپیپپن درمپپانپپده     
 

 امغپرق خپون، بپر خشپپپپک، کشپپپتی رانپپده     
 

 دسپپپپت مپن گپیپپر و مپرا فپپریپپادرس   
 

 دسپپپپت بپر سپپپر چپنپپد دارم چپون مپگپس       
 

 .(4 :2131)عطار، 
 

 شود.دیده میجمالت کمتری  ،توکلی هالبالغه دربارهای نهجدر تحمیدیه

 . صادق2-15

 اند:و فردوسی، کالمشان را با معترف شدن به این صفت الهی آغاز کرده 191ع( در خطبه ) یعلامام 

 .«های خود راستگو استخدا در وعده» (191/214 طبه)خ «الَّذِي صَدَقَ فِي مِیعَادِهِ»

 گوید:فردوسی نیز می
 

 خپپداونپپد هسپپپپتپپی و هپپم راسپپپپتپپی 
 

 نپپخپپواهپپد ز تپپو کپپژی و کپپاسپپپپپتپپی      
 

 .(2/734: 1344)فردوسی، 
 

تر نیز کم زبانیفارسو در شعر شاعران  شدهاشاره بدان مرتبهکی ،البالغهاین مضمون در آغازیه نهج    
 است. بوده مورد اهتمام
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 گيرینتيجه
البالغه و ادبیات فارسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته های نهجمیدیهدر تح مضمون پانزده ،در این مقاله

است  صفات الهیهای بنیادین اسالم و اندیشهبیان  ها،است. از میان مباحث یاد شده محور اصلی تحمیدیه
 زیرا پرداختن به صفات الهی ؛و این نکته امری طبیعی استذکر شده است  البالغهنهجهای که در آغازیه

را به خود  یفراوانعشق و جذبه الهی کمترین  وصف موضوعاتی چون ؛ وترین راه ستایش استمعمول
موضوع توحید به نکات دقیقی  که باب علم نبی است در ع() یعلامام  ؛اختصاص داده است. از دیگر سو

ز ی اگفتن کس را یارای چنین سخنسخن گفته است که پیش و پس از او هیچ یاگونهبهاشاره کرده و 
ند، ادر این خصوص بیان کرده ع() یعلست و هر آنچه دیگران پس از امام مباحث الهی و توحیدی نبوده ا

ها هستند و یکایک ترین آغازیهترین و نابالبالغه پرمایههای نهجآغازیه همه وامدار کلمات او بوده است.
البالغه از کهن الگوهای رویکرد . بدون شک نهجدانهای نظم و نثر فارسی حضور یافتهاین انواع در آغازیه

 سرایی است. اسالمی در تحمیدیه -شاعران و نویسندگان ایرانی
ها و آثار منثور شاعران و نویسندگان پارسی با سپاس و ستایش اکثر دیوان باچهیدسرآغاز و  ،از دیگر سو    

ها در ادبیات منظوم زینت یافته است. تحمیدیهخدا، ادعیه، مناجات و راز و نیاز صمیمی و خاضعانه با او 
آنان هستند و از چاشنی ادبیت،  یهاحساسات و عواطف صیقلی یافت یهای دارند. چراکه زاییدویژه یهجلو

لحنی  .ها تغزلی استها غنایی و نوع بیانی آنشناسی شعر برخوردارند. نوع ادبی آنایی و جمالوسیقعناصر م
مؤدبانه دارند. سرشار از عشقی پاک و اشتیاق ویژه نسبت به معبود ازلی هستند و با صمیمی و خاضعانه و 

پدیدآورندگان در  یگیمایتهبر فقر و  ،در عین حال ؛ واندوسواس خاصی در لفظ و مضمون سروده شده
ر میان د ؛به ذکر است الزم توصیف حضرت باری تعالی و شمارش انعام و عنایات او اقرار و تأکید شده است.

 13بار، نگنجیدن خداوند در ادراک  11توحید با  بیبه ترتبعد از حمد و ثنای الهی  البالغهنهجهای تحمیدیه
به ترتیب مرتبه  11مرتبه، خالقیت وی  12مرتبه، علم و حکمت الهی  12بودن خدا  آخرمرتبه، اول و 

صیر ، رازقیت، سمیع و بعزت، منعم بودنچون قدرت الهی، مضامین دیگر  نیهمچن .بیشترین فراوانی را دارد
 البالغهنهجهای بودن، عدل، راستگویی، حی و قیوم، هادی بودن خداوند و... از دیگر مضامین تحمیدیه

 است.
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