دکتر سید حسین سید موسوی( 1دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)

کاربردشناسی معنایی ترکیب "الله الله"در متون عربی و فارسی
چکیده
در ادبیــات عربــی و فارســی ترکیــ

"اللــه اللــه"کاربردهــاي فراوانــی دارد .هرچنــد

ش ـ ظ هــاهري آن در همــه مــوارد ی ســان اســا امــا م نــاي آن در وض ـ یاهــاي مختل ـ
گوناگون اسا .شـناتا م ـانی آن کمـ
آنها بهکاررفتـه اسـا .آیـا ایـر ترکیـ

شـایانی بـه درک متـونی دارد کـه ایـر ترکیـ
تنکـا یـ

وجــود داردچ چنونــه میتــوان بــه م ــانی مختلــ

در

م نـا دارد یـا بـراي آن م ـانی گونـاگونی
دســا یافــاچ بــا بررســی اســتنادي و

تحلیل ـی و بــا اســت راا مــوارد کــاربرد آن م ـیتــوان بــه م ــانی گونــاگون آن دســا یافــا.
کــاربرد م ــرو

آن تحــایر و اســراا اســا ،امــا علــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده در تصــو

قسم ،شنفتی و ت ج  ،هشـدار و آگـاه کـردن ،گـواه گـرفتر تداونـد بـر اعمـار و گفتـار و
تأکید کردن نیز بهکاررفته اسا.
کلیدواژهها" :الله الله" ،تحایر ،اسراا ،ت ج  ،قسم ،هشدار.
 -1مقدمه

انســانها از طری ـق حــرو

و کلمــات بــا ی ــدینر ارتبــاب برقــرار م ـیکننــد و آن ــه در

درون و باطر تـویش دارنـد ،در قالـ

همـیر الفـا بـه مخاطبـان تـود منت ـظ مـینماینـد.

در واقــا الفــا و کلمــات حامــظ م ــانی هســتند کــه گوینــدگان در م ــام تبــادر آراا و
اندیشــههــاي تــویش از آنهــا بکــرهمنــد م ـیشــوند .بــراي درک بکتــر م نــا و مفکــومی کــه
گوینــده در قالـ

ایـر الفــا مـیریـزد ،بایســتی بــه کاربردهــا و در واقــا مــا بــه ازاا الفــا

توجه کنیم تا بتوانیم بکتـر و دقیـقتـر بـهمنظور مـت لم پـی ببـریم ،و یـا در بکـرهمنـدي از آن
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برتــریر اســتفاده را داشــته باشــیم .ازایــررو کتــا هــاي لغــا ب ـه وجــود م ـیآی ـد و لغــا-
شناسان تلاش میکنند مصـدا هـاي م نـایی الفـا را گـردآوري کـرده و بـه مخاطبـان حـار
و آینده منت ظ نماینـد .ی ـی از کلمـاتی کـه در ادبیـات عربـی و فارسـی کـاربرد فـراوان دارد
کلمه الله اسـا .ایـر کلمـه در قـرآن و متـون دینـی بـه فراوانـی از آن اسـتفاده شـده اسـا.
گاهی نیز ت رار شده اسـا .هرچنـد ت ـرار آن بـیش از ی بـار بـهعنوان ذکـر توسـع عارفـان
و عابــدان و زاهــدان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســا ،امــا در ایـر میـان بــه رــورت ت ــرار
دوتــایی نیــز در احادیــث ،و متــون ادبــی بــه رــورت ح ایــا و یــا رــورتهاي دینــر
کاربرد دارد .شـناتا دقیـق آن مـیتوانـد مـا را در فکـم رـحیح م صـود گوینـده راهنمـایی
و هــدایا کنــد تــا از ایـر طریـق م صــود مــت لم دریافــا شــده و بــه هــد

وي از کــاربرد

ایر لفظ دسا یابیم.
 -1-1مسئله

آیا ترکیـ

"اللـه اللـه" تنکـا یـ

چنونـه میتــوان بـه م ــانی مختلـ

م نـا دارد یـا بـراي آن م ـانی گونـاگونی وجـود داردچ
دســا یافـاچ آیــا در نحـو عربــی "اللـه اللــه"در بــا

تحایر بهکاررفته اسا یا این ـه در اسـراا نیـز کـاربرد داردچ هم نـیر آیـا مـی تـوان تنکـا در
ایــر دو بــا

آن را حصــر کــرد یــا مم ــر اســا جنب ـة هشــدار ،قســم و تأکیــد نیــز داشــته

باشــد .روش مــا در جکــا درک م ــانی "اللــه اللــه"و تح ی ـق در کاربردهــاي گونــاگون آن
اســنادي – تحلیلــی اســا .بــا بررســی مــوارد گونــاگون کاربردهــاي آن در متــون دینــی و
ادبی و تحلیـظ محتـواي آنهـا بـه م ـانی گونـاگون دسترسـی مـی یـابیم .اللـه لفـظ جلالـه و
برتــریر اســم تداونــد اســا .ایــر اســم هم ــون اســامی منصــر

دینــر مــی توانــد در

حالاهاي مجروري ،منصوبی و مرفـوعی قـرار گیـرد؛ امـا وقتـی بـه رـورت ت ـراري "اللـه
الله"به کـار مـی رود ،بـهطورم مور در حالـا نصـبی اسـا کـه مف ـور بـه ف ـظ محـاو
اســا .درعیرحــار در کاربردهــاي مختلــ

در رــنایا گونــاگون نحــوي ادبیــات عربــی

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســا .ای ـر دو لفــظ در ادبی ـات فارس ـی نی ـز جاینــاه تار ـی
داشــته و در متــون اد

فارس ـی توســع شــاعران اســت مار شــده اســا .در ای ـر نوشــتار در
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پی آنیم تـا بـا اسـتفاده از متـون دینـی ،ادبـی ،ح ایـا هـا و  ...ضـمر ارا ـه برداشـا هـاي
گوناگون موارد است مار آن را است صاا کنیم.
 -2-1پیشینه

بررســی م ــانی الفــا "اللــه اللــه"بــه مناســباهــاي مختلــ

انجــام شــده اســا؛

بهعنوانمثار در شرح بیا سزر حافظ:
در بسـی تــون بــه کـ

آورد ولـی دیـده بریخــا

"اللــه اللــه"کــه تلـ

کــرد و کــه

اندوتته بود (حافظ)991 :6931 ،
بــه ســه م نــاي تحــایر ،اســراا و ت جــ

آن اشــاره شــده اســا (ترمشــاهی:6911 ،

.)319/1
و بــا توجــه بــه ت ــرار  61مرتبــه اي آن در نکجالبلاســه شــارحان بهتناس ـ
علی (ع) به م ناي آن پرداتتهاند؛ اما م اله اي مست ظ در ایر تصو

شــرح ت ــابیر

به دسا نیامد.

قبظ از شـروع در ارـظ بحـث ابتـدا لـازم اسـا کلمـه اللـه از جکـا لغـا مـورد توجـه
قرار گیرد ،سپس بـه مباحـث نحـوي هم ـون تحـایر ،اسـراا و قسـم پرداتتـه و بـا بررسـی
کاربردهــاي گونــاگون آن ،در پایــان بــه جمــا بنــدي در تصــو

م ــانی ترکیــ

"اللــه

الله"برسیم.
 -2الله در موارد مختلف
 -1-2الله در قرآن

ایر لفظ که لفـظ جلالـه نامیـده میشـود و مکمتـریر اسـم مشـکور تداونـد اسـا 1361
بار در قـرآن آمـده اسـا .کاربردهـاي مختلـ

آن در سـه رـورت رف ـی ،جـري و نصـبی؛

الله ،اللکم ،بالله ،تالله ،فالله و لله اسا.
 -2-2الله در لغت

الله از ریشـه للـه بـه م نـاي م بـود و شـیئی اسـا کـه مـورد پرسـتش قـرار مـی گیـرد.
برتی الله را از أَلِهَ مـی داننـد بـه ایـر رـورت کـه همـزه آن افتـاده اسـا و الـ

و لـام بـر

ســرش آمــده و ویــژه تداونــد شــده اســا .برتــی نیــز آن را از أَلِــهَ بــه م نــاي تحیــر و
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سـرگردانی مـی داننـد ،بنـابرایر اللـه بـه موجــودي گفتـه مـی شـود کـه بشـر در شــناتا او
سرگردان و متحیر اسـا .برتـی نیـز اللـه را از وَلِـهَ مـی داننـد کـه آفریـده هـایش در مسـیر
او شیدا و سرگشـته و پـر شـورند .ایـر سرگشـتنی یـا بـه تـاطر مجـاو

شـدن آنهاسـا

و یا به تـاطر داشـتر اراده مـی باشـد .برتـی نیـز آن را از لَـاهَ بـه م نـاي از نظرهـا پوشـیده
میدانند .ازآنجکا کـه از دیـد موجـودات پوشـیده اسـا؛ هـم اور اسـا و هـم آتـر ،هـم
باطر اسا و هم هاهر (راس

ارفکانی.)631-633/6 :6931 ،

برتی اَلَهَ را م ناي پرسـتش و عبـادت گرفتـه انـد ،بنـابرایر اللـه بـه م نـاي م بـود اسـا
(جوهري ،بـی تـا 1119/1 :و فیـومی ،بـی تـا .)12/1 :برتـی نیـز الکـه را بـه م نـاي عبـادت
گرفتــهانــد و تفــاوت دو مــاده عبــادت و الوهی ـا را در قی ـد تضــوع و فروتن ـی در اول ـی و
تحیر و سرگشتنی در دومی می داننـد .ایشـان کلمـه اللـه را از أَلِـهَ یَألَـهُ دانسـته و بـه تـاطر
کثرت است مار در ایر م نا ،الـ

و لـام را بـر آن وارد کـرده اسـا و بـه رـورت اسـم علـم

درآمــده اســا و چــون در مــورد تداونــد بس ـیار مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،گفتــه شــده
اسا :لـا لِلـهَ لِلـاَ اللَـه (مصـففوي ،بـی تـا )663/6 :علامـه حسـر زاده  69قـور دربـاره اللـه
آورده اسا (حسر زاده.)996/1 ،111 :6936 ،
 -3-2الله اسم خاص خداوند

مرحــوم علامــه طباطبــایی م ت ــد اســا کلمــه اللــه در ااــر سلبــه اســت مار اســم تار ـی
شــده اســا و گرنــه قبــظ از نــزور قــرآن ای ـر کلمــه بــر ســر زبــان هــا دا ــر بــود و عــر
جاهلی ـا نی ـز آن را م ـی شــناتا چنان ــه در آی ـه  33ســوره زتــر

م ـی فرمای ـد :وَ لَ ـئِر

سَأَلتَکُم مَر تَلَ َکُـم لَیَ ُـولُرَ اللَـهُ فَـأَنَ یُؤفَ ُـونَ .اگـر از ایشـان بپرسـی چـه کسـی ایشـان را
تلق کرده ،تواهند گفـا اللـه .ایشـان سـپس دلیلـی بـر این ـه "اللـه" ویـژه تداونـد اسـا
می آورد که :از جمله ادلـهاى کـه دلالـا مـ کنـد بـر این ـه کلمـه اللَـه علـم و اسـم تـا
تدا اسا ،ایـر اسـا کـه تـداى ت ـال بـه تمـام اسـماا حسـنایش و همـه اف ـال کـه از
ایر اسماا انتزاع و گرفته شـده ،تورـی

مـ شـود ،ولـ بـا کلمـه اللَـه تورـی

نمـ شـود،

مثلاً م گوییم اللَه رحمـان اسـا ،رحـیم اسـا ،ولـ ب ـس آن نمـی گـو یم ،ی نـ هرگـز
گفته نمـی شـود :رحمـان ایـر رـفا را دارد کـه اللَـه اسـا .نیـز مـ گـوییم :رحـم اللَـه و
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علم اللَه و رز اللَه ،تـدا رحـم کـرد ،و تـدا دانسـا ،و تـدا روزى داد؛ ولـ هرگـز نمـی
گو یم :اللَه الرحمر ،رحمـان اللَـه شـد .تلارـه ،اسـم جلالـه نـه رـفا هـی یـ

از اسـماا

حسناى تدا قرار م گیرد ،و نه از آن بهعنوان رفا براى آن اسماا گرفته میشود.
از آنجای که وجـود تـداى سـبحان کـه الـه تمـام موجـودات اسـا ،تـودش تلـق را
به سوى رفاتش هدایا م کنـد ،و مـ فکمانـد کـه بـه چـه اورـا

کمـال متصـ

اسـا،

لـاا مـ تــوان گفــا کــه کلمــه اللَــه بفــور التــزام دلالــا بــر همــه رــفات کمــال او دارد ،و
رحیح اسا بنـو یم لفـظ جلالـه اللَـه اسـم اسـا بـراى ذات واجـ

الوجـودى کـه دارنـده

تمام رفات کمار اسا ،و گـر نـه اگـر از ایـر تحلیـظ بنـاریم ،تـود کلمـه اللَـه پـیش از
این ه نام تداى ت ال اسـا ،بـر هـی چیـز دینـرى دلالـا نـدارد ،و سیـر از عنـایت کـه در
مــاده (ا ر ه) اســا ،هــی عنایــا دینــرى در آن ب ــار نرفتــه اســا (طباطبــا ی:6931،
.)13/6
 -4-2لفظ جلاله

اســم اللــه را بــراي تداونــد لفــظ جلالــه م ـی نامنــد ،زی ـرا بزرگ ـی تداونــد برتــر از آن
اسا که به ور

آید و یـا این ـه تداونـد برتـر از آن اسـا کـه بـه وهـم آیـد و یـا این ـه

در تصور کسی گنجد .لفـظ جلالـه موضـوع بـراي ذاتـی اسـا کـه تمـامی رـفات جمـار و
جلــار را داراســا ،م نــاي اللــه ای ـر اســا کــه ای ـر لفــظ اســم اســا بــراي تداونــد ،بــه
ملاحظـه هکـور حــق در مخلوقـاتش بـا اســامی جلـار و جمـار .بنــابرایر اللـه اسـم تداونــد
اسا بـا ملاحظـه هکـورش درمخلوقـات نـه از جکـا پنکـانی و تفـایش (کربلـا ی ،بـی تـا:
.)639/1
قیصــري در ت سـیم اســامی تداونــد مـی گویـد :اســماا الکـی در یـ

ت سـیم بنــدي بــه

چکار اسم ت سیم مـیشـود کـه اینکـا امکـات اسـامی هسـتند و عبارتنـد از :اور ،آتـر ،هـاهر
و بــاطر .اســمی کــه تمــامی اینکــا را در تــود گــرد م ـی آورد اســم جــاما تداونــد اللــه و
رحمان اسا .تداوند می فرماید :بنـو ،تـدا را بـا اللـه و یـا رحمـان ،یـا هـر اسـمی از ایـر
دو بخوانید ،او داراي اسمایی نی و اسا (اسراا()662 :قیصري.)91 :6933 ،
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 -5-2ذکر الله

ی ی از ذکرهاي عـام بـراي تمـامی مـردم از جملـه عرفـا و اندیشـمندان ذکـر اللـه اسـا،
چنان ــه اول ـیر ذکــر پــس از اتمــام نمــاز در تســبیحات حضــرت فاطمــه (ع)  91مرتبــه اللــه
گفــتر اســا .عارفــان و عابــدان و زاهــدان ای ـر ذکــر را کــه برتــریر ذکرهــا اســا و اســم
جــاما تمــامی اســامی تداونــد اســا ورد زبــان دارنــد ،هرچنــد م نــاي ذکــر تداونــد تنکــا
گفتر کلمه الله نیسـا ،بل ـه احسـاض حضـور تداونـد در همـه جوانـ

زنـدگی انسـان را

از اندیشــه ،گفتــار و کــردار شــامظ مـی شــود ،امــا گفــتر ذکرهــا انــدک انــدک و بــه تــدریج
مل ــه اندیشــه و گفتــار و کــردار م ـی گــردد .تداونــد در قــرآن تفــا

بــه حاجی ـان م ـی-

َناس ـ َ ُم فَــاذکُرُوا اللَ ـهَ کَ ـاِکرِکُم آبــااَکُم أَو أَشَ ـدَ ذِکــراً (ب ــره)122 :
فرمای ـد :فَ ـذِذا قَضَ ـیتُم م ِ
چون آدا

ویـژه حـج تـود را بـه جـاى آوردیـد ،همـان گونـه کـه پـدران تـود را بـه یـاد

م آورید ،یا با یادکردن بیشتر ،تدا را به یاد آورید
الصـلاَُ فَانتَشِـرُوا فِــی
همـیر ت بیـر را دربـاره نمــازگزاران روز جم ـه دارد کــه :فَـذِذا قُضِـیَاِ َ
الأَرضِ وَ ابتَغُـوا مِـر فَضـظِ اللَـهِ وَ اذکُـرُوا اللَـهَ کَثیـراً لَ َلَ ُـم تُفلِحُـونَ (جم ـه )62 :و چـون
نمــاز گــزارده شــد ،در روى زمــیر پراکنــده گردیــد و فضــظ تــدا را جویــا شــوید و تــدا را
بسیار یاد کنید ،باشد که شما رستنار گردید.
در واقا ذکر تداونـد بـه م نـاي بریـدن از همـه و متصـظ شـدن بـه اوسـا .تداونـد در
آیه  3سـوره مزمـظ تفـا

بـه پیـامبرش (

) مـی فرمایـد :نـام پروردگـارت را یـاد کـر و

تنکا بـر او در ببنـد (از دینـران قفـا امیـد کـر) و یـا در آیـه  11سـوره انسـان مـی فرمایـد:
رــبح و شــام نــام پروردگــارت را ی ـاد کــر .برت ـی از آی ـات دینــري کــه بــه ذکــر و ی ـاد
تداونــد توجــه م ـی دهــد عبارتنــد از :آر عمــران  ،16اعــرا

 ،121کک ـ

 .11ن تــه مکــم

ذکر تداوند ایر اسـا کـه او نیـز مـا را یـاد مـی کنـد (ب ـره  .)611در آیـه  629نسـاا پـس
از دســتور انجــام نمــاز تــو

مــی فرمایــد :هننــامی کــه نمازتــان را بــه پایــان رســاندید،

تداوند را در حـار ایسـتاده ،نشسـته و توابیـده یـاد کنیـد .ایـر دسـتور ح ایـا یـاد حـق
در همه احوار اسا؛ زیرا انسـان از سـه حـار تـار نیسـا ،یـا توابیـده اسـا ،یـا نشسـته
و یا ایستاده .ی نی در همه احوار باید به یاد حق بود.
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 -3صنایع ادبی

بلاسا ح م مـی کنـد در برتـی از امـور جملـات را کوتـاه کنـیم و بـا حـا
کلمات از جمله ف ـظ ،فـرد مخاطـ

برتـی از

را نسـبا بـه آن ـه در ذهـر داریـم آگـاه نمـاییم .ایـر

کار علاوه بر تـأایر بیشـتر ،سـریاتر و بـی ت لـ

مـی رسـاند و مـت لم

پیـام را بـه مخاطـ

زودتر به م صود مـی رسـد .درسـا مثـظ سفارشـکایی کـه بـه افـراد مـی کنـیم .بـهعنوانمثار
در آتریر لحظـات جـدا شـدن از مخاطـ

مـی گـوییم تانـه یـادت نـرود ،تـودرو ،درض،

درض .روشر اسا که فرد را نسـبا بـه ایـر امـور تشـویق یـا مـی ترسـانیم در مثـار اور او
را برحــار مــی داریــم کــه تانــه را فرامــوش کنــد و در دو مثــار ب ــدي او را تشــویق بــه
توجه تا

به مـوارد اشـاره شـده مـی نمـاییم .یـا اگـر در تیابـان بـا فـردي مواجـه شـویم

که تفري او را تکدید می کنـد ،بـی درنـ
ی نــی مواهــ

فریـاد مـی زنـیم موتـور موتـور ،ماشـیر ماشـیر.

بــاش از ایــر وســایظ تفرنــاک دوري کــر .در واقــا در چنــیر مــواردي

فررا آوردن ف ظ و نـام مخاطـ

وجـود نـدارد ،تنکـا بایـد او را بـه اهمیـا موضـوع آگـاه

کــرد .از جملــه مــواردي کــه بــراي ســرعا و تــأایر بیشــتر در مخاط ـ
استفاده میشود دو با

در ادبیــات عــر

تحایر و اسراا اسا.

 -1-3تحذیر

ابــر ع یــظ در شــرح تــود بــر الفیــه ابــر مالـ
عبارتسا از متوجه کردن مخاطـ
بی تا )922/1؛ و در ارفلاح منصو

در ت ریـ

تحــایر مــی نویســد تحــایر

بـر امـري کـه لـازم اسـا از آن دوري کنـد (ابـر ع یـظ،
کـردن اسـم بـا ف لـی کـه در ت ـدیر اسـا مثـظ احـار

(بپرهیــز) ،بَ ِــد (دوري کــر) ،دَع (رهــا کــر) ،تجنـ

(کنــاره بنیــر) و نــح و اتــق (حســینی

طکرانی.)633 /1 :6911 ،
تحایر در رورتهاي گوناگون می آید:
 -6اسم منصو

ضمیري اسا کـه اسـم هـاهري بـر آن عفـ

شـده اسـا مثـظ کلـام

سـدُ الـدِیرَ وَ یُبفِـظُ الیَ ِـیرَ( .لیثـ واسـف :6931 ،
الشـ َ فَذِنَـهُ یُف ِ
امام علی (ع) لِیَـاکَ وَ َ
 )31که در ت دیر ایـر عبـارت چنـیر اسـا بَ ِـد نفسـ
نفس  ،ف ظها حا

عـر الشـ

شده اسا و مف ورها به رورت منصو

و بَ ِـد الشـ

ماندهاند.

عـر
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ضــمیري اســا کــه ب ــد از آن جملــهاي بــا أن نارــبه کــه در ت ــدیر

سـ َ
آن "مـر" یــا "عـر" اســا مــیآیـد مثــظ ایـر کلــام علــی (ع) لِیَـاکَ أَن تَرضَـ لِنَف ِ
السـاتِعُ عَلَیـ َ (همــان .)33 ،در ت ــدیر ایــر عبــارت چنــیر اســا :بَ ِــد نفسـ
فَیَ ثُـرُ َ
عر هاه الامور.
ت ـراري اسـا و همـان اسـا کـه بایـد از آن دوري کـرد .مثـظ قـور

 -9اسم منصو

علــی (ع) در ورــیا تــویش ""اللــه اللــه"" فــ الایتــام( ...حســینی طکرانــی:6911 ،
.)632/1
 -1آقاي حسینی طکرانـی در علـوم ال ربیـة تمـامی مـوارد "اللـه اللـه"در نامـه  13نکـج
البلاسه را از با

تحایر آوردهاسا در حالی که به نظر می رسد اشتباه اسا.

عباض حسـر در النحـو الـوافی تحـایر را چنـیر ت ریـ
متوجه کردن و تنبیه مخاطـ

مـی کنـد :تحـایر عبارتسـا از

بـر امـر م ـروه ،تـا از آن دوري کنـد .تحـایر داراي سـه رکـر

اسا .محـاِر کسـی کـه مـی ترسـاند و برحـار مـی دارد ،محـاَر کسـی کـه تحـایر متوجـه
اوسا و محاور یا محاَر منه ،امر م روهی که به تاطر آن تنبیه اتفا افتاده اسا.
تحـایر در رـورتهاي گونــاگون امـر ،نکــی بـا ضــمیر ایـاک و فــروع آن ،بـه کــارمیرود.
البتــه بــا

تحــایر کــه داراي قواعــد ویــژه اي اســا تنکــا برتــی از رــورتهاي فــو را

شامظ میشود .بـه ویـژه این ـه بـا
به ف ظ حا

تحـایر در تصـو

اسـم منصـوبی اسـا کـه مف ـور

شده اسا .انواع تحایر به پنج رورت می باشد:

 -6تنکا محاَر منه یا محاور می آید مثظ ترساندن ب ه از آتش با لفظ النار یا آتش.
 -1امر م روه یـا محـاور بـه رـورت اسـم هـاهر ت ـراري و یـا بـا واو عفـ

مـی آیـد.

البرد البرد – البرد و المفر (واي از سرما سرما ،واي از سرما و باران).
 -9امر م روه به رـورت اسـم هـاهر کـه بـه کـا
یدک یا یدک و ملابس

(موه

 -1اسم هاهري کـه بـه کـا
الس یر ،رأس

مخاطـ

تـتم مـی شـود .مثـظ یـدک

دسا و لبسا باش).
مخاطـ

و حراره الشمس.

تـتم شـده و همـراه واو عفـ

مـی آیـد :یـدک و
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مثــظ ایــاک و فــروع آن اســا ،و پــس از آن

محاور میآید .مثظ ایاک و البخظ (با تلخیص.)611-696/1 ،
در تحــایر ســه عنصــر ارــلی وجــود دارد کــه عبارتنــد از :محــار یــا کســی کــه مــی-
ترســاند ،محــار کســی کــه مــورد تفــا

قــرار مــی گیــرد و از امــر م ــروه یــا ترســناک

ترسانده می شود و سوم محاور یا محـار منـه؛ امـر یـا چیـزي کـه م ـروه بـوده و بـه تـاطر
آن تحــایر ایجــاد شــده اســا (عبــاض .)611/1 :6913 ،پــس بایــد محــاوفی مثــظ عــاا
الکی و  ...را در نظر گرفا.
 -2-3اغراء

ابــر ع یــظ در بــا
مخاط

اســراا (تشــویق) مــی نویســد :اســراا عبارتســا از دســتور دادن بــه

که متلزم امري شود که مـورد پسـند اسـا .اسـراا نیـز هم ـون تحـایر اسـا .تنکـا

تفــاوت تحــایر بــا اســراا در ایــر اســا کــه در تحــایر گــاهی از لفــظ ایــاک و شــبیه آن
استفاده مـی شـود ،در حـالی کـه در اسـراا چنـیر نیسـا (ابـر ع یـظ ،بـی تـا )926/1 :و یـا
اسراا از جکـا لغـا بـه م نـاي تشـویق کـردن بـه انجـام کـار اسـا ،و در ارـفلاح نصـ
اسم با ف لـی م ـدر مـی باشـد کـه افـاده ترسیـ
برتلا

و نزدیـ

شـدن بـه آن مـی نمایـد .اسـراا

تحایر اسا .اسراا به دو رورت می آید:

 -6ت ــرار بــدون عفــ

مثــظ ایــر کلــام علــی (ع) الجِکَــادَ الجِکَــادَ عِبَــادَ اللَ ـه ( ...نکــج

َسـنَةِ
السـیِئَةَ فِیـهِ تَیـرن مِـرَ الح َ
البلاسه ،تفبه )631؛ و یا یَا أَیُکَا النَـاضُ ،دِیـنَ ُم دِیـنَ ُم؛ فَـذِنَ َ
فِی سَیرِهِ (کلینی.)131/1 :6113 ،
 -1عفــ

بــدون ت ــرار مثــظ نفســ

و مــا ی نیکــا اي الزمکــا م ــه (حســینی طکرانــی،

.)636-631 /1 :6911
پــر واضــح اســا کــه اســراا و تحــایر مــی توانــد بــه رــورتهاي دینــر نیــز بیایــد؛ امــا
آن ه در ایر دو بحـث اهمیـا دارد ،مسـا ظ نحـوي آن اسـا کـه در برتـی از شـ ظ هـاي
آن لازم اسا ف ظ در ت دیر باشد و هرگز هاهر ننردد.
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تشــویق بــه م نــاي ملــزم شــدن و همراهــی کــردن و عــدم دوري و

فراموشــی نســبا بــه شــیا تشــویق شــده اســا و تحــایر بــه م نــاي بــر ع ــس آن فــرار
کردن ،پرهیز نمودن و فراموش کردن شیا محار منه اسا.
حسر عبـاض دربـاره اسـراا مـی گویـد :اسـراا تنبیـه و متوجـه سـاتتر مخاطـ

بـه امـر

دوسا داشتنی اسا تا آن را انجـام دهـد مثـظ ال مـظ ال مـظ ،فانـه مفتـاح الغنـی (کـار کـار،
همانا کار کلید بی نیازي اسـا) .در اسـراا نیـز سـه رکـر مـت لم یـا مغـري (تشـویق کننـده)
مخاط

یا مغري (تشـویق شـونده) و امـر محبـو

و دوسـا داشـتنی یـا مغـري بـه ،وجـود

دارد در اسراا هم ون تحـایر همـه انـواع پـنج گانـه سیـر از مـورد پـنجم اسـتفاده مـیشـود.
(با تلخیص)696-691/1 ،
 -3-3جمع تحذیر و اغراء

متخصصان علـوم قرآنـی اجتمـاع تحـایر و اسـراا را در آیـه  69سـوره شـمس آوردهانـد
که تداوند میفرمایـد :فَ ـارَ لَکُـم ر َُسـورُ اللَـهِ ناقَـةَ اللَـهِ وَ ُسـ یاها .بـهعنوان نمونـه زرکشـی
در با

حـا

کلمـه و فا ـده آن بـه کوتـاه تـر شـدن زمـان اشـاره کـرده بـهطوري کـه اگـر

مشغور آن شویم امر مکمـی فـوت مـی شـود .ایـر فایـده تحـایر و اسـراا اسـا .وي سـپس
اعلام می دارد گاهی تحایر و اسراا بـا ی ـدینر جمـا مـی شـود و آیـه فـو را شـاهد مثـار
مــی آورد و چنــیر م نــا مــی کنــد :برحــار باشــید از کشــتر شــتر تداونــد و بــه آن نزدیـ
نشــــوید( ،تحــــایر) و بــــه آن آ

دهیــــد( .اسراا)(الزرکشــــی 633/9 :6162 ،و 196/1؛

الســـیوطی 31/1 :6116 ،و 613؛ م رفـــا113 /1 :6162 ،؛ الســـیوطی ،بـــی تـــا 921/6 :و
113؛ ابیاري.)111/1 :6121 ،
 -4-3قسم

قسم داراي پاسخی اسا که از چند حار تار نیسا:
ال  -جمله ف لی مثبا مضـارع ،در ایـر رـورت بـا لـام و نـون تأکیـد مـی شـود .مثـظ:
والله لأضربر زیـدا و اگـر جملـه ف لـی مثبـا ماضـی باشـد ،همـراه بـا لـام تأکیـد مـی آیـد
مثظ :و الله ل د قام زید.
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 جمله اسمی مثبـا ،در ایـر رـورت بـا "لن" و لـام و یـا لـام تنکـا و یـا "أن" تنکـامیآید؛ مثظ :والله أن زیداً ل ا من یا و الله لزید قا من و یا و الله أن زیداً قا من.
 جمله ف لی منفی که با "ما" یـا "لـا" و یـا "ان" مـی آیـد؛ مثـظ واللـه مـا ی ـوم زیـد،و لا ی وم زیـد ،و أن ی ـوم زیـد .جملـه اسـمی نیـز همـیرگونـه اسـا (ابـر ع یـظ ،بـی تـا:
 .)931/1در قسم تـوردن پـنج شـیا بایـد وجـود داشـته باشـد کـه عبارتنـد از :قسـم ،قسـم
به ،م سم علیه ،حرو

قسـم و حروفـی کـه م سـم بـه را بـه م سـم علیـه وابسـته مـی کنـد

(ابرعصفور ،بیتا.)111/6 :
 -4کاربردهای "الله الله"

بــا است صــاا کاربردهــاي مختلــ

در احادیــث ،متــون عربــی ،متــون ادبــی و عرفــانی

میتوان م انی آن را در موارد ذیظ تلاره کرد:
 -1-4تحذیر

 -6ابــراهیم ادهــم" :اللــه اللــه"فــی هــاه الــارواح و الابــدان الضــ یفه .از عــاا
دربــاره ایــر روح هــا و بــدن هــاي ضــ ی

الکــی

بترســید (الخرکوشــی( .)123 :6113 ،ابــون یم

اربکانی ،بی تا)91/3 :
" -1الله اللـه"یـا عمـر فـی ذلـ

فانـ

توشـ

ان اجتـرأت علـی ذلـ

ان یـوتی بـ

رغیراً ذلیلاً (همان.)131/1 ،
 -9عمربر تفا " :الله اللـه"یـا یزیـد بـر ابـی سـفیان أ ط ـام ب ـد ط ـام (سزالـی ،بـی
تا.)613/3 :
" -1اللــه اللــه"ایـر جفــا بــا مــا م ــر

تیـر کــر امــروز را فــردا م ــر (مولانــا:6939 ،

.)11
نازنینی تو ولی در حد تویش
ایر بود اهکار سر در رستخیز

"الله الله"پا منه از حد تویش (همان.)691 ،
"الله الله"از تر چون تر گریز (همان.)133 ،

" -1اللــه اللــه"قــدم از جــاده ارــور ت ــوي فراتــر منکی ـد و دامــر عــزت همــدینر را از
ک

مدهید (افلاکی.)321 :6313 ،

611

شماره هفدهم

مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق)

 -1امــام حســیر (ع)" :اللــه اللــه"لــا تضــی وا ورــیه اتــی و (...مجلســی:6121 ،
)616/11
 -3پی ـامبر م ـی فرمای ـد" :اللــه اللــه"ف ـی ارــحابی ،اللــه منصــو

اســا و ت ــرار آن بــه

تاطر تأکید اسا ،م ناي آن چنیر مـی باشـد :ی نـی ات ـوه ،یـا راعـوه ،یـا راقبـوه یـا احفظـوا
عکده یا احاروا ع ابه درباره رحابه مر( .قاض عیاض.)116/1 :6116 ،
 -3وریا علی (ع) "الله الله"فی ابـر سـبیظ" ...اللـه اللـه" فـی الضـی  ...کـه بـا توجـه
به ت ابیر ب د از با

تحایر اسا( .نوري.)112/61 :6123 ،

 -3وریا علـی (ع) "اللـه اللـه" فـی النسـاا و مـا مل ـا ایمـان م  ...ایـر نیـز از بـا
تحایر اسا (همان.)113/61،
 -62پیــامبر (

) "اللــه اللــه" ف ـی النســاا ،فــانکر عــوان ف ـی ای ـدی م و  ...همانــا زنــان

زیر دسا شمایند (الکیت .)913 :6116 ،
 -66امام تمینـی نیـز در ی ـی از سـخنرانی هایشـان تفـا
گویــد" :اللــه اللــه" در انتخــا

ارــحا

بـه تبرگـان رهبـري مـی-

تــود" ،اللــه اللــه" در ت جیــظ تصــمیم گیــري،

تصوراً در امور مکمه (امام تمینی ،بی تا.)3/63 :
 -61علــی (ع) :ايهــا النــاض "اللــه اللــه" و ای ـاکم و الغلــوفی عثمــان و قــول م حــرا
المصــاح
(

بــه تــدا قســم کــه او قرآنکــا را آتــش نــزد منــر نــزد مــا ارــحا

محمــد

)(الباقلانی.)133/1 :6111 ،

 -2-4اغراء

 -6فرزند زبیر در تفبه ایـام حـج" :اللـه اللـه" فـی ایـام م هـاه فانکـا ایـام تغفـر فیهـا
الانو

(ابون یم اربکانی ،بی تا.)991/6 :

" -1الله الله" زود بفروش و بخر

قفره اي ده بحر پر گوهر ببر

" -9الله الله" گرد دریا بارگرد

گرچه باشند اهظ دریا بار زرد

(مولانا.)136 :6939 ،
(همان.)333 ،

" -1الله الله" نمازها بسیار کنید (افلاکی.)633 :6313 ،
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 -1مولانا ب د از آن روي مبارک بـه سـوي چلبـی حسـام الـدیر کـرد کـه "اللـه اللـه" بـا
اولیاي حق زانو به زانو باید نشستر (همان.)161 ،
" -1الله الله" با همدینر جما باشید و پیوسته در جم یا (همان.)133 ،
-3

"اللــه اللــه" فــی ال لــم و "اللــه اللــه" فــی ال ــظ ،همانــا نــور ع ــظ مت رضــی

تاموش نمـیشـود و جـایز نیسـا دانـش و علـم را کسـی تن ـیص کنـد ،پـس اگـر ایـر دو
حفظ شوند ،وهای

زمـان حفـظ شـده و آن ـه مایـه اذیـا و آزار اسـا دفـا مـی گـردد و

آن ه مصلحا اسا جل

میشود (تشویق و اسراا)(ابر جوزي.)31 :6336 ،

 -3امــام رضــا (ع) از پــدرانش تــا رســور تــدا (

) :قیامــا برپــا نمـی شــود تــا این ــه

قیام کننده بـه حـق از مـا بپـا تیـزد و آن زمـانی اسـا کـه تداونـد بـه او اجـازه دهـد .هـر
کس ـی از او پی ـروي کنــد نجــات یابــد و هــر کــس تخل ـ

نمای ـد هلــاک م ـی شــود .ســپس

هشدار میدهد" :اللَهَ اللَهَ" عِبَـادَ اللَـهِ فَـأتُوهُ وَ لَـو عَلَـ الـثَلجِ فَذِنَـهُ تَلِیفَـةُ اللَـهِ عَـزَ وَ جَـظَ وَ
تَلِیفَتِی؛ اى بندگان تـدا بسـوى او رویـد هـر چنـد بـروى یـ و بـر

باشـد ،زیـرا کـه او

نماینده تداوند و جانشیر مر اسا (ابر بابویه.)12/1 :6933 ،
 -3پیــامبر (

)" :اللــه اللــه" در مــورد برادرانتــان کــه در قبرســتانند ،همانــا اعمــار شــما

بر ایشان عرضه میگردد( .شرف )192/1 :6166 ،
 -62علــی (ع) :اي گــروه مکــاجران و انصــار "اللــه اللــه" عکــد پی ـامبران را دربــاره مــر
فراموش ن نید و ( ...عاملی)131/3 :6192 ،
 -66پیــامبر (

)" :اللــه اللــه" ف ـی اهــظ بیت ـی چــرا هــاي هــدایا و م ــادن دانــش و

سرچشمههاي ح ما اند .ایر از با

تشویق اسا( .ابر طاووض)961 :6112 ،

 -61علی (ع) "الله اللـه" فـی الجکـاد الـانفس فکـی اعـدي ال ـدو ل ـم .از بـا

تشـویق

و ملازم بودن با جکاد با نفس اسا( .سلفان ولد)996 :6931 ،
 -69مفرزي در المغر

ذیـظ کلمـه "کـرر" بـه م نـاي مراج ـه ،از علـی (ع) ن ـظ مـی-

کند" :الله الله" وال ـره علـی نبـی م .وي سـپس آن را بـه م نـاي ات ـوا اللـه گرفتـه اسـا در
حالی در مراج ـه بـه پیـامبر (
.)161/1 :6333

) تشـویق و اسـراا وجـود دارد نـه تـرض و فـرار (مفـرزي،
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 -3-4قسم

" -6الله الله" ادع الله ت الی لی ،تـو را بـه تـدا قسـم مـی دهـم کـه بـراي مـر دعـا کـر
(الخرکوشی.)911 :6113 ،
" -1الله الله" قسم مس یر ب د مر

وا منیریدش ز حر

تویشتر
(مولانا.)322 :6939 ،

 -9با امیرت جفا تواهم کرد مر

"الله الله" زیر ح ایا دم مزن
(همان.)321 ،

" -1الله الله" از ایر پدر هـی پنکـان مداریـد و احـوار را یـ

بـه یـ

بـه مـر بنوییـد

تا به قدر ام ان به یاري تدا م اونا کنم (فروزانفر.)613 :6911 ،
 -1احمد بر سمیر می گویـد :در مسـیر م ـه مـی رفـتم کـه ناگـاه بـه مـردي برتـوردم
کـه فریـاد مـی زد :اي مــرد تـو را بـه تـدا بــه فریـادم بـرض (اسثنـی یـا رجـظ "اللـه اللــه")
گفتم :تو را چـه شـده اسـاچ گفـا ایـر درهـم هـا را از مـر بنیـر کـه در حـالی کـه اینکـا
همراه مر اسـا تـوان ذکـر تـدا را نـدارم .پـس آنهـا را از وي گـرفتم ،بنـابرایر فریـاد زد:
لبی

اللکم لبی  .آن پور ها ف ع  61درهم بود (کلاباذي.)616 :6399 ،
 -1در دریا می جننیدم کـه ی ـی از مـا تـوبره اي بـر مـا عرضـه کـرد ،گفـتم آن را مـی-

تــرم تــا در جننی ـدنم از آن بکــره ببــرم ،و هننــامی کــه وارد فلــان شــکر شــدم آن را م ـی-
در تـوا

دیـدم کـه گویـا

فروشم تا در آن سـود کـنم .بنـابرایر تـوبره را تریـدم .آن شـ

دو نفــر از آســمان فــرود آمدنــد ،ی ـی بــه همــراهش گفــا :دربــاره جن ـ

بن ـویس :فلــانی

پــاکیزه ،فلــانی از روي ری ـا ،فلــانی تــاجر و فلــانی در راه تــدا تــار شــد ،ســپس بــه مــر
توجــه کــرد و گفــا :بنــویس ،فلــانی تــاجر تــار گردیـد .گفــتم" :اللــه اللــه" فـی و اللــه
ماترجا ...به تدا قسـم بـراي تجـارت تـار نشـدم ،و همـراه مـر امـوالی نیسـا کـه بـا
آن تجارت کنم .تنکا براي جننیـدن تـار شـدم .بـه مـر گفـا :اي شـی دیـروز تـوبره اي
تری ـدي و م ـی تــواهی در آن ســود کنــی .گری ـه کــردم و گفــتم :مــرا تــاجر ننویســید .در
نتیجــه بــه همــراهش نظــر کــرد و گفــا :نظــرت چیســاچ گفــا بنــویس :بــراي جننی ـدن
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تار شد الا این ـه در مسـیر راه تـوبره اي تریـد تـا سـود ببـرد ،تـا تداونـد آن ـه را مـی-
تواهد ح م نماید( .م ی()112/1 :6163 ،سزالی132/1 :6939 ،؛ بی تا)631/61 :
 -3علان می گوید :روزي بـا سـري سـ فی نشسـته بـودم کـه زنـی نـزد او آمـد و گفـا:
اي ابــا الحســر مــر همســایه شــما هســتم ،فرزنــدم را ننکبــان شـ  ،دیشـ

دســتنیر کــرد،

می ترسم او را اذیـا کنـد ،اگـر مم ـر اسـا همـراه مـر بیـا یـا کسـی را بـراي آزادي اش
بفرسا .علـان مـی گویـد :آن زن منتظـر بـود کـه کسـی را در پـی فرزنـدش بفرسـتد ،امـا او
بلند شـد و ت بیـر گفـا و نمـازش را طولـانی کـرد .زن گفـا :یـا ابـا الحسـر "اللـه اللـه"
ف ـی ،اي اباالحســر تــدا را دربــاره مــر در نظــر بنی ـر ،میترســم حــاکم او را اذیــا کنــد.
ســري نمــازش را ســلام داد و بــه وي گفــا :مــر در پ ـی حاجــا و درتواســا تــو بــودم
(فرید المزیدي.)63 :6113 ،
 -3محمــد علــوي م ــدم در م الــه اســرار حــج و مناســ

آن ،در تصــو

اهمیــا

درک م نــا و مفکــوم واق ــی حــج بــه ســفارش علــی (ع) در نامــه  13دربــاره حــج ،ایــر
عبارت را چنیر ترجمه می کنـد :شـما را بـه تـدا قسـم تـا زنـده ایـد و جـان در تـر داریـد
از تانه تدا دسا ن شید( ...علوي م دم6931 ،ش.)111/6 :
 -3یا امیر المومنیر "اللـه اللـه" فـی ابصـارنا و مسـام نا فـو اللـه مـا ن ـدر علـی احتمـار
هاا السر و ال در .شما را به تدا قسم در مورد ( ...هاشمی تو ی.)111/1 :6122 ،
 -62قرآنها را سر نیزه کردنـد و فریـاد زدنـد" :اللـه اللـه" یـا م شـر ال ـر
و الابناا و الاراري و النساا ،هاا کتا

فـی البنـا

الله بین م و بیننا (همان.)691/3 :

 -66امام رضـا (ع) در م ابـظ پیشـنکاد مـأمون بـراي ولایـا عکـدي بـه وي مـی فرمایـد:
"الله الله" یا امیر المومنیر انه لاطاقه لـی بـال

و لـا قـوه لـی علیـه .بـه تـدا قسـم اي امیـر

مومنان نه توان پایرش آن را دارم و نه قدرت انجام آن را (سبحانی ،بیتا.)631 :
 -61پیامبر (

) در پاس کسـی کـه او را بـه تـدا قسـم مـی دهـد کـه آیـا تداونـد تـو

را مب ــوک کــرده اســا م ـی فرمای ـد :أي و "اللــه اللــه" ب ثن ـی نبیـا ،در نتیجــه او را تصــدیق
کرد و مسلمان شد( .تفتازانی)93/6 :6123 ،
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 -69حارک اعور میگویـد نـزد علـی (ع) رفـتم ،حضـرت فرمـود ،چـه چیـز باعـث شـد
بیاییچ گفتم :دوستی تو .حضرت فرمود" :اللـه اللـه" مـا جـاا بـ

الـا حبـی؛ تـو را بـه تـدا

قســم م ـی دهــم کــه تنکــا دوســتی مــر باعــث آم ـدنا شــدچ گفــتم آري .حضــرت فرمــود:
(...مجلسی)611/13 :6121 ،
 -61در تصو

ی ی از قضـاوت هـاي علـی (ع) آمـده اسـا :پسـر ب ـهاي نـزد عمـر

ادعا کرد که ایر زن ،مادر مـر اسـا .آن زن بـا شـاهدانی آمـد و آنهـا گـواهی دادنـد کـه او
ازدوا ن رده اسا و آن پسـر درو مـی گویـد .عمـر دسـتور داد تـا آن پسـر را حـد قـا
بزننــد .علــی (ع) از مــاجرا آگــاه شــد و در آن دتالــا کــرد و بــه پســر گفــا بــا آن زن
ازدوا کنــد .ناگــاه آن زن فری ـاد زد "اللــه اللــه" ای ـر آتــش الک ـی اســا ،بــه تــدا قســم او
فرزند مر اسا ،سپس اقـرار کـرد کـه تـانواده اش او را بـه ع ـد یـ
او ایــر پســر را حاملــه شــد .همســرش بــه جنــ

سـیاه درآوردنـد و از

رفــا و کشــته شــد .آن زن بــه همــراه

پسرش به قـومی کـه در آن بـزرش شـده بـود فرسـتاده شـد ودر آنجـا فرزنـد بـودن پسـرش
را ان ــار کــرد .بــدیر ترتیـ

علــی (ع) بــه ابــوت نسـ

پســر ح ــم کــرد و او را بــه آن زن

ملحق نمود( .مرعش .)33/91 :6123 ،
 -4-4هشدار

 -6پادشاهی به فرزندانش سـفارش مـیکنـد ... :امـا "اللـه اللـه" بـه فلـان قل ـه مرویـد و
گرد آن منردید (مولانا.)313 :6939 ،
" -1الله الله" برقر

آفتـا

نبایـد تیـز تیـز نظـر کـردن کـه چشـم را تیـره و بصـیرت

را تیره م کنا و ب د از آن هی نتوان دیان (افلاکی)633 :6313 ،
" -9اللــه اللــه" از حضــرت مــردان تــدا طل ـ

حلــوا م نی ـد ،بــظ طل ـ

آن کنی ـد کــه

مش ظ شما حلوا شود (همان.)111 ،
 -1گفا "الله الله" مـرا آنجـا نبریـد .گفتنـد چـراچ گفـا :بـراي آن ـه آنجـا تواجناننـد
و ( ...جامی.)911 :6313 ،
 -1گروهی می گویند  ...وجـود نـاقص بکتـر از عـدم اسـا" .اللـه اللـه" چـه جـاي ایـر
سخر اسا (شیروانی.)331/6 :6916 ،
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لـه و ان محمـدا

عبده و رسوله :یا م اشـر المسـلمیر "اللـه اللـه" مـا حبسـ م هنـا الـا ذنـوب م .اي مسـلمانان
آگــاه باشــید کــه شــما را در ایــر جکــان چیــزي جــز گناهانتــان و سفلــا قلــ هایتــان از
محبو

و رسباتان به دنیاي پسا زندانی ن رده اسا (حلا .)611 :1221 ،

 -3گاهی علـی (ع) بـه تـاطر ایجـاد حساسـیا در مـردم ،الفـاهی را ت ـرار مـیکردنـد،
چنان ه به فرزندانشان وریا میکند" :الله الله" فی الایتام (قرا ت .)931/3 :6939 ،
 -3روایا شده کـه مـردي بـه مـأمون گفـا :اي امیـر مومنـان "اللـه اللـه" فـی ارـحا
الاتبــار فــانکم قومــان أعفــوا کــابوا و لن حرمــوا کــابوا .اي امی ـر مومنــان از تبــر رســانان
بترض ،چراکه ایشان گروهی هسـتند کـه اگـر بـه ایشـان بخششـی برسـد درو مـیگوینـد و
اگر از بخششکا محروم شـوند نیـز درو مـیگوینـد ،چراکـه اگـر بـه ایشـان چیـزي بخشـیده
شود ،ستایش میکننـد .در حـالی کـه درو گوینـد و اگـر محـروم شـوند ،سـرزنش مـیکننـد
در حالی که درو گویند (طرطوشی.)196 :6161 ،
 -3کلام مادري کـه بـا زنـی در تصـو

فرزنـدش درگیـري پیـدا کـرد و نـزد علـی (ع)

آمدند و آن حضـرت شمشـیري تواسـا تـا ب ـه را دو نـیم کنـد" :اللـه اللـه" یـا اباالحسـر
(تکرانی613/66 :6163 ،؛ عاملی.)636/61 :6192 ،
 -62در مــورد درگیـري طلحــه و زبیـر در امــام جماعــا ایســتادن بــراي مــردم بصــره در
نماز ربح ،مردم نمازگزار بـه اعتـراض فریـاد مـی زننـد" :اللـه اللـه" اي یـاران رسـور تـدا
درباره نماز ،می ترسیم آن را از دسا بدهیم (هاشمی تو ی.)16/63 :6122 ،
 -66از میثم تمار ن ـظ شـده اسـا کـه روزي علـی (ع) در مسـجد جـاما کوفـه تفبـه-
اي ایـراد فرمــود و آن را طولــانی کــرد بــهطوري کــه از طولــانی شــدن و نی ــویی تفابــه آن
حضــرت شــنفا زده شــدند .ناگــاه از ناحیــه شــکر انبــار فــردي وارد شــد در حــالی کــه
کمـ

مـی طلبیـد گفــا" :اللــه اللــه" اي امیرمومنــان دربــاره رعیـا و شـی یانا ،لشـ ریان

م اویـه بــر مـا ،اطــرا
.)121/9 :6122

فـرات بـیر منف ــه هیـا و انبــار حملـه کــردهانـد (هاشــمی تــو ی،
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 -5-4شگفتی و تعجب

 -6ابوالحســیر نــوري" :اللــه اللــه" از قــور تــداي ت ــالی و ان مــر شــیا الــا یســبح
بحمده و ل ر لا تف کون تسبیحکم (قشیري.)111 :6931 ،
" -1الله الله" که امروزه راه حق رفتر چه ر
 -9نه اش

روان نه رخ زردي

اسا (ابر محیی.)132 :6931 ،

"الله الله" تو چه بیدردي
(بکا ی.)113/6 :6129 ،

 -1هی از جاي نمیتیزي تو

"الله الله" چه گران تیزي تو
(همان.)991/9،

" -1الله الله" ایر چه اسلامسا و دیر

ترک شد آییر ر

ال المیر.
(بکایی.)63 :6931 ،

 -1مرحوم طال انی در توضیح "اللـه اللـه" فـی عبـاده و بلـاده – لـا ت لـوا علـی اللـه فـی
بلاده و عباده می نویسـد :همـه سـرزمیر تـدا و همـه بنـدگان تـدا هسـتند ،مبـادا بـر آنهـا
سرکشی و حق حیات آنها را پایمار کنید (طال انی.)122/1 :6911 ،
توجهه :هرچنــد مــی تــوان هشـدار را بــه تحــایر و اسـراا بازگردانــد و آن را چنــیر م نــا
کرد :گوینده با تحایر از عـاا

و تشـم تداونـد و یـا او را بـه ملتـزم شـدن بـه دسـتورات

الکی هشدار میدهد.
 -6-4منادا ،تاکید و ...

" - 6الله اللـه" فـی بیـا رب ـم تـدا را تـدا را ،در مـورد تانـه پروردگارتـان (قرا تـی،
.)31/61 :639
" - 1اللــه اللــه" فــی ذریــه نبــی م تــدا را تــدا را در نظــر بنیریــد دربــاره ذریــه
پیغمبرتان (تکرانی.)199/1 :6119 ،
 - 9ايها الناض "الله اللـه" فـی اهـظ بیتـی ...اي مـردم تـدا را در نظـر بنیریـد ،تـدا را
در نظر بنیرید در باره اهظ بیا مر (تکرانی.)939/69 :6163 ،
 - 1اذکرکم الله فی اهـظ بیتـی ،پیـامبر (

) هم ـون پـدري مکربـان کـه بـه فرزنـدانش

سفارش می کند" :الله الله" فی حق اولادي (میر سید حامد حسیر.)699/12 :6911 ،
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نــدا و اللــه را منــادا گرفتــه اســا مثــظ موس ـی

موسی ،ابراهیم ابراهیم (ابر میمون.)19 :6331 ،
 -5نتیجه

از آن ه گفته شـد بـه ایـر نتیجـه میرسـیم کـه منحصـر کـردن "اللـه اللـه" را در تحـایر
و ترســیدن از تداونــد درســا نیســا چنان ــه برتــی چنــیر پنداشــته انــد و آن را بــه اتــق
اللــه و یــا تــافوا اللــه م نــا کــرده انــد (نــاهر الجــیش ،بــیتــا9133 /3 :؛ ســیرافی ،بــیتــا/1 :
639؛ قریشــی آاــاري ،بــی تــا93 :؛ حســینی طکرانــی 632/1 :6911 ،و  .)191البتــه رــاح

ملحــة الــاعرا در کشـ
را در بــا

الن ــا عــر محــارات ملحــة الــاعرا

اســراا آورده اســا ،هرچنــد شــارح آن را از بــا

(فــاککی ،بــیتــا ،)621 :آن

تحــایر گرفتــهاســا( .همــان

 .)621چراکــه تداونــد موجــودي نیســا کــه کســی از او بترســد ،منــر این ــه محــاور
واق ـی را مضــافی بـدانیم کــه حــا

شـده اســا مثـظ عــاا

اللــه ،ع ـا

اللــه و  ...آیــا از

تداونــدي کــه رحمــان و رحــیم اســا و رحمــتش همــه اشــیاا هســتی را در برگفتــه
(اعــرا  )611:بایــد ترســیدچ اگــر گفتــه شــود تداونــد در قــرآن در آیــات  13و  92ســوره
سـهُ ،تداونـد
آر عمران بنـدگانش را از تـویش ترسـانده و فرمـوده اسـا :یُحَـاِرُکُمُ اللَـهُ نَف َ
شــما را از تــویش مــیترســاند بنــابرایر اشــ الی در تحــایر گــرفتر "اللــه اللــه" وجــود
ندارد ،پاس می دهـیم :مفسـران کلمـه مضـافی را در ایـر آیـه در ت ـدیر آورده انـد ،چنان ـه
مرحـوم علامـه طباطبــایی مـی فرمایـد تداونــد بنـدگانش را از عـاابش مــی ترسـاند چنان ــه
در آیــه  13ســوره اســراا آمــده اســا :لِنَ عَــاا َ رَبِ ـ َ کــانَ مَح ـاُوراً ،هرچنــد ایشــان در
عبــارتهــاي ب ــدي ذات حــق را مخــو
ذات مخــو

دانســته اســا و تصــریح مــیکنــد بــیر بنــدگان و

او چیــزي سیــر از تداونــد وجــود نــدارد ،ازایــر رو واجــ

الــاحتراز اســا

( .)619/9 :6932بنــابرایر "اللــه اللــه"چــه در ادبیــات عربــی و چــه در ادبیــات فارســی
کاربردهــاي گونــاگونی داردکــه عبارتنــد از :تحــایر ،اســراا ،قســم ،هشــدار و آگــاه کــردن،
تاکیـد و ســفارش کــردن بــر کــاري ،اهکــار شــنفتی و ت جـ  ،نــدا ،و  ...هرچنــد بیشــتر در
تحــایر اســت مار شــده اسـا .بنــابرایر منحصــر کــردن آن در ی ـی از وجــوه فــو رــحیح
نیسا .نیز ترجمه فارسی به "تدا را تدا را" قابظ پایرش نیسا.
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کتابنامه
 .6قرآن کریم
 .1سید رض  ،محمد بر حسیر .) 6161( .نکج البلاسه .تصحیح ربح رالح .قم :دارالکجرَ.
 .9ابر بابویه ،محمد بر عل  .) 6933( .عیون أتبار الرضــا علیه الســلام  .تح یق و تصــحیح مکدي
لاجوردى .چاپ اور .تکران :جکان.
 .1ابر جوزي ،أبو الفر عبد الرحمان بر علی6336( .م  .) 6111رید الخاطر .چاپ پنجم .جدَ :ابر
جوزى.
 .1ابر طاووض ،عل بر موسـ  .) 6112( .طر

مر الأنباا و المناق  .تح یق و تصحیح عفار قیس.

چاپ اور .مشکد :تاسوعا.
 .1ابر عصــفور ،عل بر مؤمر( .بی تا) .شــرح جمظ الزجاجی  .چاپ اور .بیروت -لبنان  :دار ال ت
ال لمیة.
 .3ابر ع یـظ ،عبـد اللـه بر عبد الرحمر( .بی تا) .شـــرح ابر ع یظ .تح یق عبدالحمید .محمد محی
الدیر .چاپ دوم .بی جا :بی نا.
 .3ابر محی  ،عبد الله قف  .)6931( .م اتی

عبد الله قف  .چاپ اور .قم :قا م آر محمد.

 .3ابر میمون6331( .م) .دلالة الحا ریر .بی جا .بی نا.
 .62ابو ن یم احمد بر عبد الله الاربکان  ،حلیة الاولیاا و طب ات الارفیاا .چاپ اور .قاهرَ :دارام ال راا.
 .66ابیارى ،ابراهیم 6121( .ه .) .الموسوعة ال رآنیة .چاپ اور .قاهره :موسسة سجظ ال ر .
 .61امام تمین  ،سید روح الله (ض)( .بی تا) .رحیفه امام  .تکران :مؤسسه تنظیم و نشر آاار امام تمین
(ض).
 .69افلاک  ،احمد بر ات ناطور6313( .م) .مناق

ال ارفیر .چاپ اور .آن ارا :ب نا.

 .61الباقلان  ،ابو ب ر محمد بر الفی  .)1226 / 6111( .الذنتصار لل رآن .چاپ اور .عمان  /بیروت .دار
الفتح  /دار ابر حزم.
 .61بکای  ،محمد بر حسیر .) 6129( .ال ش ور .چاپ اور .بیروت :أعلمی.
 6931( .------------------- .61ه.ش) .کلیات اشـــ ار و آاار فارســـ  .به تصـــحیح و م دمه
سلامحسیر جواهرى .چاپ سوم ،تکران :کتابفروش محمودى.
 .63تفتازان  ،س د الدیر .) 6123( .شرح الم ارد .چاپ اور .قم .افسا.
 .63تکرانی ،سید محمد حسیر .) 6163( .امام شناس  .چاپ دوم .مشکد :علامه طباطبای .
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 .) 6119( .--------------------- .63م اد شناس  .چاپ یازدهم .مشکد :مل وت نور قرآن.
 .12جام  ،عبد الرحمر .)6313( .نفحات الأنس .کل ته .مفب ه لیس .
 .16جوهرى ،اسـماعیظ بر حماد( .بی تا) .الصحاح  .تح یق و تصحیح :عفار ،احمد عبد الغفور .بیروت:
دار ال لم للملاییر.
 .11حافظ شـیرازى ،تواجه شمس الدیر محمد .)6931( .دیوان حافظ .تح یق تصحیح محمد قزوین
و قاسم سن  .چاپ چکارم .تکران :زوار.
 .19حسر زاده آمل  ،حسر .)6936( .هزار و ی

کلمه .چاپ سوم .قم :بوستان کتا .

 .11حسین طکران  ،هاشم6911( .ش) .علوم ال ربیة .چاپ دوم .تکران :مفید.
 .11حلا  ،حسیر بر منصور1221( .م) .اتبار الحلا او مناجیات الحلا  .چاپ اور .دمشق :الت ویر.
 .11الخرکوشـ  ،ابو سـ د عبد المل
اور .بیروت :دار ال ت

بر محمد .) 6113( .تکای

الاسـرار ف ارور التصو  .چاپ

ال لمیة.

 .13ترمشاهی ،بکاا الدیر6911( .ش) .حافظ نامه .بخش دوم .چاپ اور .تکران :سروش.
 .13راس

ارفکان  ،حسیر بر محمد 6931( .ش) .ترجمه و تح یق مفردات الفا قرآن .سید سلامرضا

تسروى الحسین  .چاپ دوم .تکران :مرتضوي.
 .13الزرکشـــ  ،محمـد بر بکـادر 6162( .ه .) .البرهان ف علوم ال رآن .تح یق ذهب  .جمار حمدى ؛
عبدالرحمر .چاپ اور .بیروت :دار الم رفة.

کردى ،ابراهیم عبدالله؛ مرعشل  ،یوس

 .92سبحان  ،ج فر ،الأضواا عل ع ا د الشی ة الذمامیة .قم :مؤسسه امام راد (ع).
 .96ســـلفان ولد ،بکاا الدیر .)6931( .انتکا نامه .تح یق و تصـــحیح محمد عل تزانه دار لو .تکران:
روزنه.
 .91سـیراف  ،حسـر بر عبد الله( .بی تا) .شـرح کتا
حسر .چاپ اور .بیروت :دار ال ت

سـیبویه  .تح یق عل سید تح یق مکدل  ،احمد

ال لمیة.

 .99ســـیوط  ،عبدالرحمر بر اب ب ر 6116( .ه .) .الذت ان فی علوم ال رآن .تح یق زمرل  ،فواز احمد.
چاپ دوم .بیروت :دار ال تا

ال ربی.

( .------------------ .91بی تـا) .م ترک الاقران ف اعجاز ال رآن .تح یق بجاوى ،عل محمد.
چاپ اور .بیروت :دار الف ر ال ربی.
 .91شرف  ،احمد بر محمد بر رلاح .) 6166( .شرح الأساض ال بیر .چاپ اور .رن اا.
 .91شیروان  ،زیر ال ابدیر .)6916( .ریاض السیاحة .چاپ اور .تکران :س دى.
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 .93طال ان  ،سید محمود6911( .ش) .پرتوى از قرآن .چاپ چکارم .تکران :شرکا سکام انتشار.
 .93طباطبای  ،محمد حسیر 6932( .ه .) .المیزان فی تفسیر ال رآن .چاپ دوم .بیروت :مؤسسة الأعلمی
للمفبوعات.
 6931( .------------------- .93ش) .تفسیر المیزان .ترجمه موسوى همدان  .سید محمد باقر.
قم :جام ه مدرسیر حوزه علمیه قم.
 .12الفرطوشـــی المـال ی ،أبو ب ر محمـد بر محمد .) 6161( .ســـرا الملوک .چاپ اور .ریاض:
طرطوش .
 .16عامل  ،ج فر مرتض ـ  .) 6192( .الصــحیح مر ســیرَ الذمام علی علیه الســلام .چاپ دوم .بیروت:
المرکز الاسلامی للدراسات.
 .11عباض ،حسـر6913( .ش) .النحو الوافی ما ربفه بالأسالی

الرفی ة و الحیاَ اللغویة المتجددَ .چاپ

دوم .تکران :نارر تسرو.
 .19علوى م ـدم ،محمـد6931( .ش) .در قلمرو بلـاسا( .مجموعه اى از م اله ها ،پژوهشها ،ن دها و
بحثهاى بلاس و تفسیرى) .چاپ اور .مشکد م دض :آستان قدض رضوى.
 .11سزال  ،ابو حامد محمد( .بی تا) .لحیاا علوم الدیر .چاپ اور .بیروت :دار ال تا

ال ربی.

 .)6939( .----------------- .11کیمیاى س ادت .چاپ یازدهم .تکران :علم و فرهنن .
 .11فاکک  ،عبد الله بر محمد احمد( .بی تا) .کشـــ

الن ا

عر مخدرات ملحة الذعرا  .چاپ اور.

بیروت :مؤسسة التاری ال ربی.
 .13فروزانفر ،بـدیا الزمـان .)6911( .زنـدگان مولانا جلار الدیر محمد (مولوى) .چاپ پنجم .تکران:
زوار.
 .13فرید المزیدى ،احمد .) 6113( .الذمام الجنید .چاپ اور .بیروت :دار ال ت

ال لمیة.

 .13فیوم  ،احمد بر محمد( .بی تا) .المصباح المنیر .چاپ دوم .قم :موسسه دار الکجرَ.
 .12قاض عیاض ،ملا عل قارى .) 6116( .شرح الشفاا .چاپ اور بیروت:
 .16قرا ت  ،محسر6939( .ش) .تفسیر نور .چاپ یازدهم .تکران :مرکز فرهنن درض های از قرآن.
 .11قریشــ آاارى ،شــ بان بر محمد( .بی تا) .لامیة فی النحو .تح یق ناج هلار .چاپ اور  .بیروت:
عالم ال ت .
 .19ال شیرى ،ابوال اسم عبد ال ریم .)6931( .رساله قشیریه .ترجمه ابوعل عثمان  .چاپ چکارم .تکران:
علم و فرهنن .

کاربردشناسی م نایی ترکی
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 .11قیصري ،داود بر محمود .)6933( .م دمه شرح قیصري بر فصو

619

الح م .ترجمه سید حسیر سید

موسوي .چاپ اور .تکران :ح ما.
 .11کربلای  ،شی جواد( .بی تا) .الأنوار الساط ة ف شرح الزیاره الجام ة .چاپ اور .قم :دار الحدیث.
 .11کلاباذى ،ابو ب ر محمد بر ابراهیم6399( .م) .الت ر

لماه

التصــو  .چاپ اور .مصــر :مفب ة

الس ادَ.
 .13کلین  ،محمد بر ی و

بر اسـحا  .) 6113( .ال افی .تح یق و تصحیح دارالحدیث .چاپ اور.

قم :دار الحدیث.
 .13لیث واســـف  ،عل بر محمد6931( .ش) .عیون الح م و المواعظ .تح یق و تصـــحیح حســـن
بیرجندى ،حسیر .چاپ اور .قم :دار الحدیث.
 .13مجلس ـ  ،محمد باقر بر محمد ت  .) 6121( .بحار الأنوارالجام ة لدرر أتبار الأ مة الأطکار .چاپ
دوم .بیروت :دار لحیاا التراک ال ربی.
 .12مرعش  ،قاض نور الله .) 6123( .لح ا الحق و لزها الباطظ .چاپ اور .قم :بینا.
 .16مصــففوى ،حســر ( .بی تا) .التح یق ف کلمات ال رآن ال ریم  .بیروت -قاهره -لندن :دار ال ت
ال لمیة -مرکز نشر ااار علامه مصففوي.
 .11مفرزى ،نارــر بر عبدالســید6333( .م) .المغر

ف ترتی

الم ر  .تح یق و تصــحیح فاتورى،

محمود /مختار ،عبدالحمید ،چاپ اور حل  .م تبه اسامه بر زید.
 .19م

 ،ابو طــالـ  .) 6163( .قوت ال لو

ف م ـاملـة المحبو  .چــاپ اور .بیروت :دار ال تـ

ال لمیة.
 .11مولانا ،جلار الدیر محمد بلخ  .)6939( .مثنوى م نوى .چاپ اور .تکران :وزارت ارشاد اسلام .
 .11میر سید حامد حسیر 6911( .ش) .عب ات الأنوار فی لمامة الأ مة الأطکار .چاپ دوم .ارفکان.
 .11ناهر الجیش ،محمد بر یوس ( .بی تا) .شرح التسکیظ المسم تمکید ال واعد بشرح تسکیظ الفوا د.
چاپ اور .قاهره .مصر :دار السلام.
 .13نورى ،حسـیر بر محمد ت  .) 6123( .مسـتدرک الوسـا ظ و مستنبع المسا ظ .تح یق و تصحیح
مؤسسة آر البیا علیکم السلام .چاپ اور .قم :مؤسسة آر البیا علیکم السلام.
 .13هاشـم توی  ،میرزا حبی

الله /حسر زاده آمل  ،،حسر و کمره اى ،محمد باقر .) 6122( .منکا

البراعة فی شرح نکج البلاسة و ت ملة منکا البراعة .چاپ چکارم .تکران :م تبة الذسلامیة.
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 .13الکیت  ،عل بر عفیة( .شــی علوان) .) 6116( .نســمات الاســحار ف مناق
الاتیار .تح یق و تصحیح احمد فرید المزیدى .چاپ اور .بیروت :دار ال ت

و کرامات الاولیاا

ال لمیة.
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الدکتور سیدحسین سیدموسوي (أستاذ مشارک في قسم العلوم اإلسالمیة بجامعة فردوسي مشهد ،مشهد ،إیران)

معرفة التطبیقات المعنائیة لترکیب "الل الل" في األدب العربي والعجمي
الملخص
الل" هي اللفظة الجاللة التي کثیرا ما تستعمل في األذکار واآلیات والروایات .فلهذة الکلمة أهمیة
کلمة " ّ

الل" تطبیقات کثیرة .ورغم أ ّن
الل ّ
خاصة في األدب العرب و العجم .ولکن قد توجد لتکرار لفظة جاللة " ّ
ظاهرها واحدة ،لکن معانیها وفق کل موضع متمیزة عن اآلخر حسب سیاق العبارة .معرفة معاني ترکیب
الل" علی وفق تطبیقاتها تکون سببا هاما لدرک معاني العبارة و مقصود المؤلف .هل یکون لهذا
الل ّ
"ّ
الترکیب معنی واحد أو له معاني مختلفة حسب موارد التطبیقات؟ کیف الوصول إلی هذه المعاني
المختلفة؟ بالطبع من طریق استقصاء الموارد التي تستعمل في العبارات العربیة و العجمیة و تحلیلها یمکن
لنا الوصول إلی المعاني المختلفة لهذا الترکیب .التحذیر و اإلغراء هما المعنیان المشتهران لها ک"الل
الل"في هذه األرواح و األبدان الضعیفة و"الل الل" في أیامکم هذه فإنها أیام تغفر فیها الذنوب .ولکن
استعمل أیضا في القسم ک"الل الل" أدع الل تعالي لي ،والتعجب ک"الل الل" من قوله تعالی «وإن من
شيء إال یسبح بحمده ولکن ال تفقهون تسبیحهم» ،والتنبّه کقول علی(ع)" :الل الل" في األیتام .واالعالم
کقوله(ع) "الل الل" في ذریة نبیکم .والتأکید کقول النبي(ص)" :الل الل" في أهل بیتي .وطلب استشهاد

الل علی األفعال واألقوال کأیها الناس "الل الل" في بیت ربکم .فال یمکن انحصار التطبیقات في التحذیر
ّ
و االغراء.

الل ،التحذیر ،اإلغراء ،التعجب ،القسم ،التنبّه.
الل ّ
الکلمات الرئیسیةّ :

