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 در متون عربی و فارسی"الله الله" بیترک ییمعنا کاربردشناسی

 دهیچک

ــدر ادب ــی ــ یات عرب ــ   یو فارس ــه"ترکی ــه الل ــا"الل ــ يکاربرده ــد  یفراوان دارد. هرچن

مختلــ   يهــاایآن در وضــ  ي ســان اســا امــا م نــایآن در همــه مــوارد  يشــ ظ هــاهر

درک متـونی دارد کـه ایـر ترکیـ  در  بـهکمـ  شـایانی شـناتا م ـانی آن . اساگوناگون 

اسـا. آیـا ایـر ترکیـ  تنکـا یـ  م نـا دارد یـا بـراي آن م ـانی گونـاگونی  کاررفتـهبه هاآن

ــه  ــوانیموجــود داردچ چنون ــاچ ت ــ  دســا یاف ــانی مختل ــه م  ــ ب ــا بررس ــتناد یب و  ياس

ــیتحل ــ یل ــوارد کــاربرد آن م ــا اســت راا م ــه م ــایو ب ــوان ب ــاگون آن دســا  ینت ــا. یگون اف

 در تصــو  ذکــر شــدهعلــاوه بــر مــوارد  امــا ،کــاربرد م ــرو  آن تحــایر و اســراا اســا

و ت ج ، هشـدار و آگـاه کـردن، گـواه گـرفتر تداونـد بـر اعمـار و گفتـار و  یشنفت قسم،

 اسا.  کاررفتهبه نیز د کردنیتأک

 .قسم، هشدار ،ت ج ، اسراا، ریتحا ، "الله الله" :هایدواژهکل

 مقدمه -1

ــاز طر هاانســان ــا ی کننــد و آن ــه در ینر ارتبــاب برقــرار مــی ــدیق حــرو  و کلمــات ب

نـد. ینمایر الفـا  بـه مخاطبـان تـود منت ـظ مـیش دارنـد، در قالـ  همـیدرون و باطر تـو

ــان ــظ م  ــات حام ــا  و کلم ــا الف ــه گو یدر واق ــتند ک ــدگان یهس ــادر آراا و ن ــام تب در م 

کــه  یدرک بکتــر م نــا و مفکــوم يشــوند. بــرایمنــد مــبکــره هــاآنش از یتــو يهــاشــهیاند

بــه کاربردهــا و در واقــا مــا بــه ازاا الفــا   یســتیزد، بایــریر الفــا  مــیــنــده در قالــ  ایگو

منـدي از آن ا در بکـرهیـ م، ویببـر یمـت لم پـ منظوربـهتـر قیـم بکتـر و دقیم تا بتوانیتوجه کن
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-د و لغــایــآیوجــود مــه لغــا بــ يهــاکتــا  روازایــربرتــریر اســتفاده را داشــته باشــیم. 

کـرده و بـه مخاطبـان حـار  يالفـا  را گـردآور ییم نـا يهـاکنند مصـدا یشناسان تلاش م

کـاربرد فـراوان دارد  یو فارسـ یعربـ در ادبیـاتکـه  یاز کلمـات ی ـینـد. ینده منت ظ نمایو آ

از آن اسـتفاده شـده اسـا.  یبـه فراوانـ ینـیر کلمـه در قـرآن و متـون دیـا کلمه الله اسـا.

ذکـر توسـع عارفـان  عنوانبـه بـار یش از یاسـا. هرچنـد ت ـرار آن بـ شدهز ت رار ین یگاه

ان بــه رــورت ت ــرار یــر میــو عابــدان و زاهــدان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســا، امــا در ا

ــا ــن ییدوت ــز در احادی ــی ــون ادب ــه رــورت ح ا یث، و مت ــب ــا و ی ــر ید هايرــورتا ی ن

 یینـده راهنمـایح م صـود گویتوانـد مـا را در فکـم رـحیق آن مـیـکاربرد دارد. شـناتا دق

از کــاربرد  يافــا شــده و بــه هــد  ویق م صــود مــت لم دریــر طریــا کنــد تــا از ایو هــدا

 م. یابیر لفظ دسا یا

 ئلهمس -1-1

تنکـا یـ  م نـا دارد یـا بـراي آن م ـانی گونـاگونی وجـود داردچ  "اللـه اللـه"آیا ترکیـ  

در بــا  "اللـه اللــه"بـه م ــانی مختلـ  دســا یافـاچ آیــا در نحـو عربــی  تــوانیمچنونـه 

تـوان تنکـا در  اسا یا این ـه در اسـراا نیـز کـاربرد داردچ هم نـیر آیـا مـی کاررفتهبهتحایر 

ار، قســم و تأکیــد نیــز داشــته هشــد ةبــا  آن را حصــر کــرد یــا مم ــر اســا جنبــ ایــر دو

ــانباشــد.  ــا در جکــا درک م  ــه" یروش م ــه الل ــو تح "الل ــای ــاگون آن  يق در کاربرده گون

ــناد ــیتحل – ياس ــ یل ــا بررس ــا یاســا. ب ــاگون کاربرده ــوارد گون ــون د يم ــیآن در مت و  ین

اللـه لفـظ جلالـه و  م.یابیـ یمـ یگونـاگون دسترسـ یبـه م ـان هـاآن يظ محتـوایـو تحل یادب

ــر ــد اســا. ار یبرت ــم تداون ــاس ــامی ــم هم ــون اس ــیمنصــر  د یر اس ــر م ــد در  ین توان

اللـه " يبـه رـورت ت ـرار یامـا وقتـ؛ ردیـقـرار گ یو مرفـوع ی، منصوبيمجرور هايحالا

اسـا کـه مف ـور بـه ف ـظ محـاو   یدر حالـا نصـب طورم موربـهرود،  یبه کـار مـ"الله

ــا.  ــاردرعیراس ــا ح ــنا يدر کاربرده ــ  در ر ــاگون نیمختل ــوا گون ــادب يح ــی  یات عرب

ــه اســا. ا ــرار گرفت ــمــورد اســتفاده ق ــر دو لفــظ در ادبی ــن یات فارســی  ینــاه تارــیز جای

ر نوشــتار در یــدر اتوســع شــاعران اســت مار شــده اســا.  یداشــته و در متــون اد  فارســ
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 يهـا هـا و ... ضـمر ارا ـه برداشـا ایـ، ح ای، ادبـینـیم تـا بـا اسـتفاده از متـون دیآن یپ

 م.یگوناگون موارد است مار آن را است صاا کن

   نهیشیپ -1-2

ــ ــان یبررس ــا   یم  ــه"الف ــه الل ــبا"الل ــه مناس ــاب ــا يه ــده اس ــام ش ــ  انج  ؛مختل

 ا سزر حافظ:یدر شرح ب مثارعنوانبه

کــه تلــ  کــرد و کــه "اللــه اللــه"خــا     یده بریــد یآورد ولــ تــون بــه کــ  یدر بســ

   (991 :6931حافظ، بود )اندوتته 

ــا ــه م ن ــه س ــ  يب ــراا و ت ج ــایر، اس ــده  تح ــاره ش ــا )آن اش ــاهاس  :6911، یترمش

1/319). 

ــا تو  ر یشــرح ت ــاب تناســ بهشــارحان  البلاســهنکجاي آن در  مرتبــه 61وجــه بــه ت ــرار ب

 امد. یر تصو  به دسا نیمست ظ در ا يا اما م الهاند؛ پرداتتهآن  يع( به م ناعلی )

لـازم اسـا کلمـه اللـه از جکـا لغـا مـورد توجـه  قبظ از شـروع در ارـظ بحـث ابتـدا

 یر، اسـراا و قسـم پرداتتـه و بـا بررسـیهم ـون تحـا يرد، سپس بـه مباحـث نحـویقرار گ

ــا ــاگون آن، در پا يکاربرده ــگون ــای ــه جم ــد ان ب ــان يبن ــ  یدر تصــو  م  ــه " ترکی الل

 م.یبرس"الله

 الله در موارد مختلف -2

    الله در قرآن -2-1

 1361اسـم مشـکور تداونـد اسـا  تـریرمکمو  شـودیمده یـجلالـه نامر لفظ که لفـظ یا

؛ یو نصـب ي، جـریمختلـ  آن در سـه رـورت رف ـ يبار در قـرآن آمـده اسـا. کاربردهـا

 اللکم، بالله، تالله، فالله و لله اسا.  ،الله

  الله در لغت -2-2

رد. یـگ یکـه مـورد پرسـتش قـرار مـ اسـا یئیم بـود و شـ يشـه للـه بـه م نـایالله از ر

ر رـورت کـه همـزه آن افتـاده اسـا و الـ  و لـام بـر یـداننـد بـه ا یمـأَلِهَ الله را از  یبرت

ــده و و ــســرش آم ــی ــا. برت ــده اس ــد ش ــن یژه تداون ــز آن را از أَی ــا هَلِ ــه م ن ــتح يب ر و ی
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شـود کـه بشـر در شــناتا او  یگفتـه مـ ير اللـه بـه موجــودیداننـد، بنـابرا یمـ یسـرگردان

ر یش در مسـیهـا دهیـداننـد کـه آفر یمـ هَلِـز اللـه را از وَیـن یبرتـر اسـا. یسرگردان و متح

 هاسـاآنا بـه تـاطر مجـاو  شـدن یـ یر سرگشـتنیـدا و سرگشـته و پـر شـورند. ایاو ش

ده یاز نظرهـا پوشـ يبـه م نـا اهَز آن را از لَـیـن یباشـد. برتـ یا به تـاطر داشـتر اراده مـیو 

ده اسـا؛ هـم اور اسـا و هـم آتـر، هـم ید موجـودات پوشـیـکـه از د جکاازآندانند. یم

   (.631-6/633: 6931راس  ارفکانی، هاهر )باطر اسا و هم 

اسـا م بـود  ير اللـه بـه م نـایانـد، بنـابرا پرسـتش و عبـادت گرفتـه ياَلَهَ را م نا یبرت

عبـادت  يز الکـه را بـه م نـایـن ی(. برتـ1/12 تـا: بـی ،فیـومیو  1/1119 تـا: بـی ،جوهري)

ــد و گرفتــه ــادت و الوهان ــتفــاوت دو مــاده عب ــیــا را در قی ــ ید تضــوع و فروتن و  یدر اول

دانسـته و بـه تـاطر  هُألَـیَ هَلِـشـان کلمـه اللـه را از أَیداننـد. ا یم یدر دوم یر و سرگشتنیتح

ر م نا، الـ  و لـام را بـر آن وارد کـرده اسـا و بـه رـورت اسـم علـم یکثرت است مار در ا

ــد بســدرآمــده اســا و چــون در مــورد تداو ــه شــده ین ــه، گفت ــرار گرفت ار مــورد اســتفاده ق

قـور دربـاره اللـه  69( علامـه حسـر زاده 6/663 تـا: بـی ،مصـففويالل َـه )لـا لِلـهَ لِلـا َ اسا: 

 (.1/996، 111 :6936حسر زاده، اسا )آورده 

   اسم خاص خداوندالله  -2-3

 یم ت ــد اســا کلمــه اللــه در ااــر سلبــه اســت مار اســم تارــ ییمرحــوم علامــه طباطبــا

هــا دا ــر بــود و عــر   ر کلمــه بــر ســر زبــانیــگرنــه قبــظ از نــزور قــرآن ا شــده اســا و

ــجاهل ــا نی ــی ــشــناتا چنان ــه در آ یز آن را م ــ 33ه ی ــفرما یســوره زتــر  م ــئِر  ی د: وَ لَ

شـان را یا یچـه کسـ یشـان بپرسـییُؤ فَ ُـونَ. اگـر از اسَأَل تَکُم  مَر  تَلَ َکُـم  لَیَ ُـولُر َ الل َـهُ فَـأَن َ  

ژه تداونـد اسـا یـو "اللـه"ن ـه یبـر ا یلـیشـان سـپس دلیا .تلق کرده، تواهند گفـا اللـه

الل َـه علـم و اسـم تـا   کنـد بـر این ـه کلمـهاى کـه دلالـا مـ آورد که: از جمله ادلـه یم

همـه اف ـال  کـه از  اسا، ایـر اسـا کـه تـداى ت ـال  بـه تمـام  اسـماا حسـنایش و تدا

شـود، تورـی  نمـ  الل َـه شـود، ولـ  بـا کلمـهایر اسماا انتزاع و گرفته شـده، تورـی  مـ 

گـو یم، ی نـ  هرگـز  گوییم الل َه رحمـان اسـا، رحـیم اسـا، ولـ  ب  ـس آن نمـیم  مثلاً

رحـم الل َـه و : گـوییمنیـز مـ  ایـر رـفا را دارد کـه الل َـه اسـا.  شـود: رحمـان گفته نمـی
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 ولـ  هرگـز نمـی رد، و تـدا دانسـا، و تـدا روزى داد؛لل َه و رز  الل َه، تـدا رحـم کـعلم ا

یـ  از اسـماا  تلارـه، اسـم جلالـه نـه رـفا هـی  .الل َه الرحمر، رحمـان الل َـه شـد: گو یم

  شود.رفا براى آن اسماا گرفته می عنوانبهگیرد، و نه از آن حسناى تدا قرار م 

سـبحان کـه الـه تمـام  موجـودات اسـا، تـودش تلـق را از آنجای  که وجـود تـداى 

فکمانـد کـه بـه چـه اورـا  کمـال  متصـ  اسـا، کنـد، و مـ به سوى رفاتش هدایا م 

الل َــه بفــور التــزام دلالــا بــر همــه رــفات کمــال  او دارد، و  تــوان گفــا کــه کلمــهلـاا مــ 

ه دارنـده اسـم اسـا بـراى ذات واجـ  الوجـودى کـ الل َـه رحیح اسا بنـو یم لفـظ جلالـه

پـیش از  الل َـه تمام  رفات کمار اسا، و گـر نـه اگـر از ایـر تحلیـظ بنـاریم، تـود کلمـه

این ه نام تداى ت ال  اسـا، بـر هـی  چیـز دینـرى دلالـا نـدارد، و سیـر از عنـایت  کـه در 

ــاده ــه ) م ــار نرفت ــرى در آن ب  ــا دین ــی  عنای ــا، ه ــاا ر ه( اس ــا ی) اس  :6931،طباطب

6/13). 

   لفظ جلاله -2-4

ــرا ــه مــ ياســم اللــه را ب ــد لفــظ جلال ــد، ز یتداون ــنامن ــر از آن  یرا بزرگــی ــد برت تداون

ن ـه یا ایـد و یـن ـه تداونـد برتـر از آن اسـا کـه بـه وهـم آیا ایـد و یاسا که به ور  آ

رـفات جمـار و  یاسـا کـه تمـام یذاتـ يگنجد. لفـظ جلالـه موضـوع بـرا یدر تصور کس

ــاللــه ا يجلــار را داراســا، م نــا ــرایــکــه ار اســا ی ــه  ير لفــظ اســم اســا ب ــد، ب تداون

ر اللـه اسـم تداونــد یجلـار و جمـار. بنــابرا یملاحظـه هکـور حــق در مخلوقـاتش بـا اســام

 تـا: بـی ،کربلـا یتفـایش )و  یاسا بـا ملاحظـه هکـورش درمخلوقـات نـه از جکـا پنکـان

1/639.)   

بــه  يم بنــدی  ت ســیــدر  ید: اســماا الکــیــگو یتداونــد مــ یم اســامیدر ت ســ يصــریق

هسـتند و عبارتنـد از: اور، آتـر، هـاهر  ینکـا امکـات اسـامیشـود کـه ایم مـیچکار اسم ت س

ــاطر. اســم ــیا یکــه تمــام یو ب ــه و  ینکــا را در تــود گــرد م ــد الل آورد اســم جــاما تداون

ایـر از  یا هـر اسـمیـ، ا رحمـانیـتـدا را بـا اللـه و  ،د: بنـویفرما یرحمان اسا. تداوند م

 .(91: 6933)قیصري، (662: سرااااسا ) و ین ییاسما يد، او دارایبخوان دو

 



 شماره هفدهم                        مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                  691  

 

   ذکر الله -2-5

شـمندان ذکـر اللـه اسـا، یمـردم از جملـه عرفـا و اند یتمـام يعـام بـرا ياز ذکرها ی ی

مرتبــه اللــه  91ع( فاطمــه )حات حضــرت یر ذکــر پــس از اتمــام نمــاز در تســبیچنان ــه اولــ

ــااگفــتر اســا. ع ــدان و زاهــدان ا نرف ــو عاب ر ذکرهــا اســا و اســم یرا کــه برتــرر ذکــر ی

ذکــر تداونــد تنکــا  يهرچنــد م نــا ،تداونــد اســا ورد زبــان دارنــد یاســام یجــاما تمــام

انسـان را  یسـا، بل ـه احسـاض حضـور تداونـد در همـه جوانـ  زنـدگیگفتر کلمه الله ن

ج یشــود، امــا گفــتر ذکرهــا انــدک انــدک و بــه تــدر یشــه، گفتــار و کــردار  شــامظ مــیاز اند

ــه حاج یشــه و گفتــار و کــردار مــیمل ــه اند ــیــگــردد. تداونــد در قــرآن تفــا  ب -یان م

د َ د: یــفرما ــااَکُم  أَو  أَشــَ ــاِک رِکُم  آب ــهَ کَ ــاذ کُرُوا الل َ ی تُم  مَناســِ َ ُم  فَ ــذِذا قَضــَ ــراً )فَ  (122ب ــره: ذِک 

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

 ید، یا با یادکردن  بیشتر، تدا را به یاد آوریدآورم 

رُوا فِــی ر را دربـاره نمــازگزاران روز جم ـه دارد کــه: یــر ت بیهمـ لاَُ فَان تَشــِ یَاِ الصـ َ فَـذِذا قُضــِ

ظِ الل َـهِ وَ اذ کُـرُوا الل َـهَ کَثیـراً لَ َل َ ُـم   و چـون ( 62جم ـه: تُف لِحُـونَ )ال أَر ضِ وَ اب تَغُـوا مِـر  فَضـ 

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

دن از همـه و متصـظ شـدن بـه اوسـا. تداونـد در یـبر يدر واقا ذکر تداونـد بـه م نـا

کـر و اد یـد: نـام پروردگـارت را یـفرما یمـ  (پیـامبرش )مـظ تفـا  بـه سـوره مز  3ه یآ

د: یـفرما یسـوره انسـان مـ 11ه یـا در آیـد کـر( و یـنـران قفـا امیاز دببنـد )تنکا بـر او در 

ــام پروردگــارت را  ــرــبح و شــام ن ــر. برتــی ــاز آ یاد ک ــر و  ينــریات دی ــه ذک ــکــه ب اد ی

ــ ــد توجــه م ــد از: آر عمــران  یتداون ــم 11، ککــ  121، اعــرا  16دهــد عبارتن ــه مک . ن ت

نسـاا پـس  629ه یـ(. در آ611ب ـره کنـد ) یاد مـیـمـا را ز یـر اسـا کـه او نیذکر تداوند ا

ــ ــاز تــو  م ــفرما یاز دســتور انجــام نم ــه پا ید: هننــامی ــان را ب ــه نمازت ــک ــاندی د، یان رس

اد حـق یـا یـر دسـتور ح ایـد. ایـاد کنیـده  یـسـتاده، نشسـته و توابیتداوند را در حـار ا

ا نشسـته یـده اسـا، یـا توابیـسـا، یرا انسـان از سـه حـار تـار  نیدر همه احوار اسا؛ ز

 اد حق بود. ید به یدر همه احوار با ی نیستاده. یا ایو 
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 صنایع ادبی -3

کنـد در برتـی از امـور جملـات را کوتـاه کنـیم و بـا حـا  برتـی از  بلاسا ح م مـی

کلمات از جمله ف ـظ، فـرد مخاطـ  را نسـبا بـه آن ـه در ذهـر داریـم آگـاه نمـاییم. ایـر 

رسـاند و مـت لم  ت لـ  پیـام را بـه مخاطـ  مـی و بـی تریارسـکار علاوه بر تـأایر بیشـتر، 

 مثارعنوانبـه کنـیم. رسـد. درسـا مثـظ سفارشـکایی کـه بـه افـراد مـی زودتر به م صود مـی

گـوییم تانـه یـادت نـرود، تـودرو، درض،  در آتریر لحظـات جـدا شـدن از مخاطـ  مـی

ترسـانیم در مثـار اور او  درض. روشر اسا که فرد را نسـبا بـه ایـر امـور تشـویق یـا مـی

ــی ــه  را برحــار م ــدي او را تشــویق ب ــار ب  ــد و در دو مث ــوش کن ــه را فرام ــه تان ــم ک داری

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

زنـیم موتـور موتـور، ماشـیر ماشـیر.  درنـ  فریـاد مـی کنـد، بـی که تفري او را تکدید می

ــ ــی مواه ــواردي ی ن ــیر م ــا در چن ــر. در واق ــاک دوري ک ــایظ تفرن ــر وس ــاش از ای   ب

فررا آوردن ف ظ و نـام مخاطـ  وجـود نـدارد، تنکـا بایـد او را بـه اهمیـا موضـوع آگـاه 

ــرد. ــراي ســرعا و  ک ــه ب ــواردي ک ــه م ــأااز جمل ــات عــر   یرت بیشــتر در مخاطــ  در ادبی

 دو با  تحایر و اسراا اسا. شودیماستفاده 

 تحذیر -3-1

نویســد تحــایر  بــر ع یــظ در شــرح تــود بــر الفیــه ابــر مالــ  در ت ریــ  تحــایر مــیا

ابـر ع یـظ، کنـد )عبارتسا از متوجه کردن مخاطـ  بـر امـري کـه لـازم اسـا از آن دوري 

احـار در ارفلاح منصو  کـردن اسـم بـا ف لـی کـه در ت ـدیر اسـا مثـظ  ؛ و(1/922تا  بی

حســینی ات ــق )کنــاره بنیــر( و نــح  و تجن ــ  )رهــا کــر(، دَع )دوري کــر(، ) بَ  ِــد بپرهیــز(، )

 (.633/ 1: 6911طکرانی، 

 :آید گوناگون می هايرورتتحایر در 

اسـا مثـظ کلـام  اسم منصو  ضمیري اسا کـه اسـم هـاهري بـر آن عفـ  شـده -6

دُ الـد ِیرَ وَ یُب فِـظُ ال یَ ِـیرَ. وَ الشـ َ َ لِی َـاکَ ع(علی )امام  : 6931   واسـف ،لیثـ) فَذِن َـهُ یُف سـِ

الشـ  عـر  بَ  ِـد نفسـ  عـر الشـ  و  بَ  ِـد ( که در ت دیر ایـر عبـارت چنـیر اسـا 31

 .اندماندهبه رورت منصو   هامف ورحا  شده اسا و  هاف ظنفس ، 
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بــا أن نارــبه کــه در ت ــدیر  ياجملــهصــو  ضــمیري اســا کــه ب ــد از آن من اسـم -1

لِنَف ســِ َ  تَر ضــَ  أَن  لِی َـاکَع( علــی )آیـد مثــظ ایـر کلــام اســا مــی "عـر"یــا  "مـر"آن 

اتِعُ  نفســ   بَ  ِــد  اســا: چنــیر عبــارت ایــر ت ــدیر در(. 33همــان، عَلَی ــ َ )فَیَ  ثُــرُ الســ َ

 عر هاه الامور.

اسم منصو  ت ـراري اسـا و همـان اسـا کـه بایـد از آن دوري کـرد. مثـظ قـور  -9

ــی ) ــویش عل ــیا ت ــه""ع( در ور ــه الل ــام ""الل ــ  الایت ــی، ) ...ف ــینی طکران : 6911حس

1/632.) 

نکـج  13در نامـه "اللـه اللـه"مـوارد  آقاي حسینی طکرانـی در علـوم ال ربیـة تمـامی -1

 رسد اشتباه اسا. اسا در حالی که به نظر میرا از با  تحایر آوردهالبلاسه 

کنـد: تحـایر عبارتسـا از  در النحـو الـوافی تحـایر را چنـیر ت ریـ  مـیحسـر  عباض

و تنبیه مخاطـ  بـر امـر م ـروه، تـا از آن دوري کنـد. تحـایر داراي سـه رکـر  متوجه کردن

دارد، محـا َر کسـی کـه تحـایر متوجـه  ترسـاند و برحـار مـی اسا. محـا ِر کسـی کـه مـی

 اوسا و محاور یا محا َر منه، امر م روهی که به تاطر آن تنبیه اتفا  افتاده اسا.

گونــاگون امـر، نکــی بـا ضــمیر ایـاک و فــروع آن، بـه کــارمیرود.  هايرـورتتحـایر در 

ــژه ــا  تحــایر کــه داراي قواعــد وی ــه ب ــو  را  هايرــورتاي اســا تنکــا برتــی از  البت ف

شود. بـه ویـژه این ـه بـا  تحـایر در تصـو  اسـم منصـوبی اسـا کـه مف ـور شامظ می

 باشد: به ف ظ حا  شده اسا. انواع تحایر به پنج رورت می

 .آید مثظ ترساندن ب ه از آتش با لفظ النار یا آتش ا َر منه یا محاور میتنکا مح -6

آیـد.  امر م روه یـا محـاور بـه رـورت اسـم هـاهر ت ـراري و یـا بـا واو عفـ  مـی -1

 .سرما و باران(واي از سرما سرما، واي از المفر )البرد و  –البرد البرد 

ود. مثـظ یـدک شـ امر م روه به رـورت اسـم هـاهر کـه بـه کـا  مخاطـ  تـتم مـی -9

 موه  دسا و لبسا باش(.ملابس  )یدک یا یدک و 

آیـد: یـدک و  اسم هاهري کـه بـه کـا  مخاطـ  تـتم شـده و همـراه واو عفـ  مـی -1

 .الس یر، رأس  و حراره الشمس
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ــس از آن  -1 ــا، و پ ــروع آن اس ــاک و ف ــظ ای ــ  مث ــمیر منصــو  مخاط ــروه ض ــر م  ام

 .(611-1/696با تلخیص، البخظ )آید. مثظ ایاک و محاور می

ــی ــه م ــا کســی ک ــد از: محــار ی ــه عبارتن -در تحــایر ســه عنصــر ارــلی وجــود دارد ک

ــی ــرار م ــورد تفــا  ق ــه م ــا ترســناک  ترســاند، محــار کســی ک ــر م ــروه ی ــرد و از ام گی

شود و سوم محاور یا محـار منـه؛ امـر یـا چیـزي کـه م ـروه بـوده و بـه تـاطر ترسانده می

ــاض، اســا )آن تحــایر ایجــاد شــده  ــاا  1/611 :6913عب ــظ ع ــد محــاوفی مث ــس بای (. پ

 الکی و ... را در نظر گرفا.

 اغراء -3-2

ــه  :نویســد تشــویق( مــیاســراا )ابــر ع یــظ در بــا   اســراا عبارتســا از دســتور دادن ب

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

ــبیه آن  ــاک و ش ــظ ای ــاهی از لف ــه در تحــایر گ ــر اســا ک ــراا در ای ــا اس ــاوت تحــایر ب تف

( و یـا 1/926تـا:  ابـر ع یـظ، بـینیسـا )شـود، در حـالی کـه در اسـراا چنـیر  استفاده مـی

اا از جکـا لغـا بـه م نـاي تشـویق کـردن بـه انجـام کـار اسـا، و در ارـفلاح نصـ  اسر

نمایـد. اسـراا  باشـد کـه افـاده ترسیـ  و نزدیـ  شـدن بـه آن مـی اسم با ف لـی م ـدر مـی

 آید: برتلا  تحایر اسا. اسراا به دو رورت می

ــدون ت ــرار -6 ــظ عفــ  ب ــر  مث ــام ای ــی ) کل ــ( ععل ــادَ الل َ ــادَ عِبَ ــادَ ال جِکَ ــج ... ) هال جِکَ نک

نَةِ دِیـنَ ُم  یا یَا أَی ُکَا الن َـاضُ، دِیـنَ ُم  ؛ و(631البلاسه، تفبه  ی ِئَةَ فِیـهِ تَی ـرن مِـرَ ال حَسـَ ؛ فَـذِن َ السـ َ

 (.1/131: 6113کلینی، سَی رِهِ )فِی 

ــا  -1 ــا اي الزمک ــا ی نیک ــظ  نفســ  و م ــرار مث ــدون ت  ــه )عفــ  ب ــی، م  ــینی طکران حس

6911 :1 /631-636.) 

امــا ؛ دینــر نیــز بیایــد هايرــورتتوانــد بــه  پــر واضــح اســا کــه اســراا و تحــایر مــی

هـاي  آن ه در ایر دو بحـث اهمیـا دارد، مسـا ظ نحـوي آن اسـا کـه در برتـی از شـ ظ

 آن لازم اسا ف ظ در ت دیر باشد و هرگز هاهر ننردد.
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ــدم دوري و  ــردن و ع ــی ک ــدن و همراه ــزم ش ــاي مل ــه م ن ــویق ب ــ  تش ــدیر ترتی ب

ــه شــیا تشــویق شــدهفرام ــر ع ــس آن فــرار  وشــی نســبا ب ــه م نــاي ب اســا و تحــایر ب

 کردن، پرهیز نمودن و فراموش کردن شیا محار منه اسا.

گویـد: اسـراا تنبیـه و متوجـه سـاتتر مخاطـ  بـه امـر  حسر عبـاض دربـاره اسـراا مـی

کـار، کـار الغنـی )دوسا داشتنی اسا تا آن را انجـام دهـد مثـظ ال مـظ ال مـظ، فانـه مفتـاح 

تشـویق کننـده( مغـري )همانا کار کلید بی نیازي اسـا(. در اسـراا نیـز سـه رکـر مـت لم یـا 

تشـویق شـونده( و امـر محبـو  و دوسـا داشـتنی یـا مغـري بـه، وجـود مغري )مخاط  یا 

 شـود.دارد در اسراا هم ون تحـایر همـه انـواع پـنج گانـه سیـر از مـورد پـنجم اسـتفاده مـی

 (696-1/691با تلخیص، )

 جمع تحذیر و اغراء -3-3

 انـدآوردهسـوره شـمس  69متخصصان علـوم قرآنـی اجتمـاع تحـایر و اسـراا را در آیـه 

ورُ لَکُـم  : فَ ـارَفرمایـدیمکه تداوند  نمونـه زرکشـی  عنوانبـهسـُ  یاها.  وَ الل َـهِ ناقَـةَ الل َـهِ رَسـُ

ي کـه اگـر طوربـهتـر شـدن زمـان اشـاره کـرده  در با  حـا  کلمـه و فا ـده آن بـه کوتـاه

شـود. ایـر فایـده تحـایر و اسـراا اسـا. وي سـپس  مشغور آن شویم امر مکمـی فـوت مـی

شـود و آیـه فـو  را شـاهد مثـار  دارد گاهی تحایر و اسراا بـا ی ـدینر جمـا مـی اعلام می

کنــد: برحــار باشــید از کشــتر شــتر تداونــد و بــه آن نزدیــ   آورد و چنــیر م نــا مــی مــی

ــــه ، )نشــــوید ــــد.تحــــایر( و ب ؛ 1/196و  9/633: 6162اسراا()الزرکشــــی، ) آن آ  دهی

ـــیوطی،  ـــا، 613و  1/31: 6116الس ـــی ؛113/ 1: 6162؛ م رف ـــیوطی، ب ـــا:  الس و  6/921ت

 (.1/111: 6121؛ ابیاري، 113

 قسم -3-4

 قسم داراي پاسخی اسا که از چند حار تار  نیسا:

شـود. مثـظ:  تأکیـد مـی جمله ف لی مثبا مضـارع، در ایـر رـورت بـا لـام و نـون -ال 

آیـد  والله لأضربر زیـدا و اگـر جملـه ف لـی مثبـا ماضـی باشـد، همـراه بـا لـام تأکیـد مـی

 مثظ: و الله ل د قام زید.
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تنکـا  "أن "و لـام و یـا لـام تنکـا و یـا  "لن "مثبـا، در ایـر رـورت بـا  جمله اسمی - 

 یا و الله أن  زیداً قا من. آید؛ مثظ: والله أن  زیداً ل ا من  یا و الله لزید قا من ومی

آیـد؛ مثـظ واللـه مـا ی ـوم زیـد،  مـی "ان"و یـا  "لـا"یـا  "ما"جمله ف لی منفی که با  - 

تـا:  ابـر ع یـظ، بـیاسـا )گونـه نیـز همـیر و لا ی وم زیـد، و أن ی ـوم زیـد. جملـه اسـمی

در قسم تـوردن پـنج شـیا بایـد وجـود داشـته باشـد کـه عبارتنـد از: قسـم، قسـم  (.1/931

کنـد  به، م سم علیه، حرو  قسـم و حروفـی کـه م سـم بـه را بـه م سـم علیـه وابسـته مـی

 (.6/111تا: عصفور، بیابر)

 "الله الله" یکاربردها -4

ــا ــاا کاربرده ــا است ص ــ  يب ــدر احاد مختل ــی ــون عرب ــیث، مت ــون ادب ــان ی، مت  یو عرف

 ظ تلاره کرد:یآن را در موارد ذ یم ان توانیم

 ریتحذ -4-1

ــراه -6 ــم: یاب ــه"م اده ــه الل ــ"الل ــدان الضــ  یف ــارواح و الاب ــاه ال ــیه ــاا  الک  یفه. از ع

ــاره ا ــدرب ــدن ر روحی ــا و ب ــا ه ــید )  یضــ  يه ــبترس ــون ) (.123: 6113، یالخرکوش م یاب

 (3/91تا:  ی، بیاربکان

بـ   یوتیـذلـ  ان  یذلـ  فانـ  توشـ  ان اجتـرأت علـ یا عمـر فـیـ"الله اللـه" -1

 .(1/131همان، ذلیلاً )راً یرغ

 ی، بـیسزالـط ـام )ان أ ط ـام ب ـد یسـف ید بـر ابـیـزیا یـ"الله اللـه"عمربر تفا :  -9

 .(3/613تا: 

: 6939، لانــاموم ــر )ر کــر امــروز را فــردا یــت   ر جفــا بــا مــا م ــر یــا"اللــه اللــه" -1

11). 

 .(691همان، تویش )پا منه از حد "الله الله"ش        یدر حد تو یتو ول ینینازن

 .(133همان، گریز )از تر چون تر "الله الله"ز       یسر در رستخر بود اهکار یا

نر را از ید و دامــر عــزت همــدیــفراتــر منک يقــدم از جــاده ارــور ت ــو"اللــه اللــه" -1

  (.321: 6313، یافلاکمدهید )ک  
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: 6121مجلســی، )و ... یه اتــی وا ورــیلــا تضــ"اللــه اللــه" :ع(حســیر )امــام  -1

11/616) 

، اللــه منصــو  اســا و ت ــرار آن بــه یارــحاب یفــ"اللــه اللــه"د: یــفرما یامبر مــیــپ -3

ا احفظـوا یـا راقبـوه یـا راعـوه، یـات ـوه،  ی نـیباشـد:  یر مـیآن چن يد اسا، م نایتاطر تأک

 .(1/116: 6116، قاض  عیاض) ا احاروا ع ابه درباره رحابه مر.یعکده 

 ... کـه بـا توجـه یالضـ یفـ "اللـه اللـه"ظ... یابـر سـب یف"الله الله"ع( علی )ا یور -3

 .(61/112: 6123ي، ر)نو ر اسا.یر ب د از با  تحایبه ت اب

ز از بـا  یـر نیـمـان م ... ایالنسـاا و مـا مل ـا ا یفـ "اللـه اللـه"ع( علـی )ا یور -3

 .(61/113همان،اسا )ر یتحا

ــان یدیــا یالنســاا، فــانکر عــوان فــ یفــ "اللــه اللــه" ( پیــامبر ) -62  م و ... همانــا زن

 .(913: 6116الکیت ، شمایند )ر دسا یز

-یمـ يشـان تفـا  بـه تبرگـان رهبـریها یاز سـخنران ی ـیز در یـن ینـیامام تم -66

ــگو ــه" د:ی ــه الل ــود،  "الل ــا  ارــحا  ت ــه"در انتخ ــه الل ــدر ت ج "الل ــگ میظ تصــمی ، يری

 .(63/3 تا: امام تمینی، بیمکمه )در امور  تصوراً

ــی ) -61 ــاض  هــاياع(: عل ــه"الن ــه الل ــو ا "الل ــوفی ــول م حــرا   یاکم و الغل عثمــان و ق

ــحا   ــا ار ــزد م ــر ن ــزد من ــش ن ــا را آت ــه او قرآنک ــم ک ــدا قس ــه ت ــاح  ب ــد المص محم

 .(1/133 :6111، الباقلانی) ()

 اغراء -4-2

 هـایفام تغفـر یـام م هـاه فانکـا ایـا یفـ "اللـه اللـه"ام حـج: یـر در تفبه ایفرزند زب -6

 .(6/991تا:  ی، بیم اربکانیابون الانو  )

 ببرده بحر پر گوهر  يا قفره        ش و بخروزود بفر "الله الله" -1
 (.136: 6939 ،ولانام) 

 زرد ا بار یگرچه باشند اهظ در        ا بارگرد   یگرد در "الله الله" -9
 .(333همان، )

 (.633: 6313، یافلاککنید )ار ینمازها بس "الله الله" -1
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بـا  "اللـه اللـه"ر کـرد کـه یالـد حسـام یچلبـ يمبارک بـه سـو يرو ب د از آنمولانا  -1

 .(161همان، نشستر )د یحق زانو به زانو با يایاول

 .(133همان، جم یا )وسته در ید و پینر جما باشیبا همد "الله الله" -1

ــه"  -3 ــه الل ــ "الل ــم و  یف ــه"ال ل ــه الل ــ "الل ــ یف ــظ مت رض ــور ع  ــا ن ــظ، همان  یال  

 ایـر دوص کنـد، پـس اگـر یتن ـ یسـا دانـش و علـم را کسـیز نیجـاشـود و یتاموش نمـ

گـردد و  یا و آزار اسـا دفـا مـیـه اذیـ  زمـان حفـظ شـده و آن ـه مایحفظ شوند، وها

 (.31: 6336ابر جوزي، )ق و اسراا(یتشوشود )یآن ه مصلحا اسا جل  م

ن ــه یشــود تــا ا یامــا برپــا نمــی (: قتــدا )ع( از پــدرانش تــا رســور رضــا )امــام  -3

اسـا کـه تداونـد بـه او اجـازه دهـد. هـر  یزد و آن زمـانیـام کننده بـه حـق از مـا بپـا تیق

ســپس  شــود. ید هلــاک مــیــابــد و هــر کــس تخلــ  نمایکنــد نجــات  يرویــاز او پ یکســ

فَـأ تُوهُ وَ لَـو  عَلَـ  الـث َل جِ فَذِن َـهُ تَلِیفَـةُ الل َـهِ عَـز َ وَ جَـظ َ وَ  عِبَـادَ الل َـهِ "الل َهَ الل َهَ" :دهدیمهشدار 

اى بندگان تـدا  بسـوى او رویـد هـر چنـد بـروى یـ  و بـر  باشـد، زیـرا کـه او ؛ تَلِیفَتِی

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

در مــورد برادرانتــان کــه در قبرســتانند، همانــا اعمــار شــما  "لــهاللــه ال" (: پیــامبر ) -3

 (1/192 :6166شرف ، ) گردد.یشان عرضه میبر ا

ــه اللــه"گــروه مکــاجران و انصــار  يع(: اعلــی ) -62 ــعکــد پ "الل ــاره مــر ی امبران را درب

 (3/131 :6192)عاملی،  د و ...یفراموش ن ن

ا و م ــادن دانــش و یهــدا يهــا چــرا  یتــیاهــظ ب یفــ "اللــه اللــه" (: پیــامبر ) -66

 (961 :6112)ابر طاووض،  ق اسا.یر از با  تشویاند. ا ح ما يهاسرچشمه

ق یال ـدو ل ـم. از بـا  تشـو ياعـد یالجکـاد الـانفس فکـ یفـ "الله اللـه"ع( علی ) -61

 (996 :6931ولد،  )سلفان و ملازم بودن با جکاد با نفس اسا.

-یع( ن ـظ مـعلـی )از  ،مراج ـه يبـه م نـا "کـرر"ظ کلمـه یـذمفرزي در المغر   -69

ات ـوا اللـه گرفتـه اسـا در  يسـپس آن را بـه م نـا يو . مینبـ یوال ـره علـ "الله الله"کند: 

 ،مفـرزيفـرار )و اسـراا وجـود دارد نـه تـرض و ق ی ( تشـوپیـامبر )در مراج ـه بـه  یحال

6333: 1/161). 
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 قسم  -4-3

کـر مـر دعـا  يدهـم کـه بـرا یتـو را بـه تـدا قسـم مـ، یل یادع الله ت ال "الله الله" -6

 .(911: 6113الخرکوشی، )

 تویشتردش ز حر  یریر ب د مر       وا منیقسم مس  "الله الله" -1
 .(322: 6939 مولانا،) 

 مزنا دم یر ح ایز "الله الله"    رت جفا تواهم کرد مر  یبا ام -9
 .(321همان، ) 

د ییـ  بـه مـر بنویـ  بـه یـد و احـوار را یـپنکـان مدار  یر پدر هـیاز ا "الله الله" -1

 .(613: 6911فروزانفر، کنم )تدا م اونا  ياریتا به قدر ام ان به 

برتـوردم  يرفـتم کـه ناگـاه بـه مـرد یر م ـه مـید: در مسـیـگو یر میاحمد بر سم -1

( "اللـه اللــه"ا رجـظ یــ یاسثنـبـرض )ادم یـمــرد تـو را بـه تـدا بــه فر يزد: ا یاد مـیـکـه فر

نکـا یکـه ا یر کـه در حـالیـهـا را از مـر بن ر درهـمیـگفتم: تو را چـه شـده اسـاچ گفـا ا

اد زد: یـر فریگـرفتم، بنـابرا يرا از و هـاآنهمراه مر اسـا تـوان ذکـر تـدا را نـدارم. پـس 

 .(616: 6399، يباذکلابود )درهم  61ها ف ع   . آن پوری  اللکم لبیلب

-یبـر مـا عرضـه کـرد، گفـتم آن را مـ يا از مـا تـوبره ی ـیدم کـه یجنن یا میدر در -1

ــا در جنن ــرم، و هننــامیــتــرم ت -یکــه وارد فلــان شــکر شــدم آن را مــ یدنم از آن بکــره بب

ا یـدم کـه گویـدم. آن شـ  در تـوا  دیـر تـوبره را تریفروشم تا در آن سـود کـنم. بنـابرا

 یس: فلــانیوبــه همــراهش گفــا: دربــاره جنــ  بنــ ی ــیدو نفــر از آســمان فــرود آمدنــد، 

در راه تــدا تــار  شــد، ســپس بــه مــر  یتــاجر و فلــان یا، فلــانیــر ياز رو یزه، فلــانیپــاک

و اللــه   یفــ "اللــه اللــه"د. گفــتم: یــتــاجر تــار  گرد یس، فلــانیتوجــه کــرد و گفــا: بنــو

سـا کـه بـا ین یتجـارت تـار  نشـدم، و همـراه مـر امـوال يماترجا... به تدا قسـم بـرا

 يا روز تـوبرهیـ  دیشـ يدن تـار  شـدم. بـه مـر گفـا: ایـجنن يآن تجارت کنم. تنکا برا

ــتر ــ يدی ــ یتــواه یو م ــ. گریدر آن ســود کن ــاجر ننوی ــرا ت ــتم: م ــردم و گف د. در یســیه ک

دن یــجنن يس: بــرایســاچ گفــا بنــویجــه بــه همــراهش نظــر کــرد و گفــا: نظــرت چینت
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-ی ـه را مـد تـا سـود ببـرد، تـا تداونـد آنیـتر يا ر راه تـوبرهین ـه در مسـیتار  شد الا ا

 (61/631تا:  ی؛ ب1/132: 6939، یسزال)(1/112: 6163، یم ) د.یتواهد ح م نما

نـزد او آمـد و گفـا:  ینشسـته بـودم کـه زنـ یسـ ف يبـا سـر يد: روزیگو یعلان م -3

ر کــرد، یشــ  دســتنیه شــما هســتم، فرزنــدم را ننکبــان شــ ، دیابــا الحســر مــر همســا يا

اش  يآزاد يرا بـرا یا کسـیـا یـاسـا همـراه مـر با کنـد، اگـر مم ـر یـترسم او را اذ یم

فرزنـدش بفرسـتد، امـا او  یرا در پـ ید: آن زن منتظـر بـود کـه کسـیـگو یبفرسا. علـان مـ

 "اللـه اللـه"ا ابـا الحسـر یـکـرد.  زن گفـا:  یر گفـا و نمـازش را طولـانیـبلند شـد و ت ب

ــ ــر در نظــر بن ي، ایف ــاره م ــاباالحســر تــدا را درب ــا اذحــاکم او ر ترســمیمر، ی ــد. ی ا کن

ــه و يســر ــودم حاجــا و درتواســا تــو  یگفــا: مــر در پــ ينمــازش را ســلام داد و ب ب

 (.63: 6113، يدید المزیفر)

ــو -3 ــد عل ــو  اهم يمحم ــ  آن، در تص ــج و مناس ــرار ح ــه اس ــدم در م ال ــم  ا ی

ــ ــوم واق  ــا و مفک ــفارش  یدرک م ن ــه س ــج ب ــی )ح ــه عل ــج، ا 13ع( در نام ــاره ح ــدرب ر ی

د یـد و جـان در تـر داریـا شـما را بـه تـدا قسـم تـا زنـده :کنـد یمر ترجمه یچنرا عبارت 

 .(6/111 :ش6931م دم،  يعلو) د...یاز تانه تدا دسا ن ش

احتمـار  یابصـارنا و مسـام نا فـو اللـه مـا ن ـدر علـ یفـ "اللـه اللـه"ر یر المومنیا امی -3

 .(1/111: 6122)هاشمی تو ی،   ...هاا السر و ال در. شما را به تدا قسم در مورد 

البنـا   یا م شـر ال ـر  فـیـ "اللـه اللـه"اد زدنـد: یـزه کردنـد و فریرا سر ن هاقرآن -62

 (.3/691 :همانبیننا )ن م و یو النساا، هاا کتا  الله ب يو الابناا و الارار

د: یـفرما یمـ يبـه و يا عکـدیـولا يشـنکاد مـأمون بـرایع( در م ابـظ پرضـا )امام  -66

ر یـام يه. بـه تـدا قسـم ایـعل یبـال  و لـا قـوه لـ یر انه لاطاقه لـیالمومنر یا امی "الله الله"

 (.631تا: سبحانی، بیرا )ش آن را دارم و نه قدرت انجام آن ریمومنان نه توان پا

ا تداونـد تـو یـدهـد کـه آ یکـه او را بـه تـدا قسـم مـ ی ( در پاس  کسـپیامبر ) -61

ق یجــه او را تصــدیا، در نتیــنب یب ثنــ "اللــه اللــه"و  يد: أیــفرما یرا مب ــوک کــرده اســا مــ

 (6/93: 6123تفتازانی، ) کرد و مسلمان شد.
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ز باعـث شـد یـع( رفـتم، حضـرت فرمـود، چـه چعلـی )د نـزد یـگویحارک اعور م -69

؛ تـو را بـه تـدا یمـا جـاا بـ  الـا حبـ "اللـه اللـه"تو. حضرت فرمود:  یچ گفتم: دوستییایب

. حضــرت فرمــود: يدنا شــدچ گفــتم آرمــر باعــث آمــ یدهــم کــه تنکــا دوســت یقســم مــ

 (13/611: 6121)مجلسی، ...

نـزد عمـر  ياده اسـا: پسـر ب ـهمـع( آعلـی ) يهـا از قضـاوت ی یدر تصو   -61

دادنـد کـه او  یگـواه هـاآنآمـد و  یر زن، مادر مـر اسـا. آن زن بـا شـاهدانیادعا کرد که ا

د. عمـر دسـتور داد تـا آن پسـر را حـد قـا  یـگو یازدوا  ن رده اسا و آن پسـر درو  مـ

ــد.  ــی )بزنن ــا آن زن عل ــا ب ــر گف ــه پس ــرد و ب ــا ک ــد و در آن دتال ــاه ش ــاجرا آگ ع( از م

اســا، بــه تــدا قســم او  یر آتــش الکــیــا "اللــه اللــه"اد زد یــازدوا  کنــد. ناگــاه آن زن فر

د و از اه درآوردنـی  سـیـاش او را بـه ع ـد  فرزند مر اسا، سپس اقـرار کـرد کـه تـانواده

ــاو ا ــا ی ــ  رف ــه جن ــه شــد. همســرش ب ــراه و ر پســر را حامل ــه هم کشــته شــد. آن زن ب

کـه در آن بـزرش شـده بـود فرسـتاده شـد ودر آنجـا فرزنـد بـودن پسـرش  یپسرش به قـوم

ع( بــه ابــوت نســ  پســر ح ــم کــرد و او را بــه آن زن علــی )  یــر ترتیرا ان ــار کــرد. بــد

 .(91/33: 6123)مرعش ،  ملحق نمود.

 هشدار -4-4

د و یـبـه فلـان قل ـه مرو "اللـه اللـه"... امـا  کنـد:ی به فرزندانش سـفارش مـیپادشاه -6

 .(313: 6939مولانا، منردید )گرد آن 

نظـر کـردن کـه چشـم را تیـره و بصـیرت ز یـز تیـد تیـبرقر  آفتـا  نبا "الله الله" -1

 (633: 6313، یافلاکدیان )کنا و ب د از آن هی  نتوان  را تیره م 

ــه اللــه" -9 ــردان تــدا طلــ  حلــوا م ن "الل ــاز حضــرت م ــظ طلــ  آن کنی ــد، ب د کــه ی

 .(111همان، شود )مش ظ شما حلوا 

آن ـه آنجـا تواجناننـد  يد. گفتنـد چـراچ گفـا: بـرایـمـرا آنجـا نبر "الله الله"گفا  -1

 .(911: 6313، یجام) و ...

ر یـا يچـه جـا "اللـهاللـه "ند ... وجـود نـاقص بکتـر از عـدم اسـا. یگو یم یگروه -1

 .(6/331: 6916، یروانیشاسا )سخر 



 613                    یو فارس یدر متون عرب"الله الله"ترکی   یم نای یکاربردشناس                  سار نکم            

 

  لـه و ان محمـدا یاز حلا  ن ظ شده اسا که گفـا: لـا الـه الـا اللـه وحـده لـا شـر -1

مسـلمانان  يمـا حبسـ م هنـا الـا ذنـوب م. ا "اللـه اللـه"ر یا م اشـر المسـلمیعبده و رسوله: 

ــ ــاه باش ــما را در ایآگ ــه ش ــد ک ــان چی ــر جک ــ  يزی ــا قل ــان و سفل ــز گناهانت ــان از یهاج ت

 (.611: 1221حلا ، اسا )ن رده  یپسا زندان يایتان به دنمحبو  و رسبا

کردنـد، یرا ت ـرار مـ یا در مـردم، الفـاهیجـاد حساسـیع( بـه تـاطر اعلـی ) یگاه -3

 .(3/931: 6939قرا ت ، الایتام ) یف "الله الله"کند: یا میچنان ه به فرزندانشان ور

ارـحا   یفـ "اللـه اللـه"ر مومنـان یـام يبـه مـأمون گفـا: ا يا شده کـه مـردیروا -3

ــانکم  ــار ف ــام يا أعفــوا کــابوا و لن حرمــوا کــابوا. قومــانالاتب ــر رســانان ی ــان از تب ر مومن

نـد و یگویبرسـد درو  مـ یشـان بخششـیهسـتند کـه اگـر بـه ا یشان گروهیبترض، چراکه ا

ده یبخشـ يزیـشـان چینـد، چراکـه اگـر بـه ایگویز درو  مـیـاگر از بخششکا محروم شـوند ن

کننـد ینـد و اگـر محـروم شـوند، سـرزنش مـیکـه درو  گو یکننـد. در حـالیش میشود، ستا

 .(196: 6161 طرطوشی،گویند )که درو   یدر حال

ع( علـی )دا کـرد و نـزد یـپ يریـدر تصـو  فرزنـدش درگ یکـه بـا زنـ يکلام مادر -3

اباالحسـر ا یـ "اللـه اللـه"م کنـد: یتواسـا تـا ب ـه را دو نـ يریآمدند و آن حضـرت شمشـ

 .(61/636 :6192عاملی، ؛ 66/613: 6163تکرانی، )

مــردم بصــره در  يســتادن بــرایر در امــام جماعــا ایــطلحــه و زب يریــدر مــورد درگ -62

اران رسـور تـدا یـ يا "اللـه اللـه"زننـد:  یاد مـیـنماز ربح، مردم نمازگزار بـه اعتـراض فر

 .(63/16 :6122هاشمی تو ی، بدهیم )م آن را از دسا یترس ینماز، مدرباره 

-ع( در مسـجد جـاما کوفـه تفبـهعلـی ) يثم تمار ن ـظ شـده اسـا کـه روزیاز م -66

تفابــه آن  یی ــویشــدن و ن یکــه از طولــان يطوربــهکــرد  یراد فرمــود و آن را طولــانیــا يا

ــاه از ناح ــدند. ناگ ــحضــرت شــنفا زده ش ــردی ــار ف ــکر انب ــال يه ش ــد در ح ــه  یوارد ش ک

ان یانا، لشــ ری یا و شــیــرمومنــان دربــاره رعیام يا "اللــه اللــه"د گفــا: یــطلب یکمــ  مــ

هاشــمی تــو ی، انـد )ا و انبــار حملـه کــردهیـر منف ــه هیه بــر مـا، اطــرا  فـرات بــیـم او

6122 :9/121). 
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 و تعجب یشگفت  -4-5

ــوریابوالحســ -6 ــه": ير ن ــه الل ــدا "الل ــور ت ــال ياز ق ــ یت  ــر ش ــا یو ان م ســبح یا ال

 .(111: 6931، يریقشتسبیحکم )بحمده و ل ر لا تف کون 

 (.132: 6931، ییابر محاسا )که امروزه راه حق رفتر چه ر    "الله الله" -1

 يدردیتو چه ب "الله الله"                ينه اش  روان نه رخ زرد -9
 .(6/113 :6129)بکا ی،  

   تو يزیچه گران ت "الله الله"         تو         تیزيینم ي  از جایه -1
 .(9/991)همان،

 ر.یر ر  ال المییترک شد آ   ر      یر چه اسلامسا و دیا "الله الله" -1
 .(63: 6931بکایی، ) 

لـا ت لـوا علـی اللـه فـی  –فـی عبـاده و بلـاده  "اللـه اللـه"مرحوم طال انی در توضیح  -1

 هـاآننویسـد: همـه سـرزمیر تـدا و همـه بنـدگان تـدا هسـتند، مبـادا بـر  بلاده و عباده می

 .(1/122: 6911طال انی، کنید )را پایمار  هاآنو حق حیات  یسرکش

تــوان هشـدار را بــه تحــایر و اسـراا بازگردانــد و آن را چنــیر م نــا  هرچنــد مــیتوجهه: 

م شـدن بـه دسـتورات کرد: گوینده با تحایر از عـاا  و تشـم تداونـد و یـا او را بـه ملتـز

 دهد.الکی هشدار می

  ...  ، تاکید ومنادا -4-6

)قرا تـی،  ا رب ـم تـدا را تـدا را، در مـورد تانـه پروردگارتـانیـب یفـ "الله اللـه" - 6

639: 61/31). 

ــه" - 1 ــه الل ــ "الل ــذر یف ــی ــر بنیه نب ــدا را در نظ ــدا را ت ــری م  ت ــاره ذری ــد درب ه ی

 .(1/199 :6119)تکرانی،  غمبرتانیپ

د، تـدا را یـریمـردم تـدا را در نظـر بن ي... ایتـیاهـظ ب یفـ "الله اللـه"الناض  هايا - 9

 .(69/939 :6163)تکرانی،  ا مرید در باره اهظ بیریدر نظر بن

مکربـان کـه بـه فرزنـدانش  ي ( هم ـون پـدرپیـامبر )، یتـیاهـظ ب یاذکرکم الله ف - 1

 .(12/699 :6911میر سید حامد حسیر، ) يحق اولاد یف "الله الله"کند:  یسفارش م
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ــدا و اللــه را منــادا گرفتــه اســا مثــظ موســ "اللــه اللــه" ابــر میمــون - 1  یرا از بــا  ن

 .(19: 6331 میمون، ابرابراهیم )م ی، ابراهیموس

 جهینت -5

را در تحـایر  "اللـه اللـه"کـه منحصـر کـردن  رسـیمیماز آن ه گفته شـد بـه ایـر نتیجـه 

انــد و آن را بــه اتــق  و ترســیدن از تداونــد درســا نیســا چنان ــه برتــی چنــیر پنداشــته

/ 1تــا: ؛ ســیرافی، بــی9133/ 3تــا: نــاهر الجــیش، بــیانــد ) اللــه و یــا تــافوا اللــه م نــا کــرده

ــی639 ــاري، ب ــا:  ؛ قریشــی آا ــی، 93ت ــه رــاح  191و  1/632: 6911؛ حســینی طکران (. البت

(، آن 621تــا: فــاککی، بــی) الــاعرا ملحــة  کشــ  الن ــا  عــر محــاراتر د ملحــة الــاعرا 

ــا  اســراا آورده ــه را در ب ــا  تحــایر گرفت ــد شــارح آن را از ب همــان ) اســا.اســا، هرچن

(. چراکــه تداونــد موجــودي نیســا کــه کســی از او بترســد، منــر این ــه محــاور 621  

 ـا  اللــه و ... آیــا از واق ـی را مضــافی بـدانیم کــه حــا  شـده اســا مثـظ عــاا  اللــه، ع

ــتی را در  ــیاا هس ــه اش ــتش هم ــا و رحم ــیم اس ــان و رح ــه رحم ــدي ک ــه تداون برگفت

ســوره  92و  13( بایــد ترســیدچ  اگــر گفتــه شــود تداونــد در قــرآن در آیــات 611اعــرا :)

هُ آر عمران بنـدگانش را از تـویش ترسـانده و فرمـوده اسـا: ، تداونـد یُحَـا ِرُکُمُ الل َـهُ نَف سـَ

ــما را  ــیش ــویش م ــرفتر از ت ــایر گ ــ الی در تح ــابرایر اش ــاند بن ــه"ترس ــه الل ــود  "الل وج

انـد، چنان ـه  دهـیم: مفسـران کلمـه مضـافی را در ایـر آیـه در ت ـدیر آورده ندارد، پاس  می

ترسـاند چنان ــه  فرمایـد تداونــد بنـدگانش را از عـاابش مــی مرحـوم علامـه طباطبــایی مـی

ــه  ــده اســا: 13در آی ــاُوراً ســوره اســراا آم ــانَ مَح  ــ َ ک ــاا َ رَب ِ ــد ایشــان در لِن َ عَ ، هرچن

کنــد بــیر بنــدگان و هــاي ب ــدي ذات حــق را مخــو  دانســته اســا و تصــریح مــیعبــارت

ــر ــدارد، ازای ــد وجــود ن ــر از تداون ــزي سی ــاحتراز  ذات مخــو  او چی اســا رو واجــ  ال

ــابرایر (.9/619: 6932) ــه" بن ــه الل ــه در ادب"الل ــچ ــی ــه در اد یات عرب ــبو چ ــی  یات فارس

ــا ــاگون يکاربرده ــد از: تحــا یگون ــه عبارتن ــردن، یداردک ــاه ک ــراا، قســم، هشــدار و آگ ر، اس

هرچنــد بیشــتر در  ...و ت جــ ، نــدا، و  ی، اهکــار شــنفتيد و ســفارش کــردن بــر کــاریــتاک

ح یاز وجــوه فــو  رــح ی ــیر منحصــر کــردن آن در یبنــابرا .اتحــایر اســت مار شــده اســ

 قابظ پایرش نیسا.  "تدا را تدا را"به فارسی نیز ترجمه  سا.ین
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ــی . )عفیة بر الکیت ، عل  .13 ــحار ف  مناق  و کرامات الاولیاا ن (. 6116. )(علوان ش ــمات الاس س

 .دار ال ت  ال لمیة :بیروت .اور چاپ .ح احمد فرید المزیدىیق و تصحیتح  .الاتیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 611                    یو فارس یدر متون عرب"الله الله"ترکی   یم نای یکاربردشناس                  سار نکم            

 
 

 د، إیران(، مشهمشهد بجامعة فردوسي ي )أستاذ مشارک في قسم العلوم اإلسالمیةموسو دحسین سی  دسی  الدکتور 
 

  يوالعجم يدب العرباأل يف "الل   الل  "ترکیب لالمعنائیة  التطبیقاتعرفة م

 الملخ ص

 ةأهمی ةالکلم ةالتي کثیرا ما تستعمل في األذکار واآلیات والروایات. فلهذ ةهي اللفظة الجالل "اللّ " ةکلم
 أنّ  رغمو کثیرة.   تتطبیقا "اللّ  اللّ " ةجالل ةلتکرار لفظتوجد  . ولکن قدالعرب و العجمب داأل يف ةخاص

 یبترک يمعرفة معان .ةعن اآلخر حسب سیاق العبار  ة، لکن معانیها وفق کل موضع متمیز ةواحد هار هظا
ذا هل یکون له .و مقصود المؤلف ةي العبار لدرک معان اما  ه ا  بتکون سب تطبیقاتهاعلی وفق  "اللّ  اللّ "

 يالمعان هذهلی إ؟ کیف الوصول تطبیقاتختلفة حسب موارد الم يعانم هل الترکیب معنی واحد أو
ا یمکن هتحلیل ومیة جالعبارات العربیة و الع يتستعمل ف ياستقصاء الموارد الت من طریقالمختلفة؟ بالطبع 

"الل ک ن لهاشتهراالم انالمعنی هماغراء ذا الترکیب. التحذیر و اإلهالمختلفة ل يلی المعانإلنا الوصول 
ولکن  .لذنوبافي أیامکم هذه فإنها أیام تغفر فیها  "الل الل"وة في هذه األرواح و األبدان الضعیفالل"

وإن من »تعالی  من قوله "الل الل"ک  والتعجب أدع الل تعالي لي، "الل الل"کالقسم   استعمل أیضا في
االعالم  و  .یتاماألفي  "الل الل"ع(: ه کقول علی)والتنبّ  ،«تسبیحهمشيء إال یسبح بحمده ولکن ال تفقهون 

 استشهادطلب ل بیتي. و هفي أ )ص(: "الل الل"کقول النبي والتأکیدنبیکم.  ةفي ذری "الل الل"کقوله)ع( 
التحذیر  تطبیقات فيال في بیت ربکم. فال یمکن انحصار "الل الل"یها الناس أقوال کاألفعال و ألعلی ا اللّ 

 .و االغراء
 .هغراء، التعجب، القسم، التنبّ ، التحذیر، اإلاللّ  اللّ : الرئیسیةالکلمات 

 


