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یم «سعی»ی معنایی واژه هالفهمؤ   *در قرآن کر
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 کیدهچ
یم   پژوهشگران کمتر با این وجوداز ارزش خاصی برخوردار است. ، انسان نزد خداوند سعی، از دیدگاه قرآن کر

از علم ، ر قرآند «سعی»معنایی واژه شبکه  ها ولفهؤ رو با هدف واکاوی مپیش جستار. اندپرداخته به این واژه
و  ی بنیادینهالفهؤ شناسائی مبه ، ی این واژههااستفاده از همنشینبا بدین منظور  استفاده برده است. معناشناسی

شناسی کمک خواهد امعن. است شده پرداختهت مرتبط یل آیاو تحلبا روش معناشناسی این کلمه معنایی  شبکه
یافت شود که سبب فهم بهتر و به از آیات خواهد شد تر تر و عمیقدقیق، کرد که معنایی بر اساس قرآن از واژه در

یم و تفاسیر کمکهاترجمه  اب معنی واحددارای  «سعی» حاکی از آن است که هایافتهشایانی کند.  ی قرآن کر
 فراوانی به تناسب هدف وو ، در مورد انسان جهت، حرکت، و نیروکارگیری توان هب، زنده بودن» یهالفهؤ م

 .غیر انسان نسبت داده شده است ان وبه انس، در قرآنسعی ، بندیطبقه یکدر چنین هم است. «اقتضائات موضوع
سعی در کتاب . ای از حیات برای این موجودات استو جلوه حرکت و جنبشبا همراه ، سعی برای غیر انسان

 به خداوند نسبت داده نشده است.، خدا
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 مقدمه -1
منوط به فهم ، کریم قرآن و آداِب  احکام، ِق معارفیرداری و استفاده از حقاببهرهند که پژوهان بر این باور قرآن

ن یادر راه درك و فهم  نخست کنکاش استاست و الزم ق یقی و عمیه صورت تحقو درك کلمات و مفردات قرآن ب
گاهی .(9ص، 1ج، 1380، )مصطفوی پرداخته شودر یگاه به تفس آن، گرفته انجامکلمات و مفردات  از معنای  آ

ادی ی متمهای مقدماتی برای فهم و تفسیر این کتاب الهی بوده و در طول قرنهاواژگان قرآن کریم یکی از دانش
، های این تالشگردیده است. با وجود همه ... غریب القرآن و، در قالب مفردات متعددعلمی  ف آثارمنجر به تألی

کتب مراجعه به  رد شان روشن و واضح نیست.ی معناییهاواژگانی از قرآن کریم وجود دارند که بخشی از مؤلفه
از  به آسانی مفسران آیاتدر بعضی از . شودمی دیده «سعی»واژه  نیتی در تبیت  تش های قرآن کریمسیرتف لغت و

واژه  اینتبیین خوبی از ، هم در مواردی، دهمترادف ترجمه کربه ظاهر  کلمات به آن را ده و یاعبور کر این واژه
ایی برای مثال: عالمه طباطب .مد نظر قرار نگرفته است، مترادفبه ظاهر ی هات آن با واژهو تفاو صورت نپذیرفته

کهف؛  از سوره 104تفسیر آیه  درجوامع الجامع در  نازعات؛ طبرسی از سوره 35و  انبیاء از سوره 94 آیات در
این واژه در تفسیر ، المیزاندر و  اند... سعی را همان سعی معنی کرده مائده از سوره 64شرح آیه  ابوالفتوح رازی در

... اصال معنی نشده  و صقصاز سوره  20در آیه  جوامع الجامعو در طه  از سوره 66و  قصص از سوره 20آیه 
 از سوره 22و آیه  غاشیه از سوره 9و آیه  لیل از سوره 4تفسیر آیه  مانند المیزان در معنا شده است به عملیا است و 

  کهف.از سوره  104شرح آیه جوامع الجامع در و در  انسان
ترادف است. نگارنده معتقد اصل عدم ، یکی از اصول مورد استفاده برای یافتن معانی واژگان قرآن حکیم

شود برای واژه می الفاظ مترادف در کتاب الهی بسیار نادر است. پس بنا را بر عدم ترادف گذاشته و تالش، است
 د.گردمعنایی خاص دریافت « سعی»

های مؤلفهدر به دلیل تفاوت ، واژه سعی در قرآنی هااز مترادفکه خواهد شد در این پژوهش نشان داده 
هایی هستند که ویژگی، ی معنایی یا شرایط الزم و کافیهامؤلفهکه  استفاده نشده است. محققان معتقدند، معنایی

مونث  و انسان بودن، نمایانند. به عنوان مثالمی دهند و وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم راها را تشکیل میمفهوم واژه
کند شرایط کافی برای آن می ن آن را از مفهوم دختر متمایزبودن شرایط الزم مفهوم زن است و بالغ بودن چو

به این نتیجه  توانمی تحلیل آن معنایی واژه سعی وعناصر با تعیین  .(71ص، 1378، )صفوی شودمی محسوب
را اضافه یا کم  عناصریمعنای خود چه های همگیرد و نسبت به کلمههایی را در بر میلفهؤرسید که این واژه چه م

، معنا فرض گردیدههمدر تفاسیر و کتب لغت ...  و «مشی»، «عمل»با بعضی از کلمات قرآنی چون « سعی» دارد.
زیرا موثرترین عامل در انتخاب یک واژه و ، جا شوندتوانند با یکدیگر جابهمعنا نمیهمواژه ولی بدون شک دو 

 .استآیه  بافت موقعیتی هر وآن کلمه  ی معناییهامؤلفه، ی هم معنای دیگرهاپوشی از واژهچشم
بوده و  «واژه سعی در قرآن کریم های معناییحوزهو  معناییی هامؤلفهدستیابی به »هدف اصلی این پژوهش 

در قرآن کریم  آنی معنایی مرتبط با هاحوزه و سعی واژه معناییی هامؤلفه» که این است تحقیق پرسش اصلی
 ی معنایی استخراج شده مصداق دارند؟هاپرسش فرعی این است که آیا در انواع سعی در قرآن مؤلفه «کدامند؟

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85


 
 

 
 

  49 گلدانی/ زهرا  میدر قرآن کر  «یسع»واژه  ییمعنا یهامؤلفه

 :دو مقاله در موضوع سعی یافت شدتنها ، ی معتبرهابا جستجوی انجام شده در سایت
النجاه سفینه ، چهارمین همایش ملی قرآن کریم در ای است کهالهمق، «وجوه معنایی واژه سعی در قرآن» -1

ت کوشش به معنای نهای «سعی»، . در این مقاله(848-840 صص، 1390، )سلیمانی عصر ارائه شده است
نزدیک است. سپس ، گیردمی به معنای عامیانه سعی که در جامعه مد نظر قرار شده کهمعنا زندگی  انسان در مسیر

هوم که این نتیجه از مفری را عامل تباهی خوانده بیکا انسان بیکار را مایه فساد جامعه و، با استناد به همین معنا
به این دلیل که در جهت مقاصد و  اندیی که جامعه را به فساد کشیدههادور است. چه بسا پرکاری به قرآنی سعی

 .اندسعی نموده ی نفسانیشانهاخواسته
 11صص، 1396، فرضی شوب)راستگو و  «ایمؤلفهان قرآنی بر پایه تحلیل معنایی در گفتمبررسی هم» -2

به چاپ رسیده است.  های ترجمه در زبان و ادبیات عربیفصلنامه پژوهش، 16این مقاله در شماره  .(34-
ا در مقایسه ب «سعی»واژه  هاکه یکی از آن اندرح کردهمقاله مطیی را در هامثال، معنایی ذیل بحث همنویسندگان 

معنایی در قرآن کریم بوده است. شایان ذکر است که بوده است. هدف اصلی مقاله بررسی مطلِق هم «مشی»
مقدمه التحقیق را مالک کار قرار داده و نظرلغت ، دقت کافی به کار نبرده «التحقیق»نویسندگان در استفاده از 

اژه سعی ی برای وی درستازون بر آنکه معناف، در نتیجه اند ونقل کرده مصطفوی شناسان دیگر را به جای نظر عالمه
 یده است.ردصحیحی هم برای این واژه انتخاب نگ معنایی یهالفهؤم، استخراج نشده

ه های فهم معانی قرآن بین روشترکه یکی از جدید بهره برده است ساختگرا شناسیمعناش از روتحقیق این 
یی به وصف و است که در چهارچوب روابط معنا شناسیمعناای از گونه ساختگرا شناسیمعنا» رود.شمار می

 .(8ص، 1395، راد)اکبری «توان در دو سطح واژه و جمله بررسی کردمی روابط معنایی را پردازد.می ن معنایتبی
 کنند کهمی معنای نسبی نیز پیدا، نامندمی آن را معنای اساسی عنایی که از خود دارند وکلمات قران عالوه بر م

ا با به دنبال آن است تی معناشناس .(15ص، 1388، )ایزوتسو نی بر معنای خاص و اسالمی داردضم  داللت ت
ابتدا در ، معنایی آن بپردازد. به همین دلیل یهانهفته در متن و کشف الیه یبه استخراج معنا، مطالعه علمی معنا

ای دستیابی به یک به یکدیگر را بر هااتصال آن، این قطعات یمعناس از بررسی پردازد و پبه برش و تقطیع متن می
د تجزیه خو ]معناییی هامؤلفه[ اجزاء ذاتی و را به عناصر ییک مفهوم کلید، وییاز س. کندکل معنایی آغاز می

و  مایدن کامل از آن ارائه یتا تصویر، آوردرا با مفاهیم پیرامونی آن گرد می یهر مفهوم کلید، دیگر یو از سو کرده
در این روش از ارتباط  .دهدمورد استفاده قرار می، آن چه در وضوح این تصویر به کار آیدهر ، این منظور یبرا

قرآنی نشان دهد که این علم مطالعات  .(21ص، 1388، )ایزوتسو شودمی استفاده، و آیات هاملهج، هامیان واژه
عالوه بـر ارائه تعریفی دقیق از مفاهیم مورد مطالعه و تبیین ، این قسم تحقیقات یمند براایی نظامرهبا ارائه راهکا

ق از یک مفهوم گشته و در تعمی یجدید یهاموفق به کشف الیه، جایگـاه آن مفهوم در میان سایر مفاهیم قرآنی
می یمترکیبی و بدلی تقسومی روابط مفه روابط مفهومی به دو گروه یی دارد.به سزامعانی مستخرج از آیات نقش 

 ترکیبی سود برده است.مفهومی این پژوهش از روابط  شود.
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از ند كه اربرقر ظیلفاانوعًا میان »روند و می یکدیگر به کاریی است که در کنار هارابطه واژه، روابط ترکیبی
 یرستود یهازهبا يكديگر سا کیبتردر كه ، فعلهاو صفتها ، سمهاا مثالً؛ ندامختلف یرستوت دمقوال

می نشین گفتهکلمات هم، به واژه پیرامون کلمه مورد نظر .(190ص، 1391، )الینز ند«آورمیساخت پديد شخو
، )نکونام رودمی اضافی و حرفی با واژه مورد نظر به کار، وصفی، که در ترکیب اسنادی (22ص، 1392، )امینی شود

یعنی این واژگان بایستی طبق روال خاصی بر یک محور افقی کنار هم قرار بگیرند که این محور  .(345ص، 1390
سبب  نشینیهمر بر محو نیبای زحدهاوانشینی هم .(30ص، 1390، زاده)خوانین نامندمی نشینیرا محور هم

د شومیگفته  ییمعنال نتقاا، يندافرين اكه به ارد بگذتأثیر  نشینیهم یحدهام وابر مفهون بازحد واهر م مفهود شومی
، 1384، )صفوی ددگرمی نشینهم یحدهاوا یمعنادر  تغییرمنجر به ، ییيا كاهش معنا ییمعنا افزایشطريق و از 
 .(29ص

ا ن و تعریف معنیتبیبافت زبانی به بر اساس ، سعینشین با واژه در این پژوهش پس از احصاء کلمات هم
، ی معناییهاو حوزه هالفهمؤبا توجه به سپس گردد؛ می استخراجی معنایی واژه هاو مؤلفه دپرداخته خواهد ش

 خواهد گردید.شبکه معنایی این واژه ترسیم 

 سعی در قرآن -2

 «سعی»واژه بسامد  -2-1
ساختار فعلی آن به  آمده است. در قرآن کریمآیه  28در ذیل  بار 30با تمام مشتقاتش ( )س ع ی ماده 

؛ 19/ 17 :؛ اسراء51 /22 :؛ حج205 و 114 /2 :ر.ک: بقره)بار تکرار شده است  7صورت فعل ماضی 
 :ر.ک: مائده)بار آمده است.  12و به شکل فعل مضارع  (35/ 79 :؛ نازعات39/ 53 :؛ نجم5/ 34 :سباء

؛ 12/ 57 :؛ حدید20 /36 :یس ؛38 /34 :؛ سباء20 /28 :؛ قصص66 و 20 و 15 /20 :طه ؛64 و 33 /5
 :ر.ک: جمعه).بار در ساختار فعل امر آمده است و فقط یک (8 /80 :؛ عبس22 /79 ؛ نازعات:8/ 66 :تحریم

؛ 104 /18 :)دو بار( ؛ کهف 19 /17 :؛ اسراء260 /2 :بقره. )بار بکار رفته است 10و در ساختار اسم  (9 /62
نتیجه اینکه  (.4 /92 :؛ لیل9 /88 :؛ غاشیه22 /76 :؛ انسان40 /53: نجم؛ 102 /37 :؛ صافات94 /21 :انبیاء

 بار در شکل اسمی در قرآن کریم آمده است. 10بار در ساختار فعلی و  20سعی 

 واژه سعی در کتب لغت -2-2
، 1490، )فراهیدی تواند اتفاق بیافتدمی ،هر عملی اعم از خیر یا شردر و ، شدته نه بدویدن ولی سعی یعنی  

. (46ص، 2ج، 1416، زجاج بغدادی) اندذهاب )رفتن( را به یک معنی آوردهسعی و بعضی  .(252ص، 2ج
، 1414، منظور)ابنبه معنای قصد  واست  و عمل در هر کاری )اقدام( به معنی تصرفاصل سعی در کالم عرب 

ع یسعی مشی سر گوید:می راغب .(221ص، 2ج، 1421، ابن سیده) رودنیز بکار می کسب و (356ص، 14ج
ر ا شر. اکثیر باشد یخخواه امر ، شودیت در امر اطالق میجد  ه طور استعاره به ست و بیدن نیحد دوه است که ب



 
 

 
 

  51 گلدانی/ زهرا  میدر قرآن کر  «یسع»واژه  ییمعنا یهامؤلفه

 .(221ص، 1374، )راغب اصفهانی داردآیاتی معنای کوشش و تالش  در و استعمال آن در افعال پسندیده است
قاموس نویسنده  از نظر .(218ص، 1375، )طریحی ه استدانستعمل  ا بامعنمهالبحرین سعی را مجمع صاحب

 .(362ص، 9ج، 1371، )قرشی بنابی است و تالش و کوششرفتن تند  یبه معناسعی ، قرآن
ر دو کوشیده است به یک اصل معنایی واحد  دیدگاه اکثر لغویون فاصله گرفته عالمه مصطفوی از، در این میان 

گردند و ی قرآنی همه به یک اصل معنایی برمیهامطالعات او گویای آن است که واژهحاصل دست یابد. هر واژه 
 ای از جهدسعی مرتبه» در التحقیق واژه سعی چنین معنا شده است:ی همان معنا هستند. هامصداق، بقیه معانی

ر هر دپس سعی . کندفرق می، نهایت است و این معنا در موارد مختلف یسعی بلیغ به منتها، )تالش( است و جهد
  .(133ص، 13ج، 1416، )مصطفوی موضوعی بر حسب چیزی است که با آن تناسب دارد

 قرآن در سعی بندیتقسیم -3
 :انجام داد در قرآن «سعی»واژه  کاربرد در مورد زیر را بندیتقسیمتوان میقرآنی  مجموع آیاتبررسی  با
، بار تکرار 25 وآیه  22 در، آیه 28گردد؛ به طوری که از مجموع سعی انسان: اکثر آیات سعی به انسان برمی - 1

 . طرح شده استم سعی انسان
  سعی غیر انسان -2

 .گرددنشینی در آیات مختص به انسان بررسی میابتدا هم

 نشینی در آیات سعی مختص به انسانهم -3-1
گاهی از م آن ضروری است. بدین منظور روابط همتوجه به کاربردهای قرآنی ، ی معنایی سعیهالفهؤبرای آ

 .شودمی ینی سعی را در آیات قرآن بررسینش

 «ادنیالفی الحیاة »و  «االرضفی»ینی سعی با نشهم -3-1-1
که  بار در قرآن کریم تکرار شده است 461 «ارض»واژه  است. «االرضفی»نشین سعی گان همژیکی از وا 
و قیدی برای تکرار شده  «فی»به همراهی  بار 3همراهی با سعی  واژه دراین همراه است.  «فی»بار با قید  176
َك ِلْلَمالِئَکِة ِإن  ﴿با توجه به آیه گردد.می محسوبیا شبه فعل فعل  بُّ ْرِض َخلِ  یجاِعٌل فِ  یَو ِإْذ قاَل َر

َ
 ﴾َفة  یاْْل

منظور »خداوند در روی زمین قرار داده است. را دهد که مکان عمل خلیفه می االرض نشانقید فی، (30 /2 :)بقره
انسان و  (378ص، 22ج، 1390، )جوادی آملی «است هامکان و محدوده عمل انسان، از االرض در این آیات

زیرا پس از مرگ حیاتی خواهد داشت ، رساند که زنده استمی خصوصیت را به منصه ظهوراین  عمل دارد و وقتی
 آن عمل وجود ندارد. ه درک
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ذ﴿آیه  نْ یاْلَح  یفِ  ُهْم یَن َضلَّ َسْع یالَّ ُهْم یَ ا َو ُهْم یاِة الدُّ نَّ
َ
بر  (104 /18 )کهف: ﴾ْحِسُنوَن ُصْنعا  یُ ْحَسُبوَن أ

ندگی در یک ز که در روی زمین و به تبع آن یی اوستسعی انسان مختص به زندگی دنیا که این مطلب شاهد است
است که موجب تولید نیرو و از خصوصیات موجود زنده ...  تغذیه و، مثلتولید، حرکتاجتماعی حضور دارد. 

 ،و چون انسان موجودی مختار است داردزان صرف این نیرو بستگی به موضوع توان برای انجام کار خواهد شد. می
 بردار نیرو جهت دارد.پس ، جهات مختلف به کار گیرد تواند این نیرو را درمی

ی ﴿آیه  ْرِض لِ  یفِ  َسعیَو ِإذا َتَولَّ
َ
ُه ال ُیِحبُّ اْلَفساد هایْفِسَد فِ یُ اْْل ْسَل َو اللَّ  /2: بقره) ﴾َو ُیْهِلَك اْلَحْرَث َو النَّ

تولی در خصوص کسی است که در تحت نظر »پردازد. می ه برای ایجاد فسادمنافقین در جامع به سعی (205
 قدرت است معنا نیازمندو این  (67ص، 3ج، 1380، )مصطفوی «قال قیام به امری کنددیگری نبوده و خود مست

گیرند تا فساد که می منافقین توان و نیروی خود را به کارآیه  در اینجامعه است.  به نیازقدرت برای اعمال  و
سعی را که غیر الهی  بردار جهتذیل آیه  .شکل بگیردر جامعه مصداق آن در اینجا نابودی حرث و نسل است د

البته  .داردمی وضمبغ، بر خالف امور تکوینی و تشریعی است چیزی را که زیرا خداونددهد؛ می نشان، است
 الهی را به دنبال دارد.و تنفر  سعی بر این کار بغضبلکه ، مد نظر نیستآیه  موفقیت و عدم آن در

ِذ ﴿آیه  در َه َو َرُسوَلُه َو یُ َن یِإّنما َجزاُء الَّ ُبوَن اللَّ ْرِض َفسادا یفِ ْسَعْوَن یَ حاِر
َ
سخن از سعی  (5/33مائده:)﴾اْْل

که در زندگی اجتماعی و در  هابدیهی است فساد به دلیل تعارض منافع انسان. در ایجاد فساد در روی زمین است
ن به دلیل بحث محاربه و مجازاِت مطرح در آن بسیار امفسرآیه  اگر چه ذیل این افتد.می اتفاق، جامعه وجود دارد

، طباطبایی/ 495ص، 1ج، 1372، طبرسینک. ) ولی در مورد سعی کمتر بحث شده است، اندهسخن گفت
 سعی به منزله این ده استآمدر مجمع البیان  .(358ص، 4ج، 1371، / مکارم شیرازی532ص، 5ج، 1374

روشن است که فساد با  .(495ص، 1ج، 1372، )طبرسی «و یفسدون فی االرض فسادا» :گفته شود ست کها
 رساندیم لفه مشترک نداشته و قابلیت جایگزینی ندارد. با عنایت به معنی حرب که شدت در عملکرد راؤسعی م

، شدت که سعی همراه بادهد می نشان «یسعون» بر «محاربه»و عطف ( 216ص، 2ج، 1416، )مصطفوی
اما  است. (همان حرب با خدا و رسول در اینجا)تکرار در صرف توان و نیرو برای رسیدن به مقصود ، فراوانی

 /2 و در آخرت عذاب عظیم عنوان شده است. با نگاهی به آیات دیگر )بقره: )رسوایی(در دنیا خزی هاعذاب آن
دهنده نشانتا  کنند هم آمده استمی د را منهدمی توحیهاشویم که این عذاب برای کسانی که پایهمی ( متوجه114

 گروه باشد.جهت غیر الهی سعی این 
جامعه و زندگی دنیوی اوست که ناچار از صرف نیرو و انرژی در آن ، خاستگاه سعی انسان یافته اول:

 است.
ُه ال  یْسَعْوَن فِ یَو ﴿آیه  مصداق ْرِض َفسادا  َو اللَّ

َ
 .قوم یهود هستند (64/ 5: مائده)﴾َن یِحبُّ اْلُمْفِسِد یُ اْْل

 وانی است کهتو متناسب با میزان صرف نیرو  ﴾قاُلوا ِبما ُلِعُنوا َو ﴿، گفته شدهبرای این قوم آیه  که در ییهاتوبیخ
است که  تاریخ هم گواه این مطلب دادند.می انجامبرای نابودی اسالم نوپا  آمدهبر حسب اقتضائاتی که پیش می
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 را در سر داشتن اکرم)ص( پیامبرقشه قتل حتی ن کردند؛دریغ نمییهود برای از بین بردن اسالم از انواع آزار و اذیت 
 .«د مفسدین را دوست نداردخداون»پایانی عبارت  اما جهت بردار نیرو را نبودند. موفق، البته بنا به آیات الهیو 

 کرده است. روشن
 .دوست ندارد، کننداد روی زمین میخداوند کسانی را که سعی در فس یافته دوم:

 «جاء»نشینی واژه سعی با فعل هم -3-1-2
ی دیگر برای انجام کاری مطرح شود که آمدن مردانی از جایی به جایمی حظهدر آیات مطرح شده در این قسمت مال

جاء غالبا » و و همچنین حرکت جهت دارد صرف توان و نیرو ست نیازمندو ی موجود زنده است هاکت از نشانهحر .است
، )مصطفوی «یابدمی مادیات ناگزیز در محدوده زمان و مکان تحققمجیء در ، شودمی برای ذوالعقول در نظر گرفته

 .(172ص، 2ج، 1416
ْقَصی اْلَمِد ﴿آیه

َ
رسانی مردی برای اطالعبیانگر آن است که  (20/ 28 )قصص: ﴾ْسعییَ َنِة یَو جاَء َرُجٌل ِمْن أ

 رسانی به موسی مد نظر استخبرآیه  در این .آیدمی از کاخ فرعون به حرکت دراز تصمیم فرعون برای قتل موسی 
از  مردی ...: »تی چگونه آمدن آن فرد را بیان شدهدر رواییان بسیار مهم است. در رسیدن قبل از فرعون، سرعتو 

به ، سی برسدتوانست زودتر از فرعونیان به مومی از راهی که میانبر بود و، هواداران موسی از دورترین مکان شهر
نیرو و توانش در جهت رساندن  این فرد از همه .(2960ص، 9ج، 1419، )ابن ابی حاتم «او آن خبر را رسانید

به طوری ، استفاده از راه میانبر و مخفیانه، موریت از سرعتأراستای همین مدر  کند ومی خبر به موسی استفاده
بررسانی خ، گاه»یکی از مفسران به گفته د تا بتواند به هدف و مقصود برسد. برمی هبهر، که فرعونیان خبردار نشوند

ت را عوض می یکسرنوشت ، سوز و سرعت در کار به موقع و اخبار را به ، ن مردیکند. )چه بسا که اگر امل 
 ،)قرائتی («شدبه دست مأموران فرعون کشته می، رفترون نمییرساند و آن حضرت از شهر بنمی )ع(موسی
 جهِت خداوند  اما کند ومی ه خوبی بیانب، و خطرناک بودن کارت نیرو را دوری راه کمی   .(34ص، 7ج، 1388

را  ءخداوند انبیا، آیه و در چند بار در قرآن به کار رفته است 13این واژه  .کرده استردار نیرو را با واژه ناصح ب  
 جهت یعنی ﴾الّناِصِحین ِإّنی َلک ِمَن ﴿ .دانسته استخداوند این مرد را ناصح آیه  در این و کندمی ناصح معرفی

 الهی است.نیرو  بردار
قْ ﴿،آیه در

َ
تواند به تنهایی نمیآیه  بافت زبانی، (20/36یس: )﴾ْسعییَ َنِة َرُجٌل یَصا اْلَمِد َو جاَء ِمْن أ

بیانگر وضع  19-14ی آمدن را توصیف کند؛ بلکه بافت موقعیتی بازنمایی شده در آیات یچگونگی و چرا
چون اهتمام ، شودمی تمام خبردهنده ماجرای آن مرد، سوره قصص بعد از آمدن و خبر دادندر . استموجود 

اگرچه هر دو از اقصی ، شودبعد از آمدن آغاز میماجرا تازه آیه  اینبه زودتر آمدن و خبر دادن بود؛ اما در 
 چون کاخ موسی در آنجاست و آن مرد هم از آنجا )ع( ولی در داستان حضرت موسی، المدینه آمده بودند

وره اما در س .(قرار گرفتن کلمه رجل توجه شود دراقصی المدینه گفته شده است )به تفاوت آیات ، آمدهمی
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کند. می حرکت اهی دور برای انجام وظایفاز ر ونیست دهد که محل زندگی آن مرد آن جا می نشان سی
یند:میآیه  ینه در ایندر ذیل اقصی المد مفسران  «برای حمایت از حق مسافت طوالنی نباید مانع شود» گو
. همچنین برای حمایت از حق تنها بودن و اندک بودن او را به وحشت نمی(530ص، 7ج، 1388، )قرائتی

نهج ) : در راه حق از اندک بودن پیروان نهراسیدحضرت علی )ع(شود و به قول اندازد و مانع از حرکتش نمی
نه تعداد زیاد کافران و نه تنهائی و نه حتی از شرایط سختی که ممکن ، یعنی نه دوری راه (201خطبه ، البالغه

بندد می کارتوان خود را به و تمام نیرو ، دهدهراسی به خود راه نمی، یاورداست پیروی از حق برایش پیش ب
ت به جا و به موقع و معرفی خداوند به الاستدال ند.پرستش الله و ایمان به انبیاء دفاع ک، تا بتواند از حق

جزئی از سعی وی در راهی ، ی هدایت یافتههاعنوان انسانمعرفی انبیاء به، انسان عنوان صاحب نفع و ضرر
شروع  جاآناز بلکه ، باشد. در نتیجه فقط حرکت از اقصی المدینه مورد نظر نیستمی، که قدم گذاشته است

و پاداش نیکویی  25-21 همچنین با توجه به بافت موقعیتی بازنمایی شده در آیاتیابد. می و با شهادت پایان
عنایت به اصل تناسب  ( وهشت و قرار گرفتن در ردیف مکرمین)ورود به ب کندکه خداوند به این مرد اعطا می

تمامی آیات  نیرو ازجهت بردار رد بسیار باال بوده است. نیروی فکمیت  شود کهمی روشن، عمل و پاداش
 ت الهی داشتن.جه یعنی ﴾کمب  َر بِ  ی آمنُت نّ اِ ﴿به صراحت ذکر شده است  25آیه  اما در ؛قابل درک است

ا َمْن جاَءَك ﴿آیه  در مَّ
َ
آید می است و مؤمنکه  گیردمی مردی مورد توجه قرارآمدن  (8/80) عبس:﴾ْسعییَو أ

. داردمیتن حقیقت باز نش برای یافرا از تال که نابینایی هم او شود و خود را پاک کند. فردی که بر ایمانش افزوده
کار بستن  به، تا به سمت او بروند حرکت نکند و منتظر بماندفرد نابینا که به صورت عادی باید معنی آمدن یک 

دیگر شتاب در  یا به عبارت .است (ین از زبان رسول گرامیدریافت معارف د) برای رسیدن به هدفهمه توان 
به خوبی  9و  4و  3 را آیات نیرو جهت بردار، با توجه به وضعیت و اقتضائات فرد .آمدن مصداقی برای سعی است

 ست.وانشان دهنده ایمان فرد سعی کننده و الهی بودن سعی  «یخشی»و  «ذکری»، «یزکی»کنند و صفات می نیتبی
 و حرکت استفاده از توان و نیرو در جهت مشخص است.حرکت ، سعی الزمه یافته سوم:

 «شّتی»با  نشینیهم -3-1-3
ییَ ِإنَّ َسْع ﴿آیه   تفرق )پراکندگی( به معنایی شت   .کندمی ی ذکرسعی انسان را شت   (92/4)لیل:﴾ُکْم َلَشتَّ

، 1416، )مصطفوی از دیگری در امور مادی یا معنوی است و اعضاء یک از اجزاءتفرق هر  و مخصوص
عد بآیه  اینپس معنی این خواهد شد که سعی هر یک از افراد انسان با دیگری متفاوت است.  .(18ص، 6ج

 نشانآیه  بافت موقعیتی. بسیار مهم است بعدیآیه  هد که موضوعدمی و نشانآمده  گانهی سههااز سوگند
یش راه برای آدمی  دودهد که می  بافت زبانی خیر و دیگری در شر. ارد؛ یکی در امردوجود در حیات دنیو
نیرو و ، سعییعنی دار است؛ و تنها بردار نیروست که جهت دارد. دهد که سعی انسان جهتمی نشانآیه 

، «عطیا  » اگر فرد در جهت الهی یا غیر آن. :تواند موجب حرکت شودمی توانی از انسان است که در دو جهت
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فرد  اگر و انتخاب کرده استجهت الهی را ، را در حیات دنیوی خویش برگزیند «ق بالحسنیصد  »و  «تقوا»
ت و جهعکس فرامین الهی قدم برداشته ، را انتخاب کند در واقع «ب بالحسنیکذ  » و «استغنی»، «بخل»

ورزد یعنی نقطه  «استغنی»این راه  اگر انسان در .در مقابل اعطی است بخل وسعی او غیر الهی خواهد بود 
 او ،غلط وی هایباور، به طغیان و تجاوز از حد اقدام کندبرگزیند و ، ابل تقوا که رعایت حدود الهی استمق

جز صرف خود اقدامات که هر یک از این دو گروه برای انجام  است بدیهی .کندمی را از مسیر الهی خارج
 .ای ندارندچاره نیرو و توان

 هی باشد.تواند الهی یا غیر الها با یکدیگر متفاوت است. میشّتی بودن سعی: سعی انسان چهارم: یافته

 «یات الهیآ»و  «معاجزین»نشینی با هم -3-1-4
ِذ ﴿عبارت  ات ما در حالی که به نظرشان یآ کنند درباره ابطالتالش می» ؛﴾َن یاِتنا ُمعاِجزِ یآ یَن َسَعْوا فِ یَوالَّ

 ولی ، (38و  5/ 34؛ سباء: 51/ 22)حج: آمده استآیه  در سه با یک مفهوم واحد «باشندعاجزکننده ما می
کسانی که  بدین معناست واژه معاجزین آیات متفاوت است.که مجازات این افراد است در آیه  مقسمت دو

و  «آیات»نشینی هم. (547ص، 1412، )راغب اصفهانی ندکنشند که ما را ناتوان مییاندپندارند و میمی
زیرا اگر کسانی بخواهند ، استآیه  بافت این فراوانی الزمهمؤلفه اوأل  .با سعی نتایجی را به دنبال دارد «معاجزین»

ای ندارند جز اینکه توان و نیروی حداکثری خود چاره، ( را عاجز گرداننداِتنایآی قدرت و نمادهای الهی )هاجلوه
مسابقه برخیزند و این تالش فقط در زندگی و حیات  بروزهای الهی به مبارزه ومتناسب با آن با  کار گیرند وهرا ب

ثانیأ  وجود ندارد.او  اختیاری برای عمل کردن، در زندگی پس از مرگ انسان، هافتد وگرنمی دنیوی انسان اتفاق
آیات سه نوع مجازات . در این است روشن، در نظر گرفته هاخداوند برای آنیی که هاجهت بردار نیرو از عذاب

غیر دهنده جهتی هر سه عذاب نشان، رجز الیم -3 الجحیماصحاب  -2عذاب محضرون  -1گردد: می مطرح
توانند یچ یک از بندگان و مخلوقات نمیو هافتد واضح است که این اتفاق هرگز نمی خدایی برای این سعی هستند.

 کنند. را عاجزحق تعالی 
 تواند خداوند را به عجز در آورد.نیرویی در جهان نمیهیچ توان و  یافته پنجم:

 «ُیری»نشینی با هم -3-1-5
نَّ َسْع ﴿

َ
( در 7و 8و آیات دیگر )زلزال آیه  سعی و عمل انسان مطابق این( 40 /53 )نجم: ﴾رییُ ُه َسْوَف یَو أ

جنس ، هستند و در واقعشود. پس هم سعی و هم عمل در بروز خارجی و دیده شدن مشترک می روز قیامت دیده
در است.  هافصل هر یک از آن، آنچه این تفاوت را ایجاد کرده، اما با هم تفاوت دارند، دیده شدنی است هاآن

جنبه وقوع  شود و هر گاه در نسبت بامی تعریف عمل گفته شده است: آن بخش از فعل است که در خارج ظاهر
 نشان دهنده آیاتی .(273ص، 8ج، 1416، )مصطفوی شودمی به آن عمل گفته، شودو تحقق در خارج لحاظ 



 1401 پاییز و زمستان، 27شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم 56

 

 
 

ٍر ُمْحَضرا  َو ما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ یْوَم َتِجُد ُکلُّ َنْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخ یَ ﴿ :در خارج هستند مثالً  ق عملتحق
نَّ بَ 

َ
َمدا  َبِع یَنها َو بَ یَلْو أ

َ
ُه یُ دا  َو یَنُه أ ُرُکُم اللَّ ُه َرُؤٌف ِباْلِعبادِ َحذ  ، روزی که هر کس» (3/30)آل عمران:﴾َنْفَسُه َو اللَّ

ای دور ن آن عمل و او فاصلهیای کاش! ب، کندآرزو می، ابد و هرچه بدی کردهیکی انجام داده حاضر بیهر کار ن
 «.بندگان مهربان استن حال( خداوند به یدارد و )در عخداوند شما را از )مخالفت امرش( بر حذر می بود. ومی

 .تواند به او دور یا نزدیک باشد و این ظهور در جداشدن عمل از انسان داردمی یعنی عمل انسان
 یَ َو َلْن ﴿جمله 

َ
َمْت أ َبدا  ِبما َقدَّ

َ
ْوهُ أ می تکرار 7 سوره جمعه آیهه مضامین آن در ک (95/ 2)بقره: ﴾ِهمیِد یَتَمنَّ

و انسان بعد از ، شودیانجام مبا دست ، شتر اعمال ظاهری انسانیکه ب ن جهتیاز ا، ه از عمل استیکناشود 
 .(343ص، 1ج، 1374، )طباطبایی داردیم میتقد، ا از او بخواهدیکه بدردش بخورد و  یر کسه آن را به، انجام

شاهد تواند بر این امر می یعنی جدای از اوست و مفاهیم دیگری چون حبط و ...، چیزی را که بتوان بخشید
شود می هعمل نامید، هر زمان به تولید و توالد بیانجامد، و نیروی به کار گرفته شده توسط انسان انرژی .پسباشد

خواهد میآیه  گردد و اگر صرف نیرو در جهت معین مد نظر قرار بگیرد سعی است. در واقعمی که از انسان جدا
به  و مورد توجه خداوند است، شوددر بسیاری از مواقع نمید که به تولید هم منجر نشو سعی انسان اگربگوید که 

ْوفی هُ ْجزایُ ُثمَّ ﴿ :گیردمی آن نیز پاداش و جزا تعلق
َ
  .(41 /53 )نجم: ﴾اْلَجزاَء اْْل

 گیرد.شود و به آن پاداش تعلق میسعی انسان در روز قیامت دیده می :یافته ششم

 «ضّل »نشینی با هم -3-1-6
ِذ ﴿ در آیه  نْ یاْلَح  یُهْم فِ یَن َضلَّ َسْع یالَّ ُهْم  ْحَسُبوَن یَ ا َو ُهْم یاِة الدُّ نَّ

َ
( 104/ 18 )کهف: ﴾ْحِسُنوَن ُصْنعا  یُ أ

لَّ همس ، 7ج، 1416، یو)مصطف در مقابل هدایت یافتن است معنای اصلی این واژهشده است. نشین عی با ض 
ر آیات دبازنمایی بافت موقعیتی با هدایت به معنی یافتن راه است پس ضل به معنای گم شدن است.  و (40ص

، به کار رفته است «حبط»و  «خسر»انسان واژه  «عمل»برای  همین سوره متوجه خواهیم شد که 105و  103
رگز ه، انرژی و نیروستکه سعی چون از جنس نتیجه این شده است واستفاده  «ضل»که برای سعی واژه درحالی

این امر  مند شود وتواند از آن بهرهخارج گردیده و دیگر نمی فردیعنی از دسترس  شودمی بلکه گم، شودنمینابود 
می و هم گمان اندهم از راه منحرف شده، گم شده است هاکسانی که سعی آنو افتد می حیات دنیوی او اتفاق در

ون  ی  »جمله  .در حقیقت در خسران مضاعف و جهل مرکب هستند و اندکردهکنند که راه درست را انتخاب  ْحِسن 
ْنعاً  است  علم و دقت، زیرا صنع عملی بر اساس مهارت، دهدمی کمیت نیروی بکار گرفته شده را نشان «ص 

برای انجامش  یقیناً ، شده را دارا باشدچنین عملی که هر سه ویژگی مطرح و (346ص، 6ج، 1416، )مصطفوی
به امید ثواب در روز دهد و می که اعمالی را انجام یکس»گوید: می فخر رازی .صرف کردباید نیروی زیادی را 

طور مانه .(501ص، 1420، )فخر رازی «شودبه دلیل کفرش پذیرفته نمی ولی، کندمی خود را خسته، قیامت
در این  حتی ی کهیتمام نیرو و توان را دارد تا جا این افراد ازفخر رازی داللت بر استفاده  مشود کالکه مالحظه می
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، دهد که این افراد نسبت به مبدامی نشان 105-103آیات . بافت موقعیتی بازنمایی شده در افتندمی راه به سختی
 .کندمی غیر الهی را معکوس وجهت بردار نیرو کافر هستند و همین کفر ، ت انبیاءمعاد و رسال

گم  ،توان و نیرویی از انسان که در جهت غیر الهی و در حیات دنیایی او بکار رفته است م:فته یافته
 شود.می

 نشینی با مشکور هم -3-1-7
راَد ال ﴿ :است آمدهآیه  دو تنها درواژه مشکور در همراهی سعی 

َ
َرَة َو َسعی َلها َسْعَیها َو ُهَو ُمْؤِمٌن ِخ َو َمْن أ

ولِئَک کاَن 
ُ
 )انسان: ﴾ِإنَّ هذا کاَن َلُکْم َجزاء  َو کاَن َسْعُیُکْم َمْشُکورا﴿ ( و19 /17)اسراء:  ﴾َسْعُیُهْم َمْشُکورا  َفأ

آیه  یلتفص اولآیه ، شودبه دلیل پاداش مشترک و اختصاصی که به هر دو گروه داده می توان گفت:می .(22 /76
اراده به معنای طلب همراه با اختیار  ای از سعی است.ویژهدهنده نوع نشینی سعی با مشکور نشانهم .است دوم

نبود آرامش تا رسیدن ، حالت اضطراب، تردد، نگاه کردن، و انتخاب است و از لوازم این معنا در خارج؛ رفت و آمد
در برابر دو گزینه آخرت و  انسان .(284ص، 4ج، 1416، )مصطفوی به مرحله انتخاب کردن و برگزیدن است

نیازمند ، رب شدن مشکورِ  بلکه برای رسیدن به درجه، اما فقط انتخاب کافی نیست، گزیندمی آخرت را بر، دنیا
ن یمعنی ا: »است آمده در توضیح سعی مشکور .کندمی آن را به صراحت بیانآیه  فرآیندی است که بافت زبانی

و تفضالت  اتیبکند بلکه خداوند او را مورد عناق را ین توفید شکر ایبلکه او با، ست که خداوند شکرگذار او باشدین
مگر ، و این پسندیده شدن امکان ندارد (235ص، 8ج، 1369، )طیب «شودیده او میدهد و پسندیخود قرار م

ا جهت درست آن ر، اینکه انسان در حیات دنیایی خود تمام توان و نیروی خود را به کار گیرد و در تمام طی مسیر
ْؤِمن  »جمله  .دشنظر داشته با مد   و  م   چگونگی و فوق الذکر از سوره انسانآیه  به همین نکته اشاره دارد.نیز« ه 

( نشان دهنده دو اقدام عملی و سه باور قلبی 7-10بافت موقعیتی آیات )دهد. می توان را نشان کیفیت این نیرو و
 هادر آن که منجر به صرف نیرویی وافر همین باورهای است هادهد که مبنای سعی آنمی ابرار سوره است و نشان

ی آن و عمل هاشود. اعتقاد به معاد و ترس از مجازاتعمال آن نمیکه حتی نیازمندی خودشان هم مانع اِ  شودمی
به قول عالمه ، دهدمی جهت بردار نیرو را نشان کیفیت و، گرددمی که به توحید خالص بر« وجه الله»بر اساس 
 .(210ص، 20ج، 1374، )طباطبایی شوندای خطاب میزهیخوشا به حالشان که با چه کالم پاک، طباطبایی

 .گردد نیالعالم رب مشکور تواندیم، روین و توان تمام ِاعمال و آخرت اراده با منؤم انسانیافته هشتم: 

 ،آزمودن نتایج پیش گفتهن ضم، ی معنایی سعی در آیات قرآن کریمهالفهؤاکنون الزم است با بررسی م
ه و آیات آزمودو زبانی  یتیعچنین از راه بافت موقنشینی با کلمات دیگر و همی معنایی واژه سعی را از همهالفهؤم

 شود.ترسیم و سپس مدل سعی انسان  دست آوردههب را سعی در قرآن کریمحوزه معنایی 
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 سعیمالکیت در  حصر -3-1-8
ْن لَ و ﴿ سوره مبارکه نجم 39آیه 

َ
ْنساِن ِإاّل یأ که برای انسان چیزی وجود ندارد  حاکی است ﴾ ما َسعیَس ِلْْلِ

که نشان ( 75ص، 1ج، 1374، )طباطبایی الم مالکیت است «لالنسان»در « الم» .جز آنچه که سعی نموده است
ای چنین او بهرهبخشد و هممی کیدأاین انحصار را ت «ِاال»دهد که انسان فقط مالک سعی خویش است و با می

است که با سعی وحرکت ات خود انسان یست کماالت و ذات و ذاتا آنچه انسان مالك آن»از سعی دیگران ندارد. 
 .(31ص، 16ج، 1404، )حسینی همدانی «ر و شر آن برخوردار خواهد بودیارادی کسب نموده است و از آثار خ

می هاسانان . این سعی شامل همهقیامت( دیده خواهد شد)روز  ی بزودیفرماید این سعمی در ادامهخداوند 
، نتکوین خلقت انسادر  کند که در کتب انبیاء پیشین نیز آمده است ومی اشارهآن یات قبل آطور که در همان .شود

نیرویی است که در زندگی به کار  صاحب آن است همان انرژی وچنین رقم خورده است که تنها چیزی که انسان 
مگر ، دهدسود نمی یانسان در آخرت چیز یو برا زیاد یا کم و در جهات مختلف باشدتواند می ه است کهگرفت

نکته قابل  .ای در بر نداشته باشدو یا نتیجهکه همان عمل است؛  که ممکن است به نتیجه برسددر دنیا  اوسعی 
آید ممکن می آنچه از اعمال انسان به دستزیرا ، انسان مد نظر است «عمل»نه  «سعی»آیه  توجه اینکه در این

 شود.قابل واگذاری نبوده و از انسان جدا نمینیرو است و  سعی اما، است به دیگری واگذار شود
 سعی تنها چیزی است که انسان مالک حقیقی آن است. م:نه یافته

 یادآوری سعی -3-1-9
ْنساُن ما َسعییَ ْوَم یَ ﴿آیه  در  ُر اْْلِ  که سعی نموده به یادآنچه قیامت  سان در روزان (79/35)نازعات: ﴾َتَذکَّ

این معنا اعم از یادآوری قلبی  .است در مقابل غفلت و فراموشیو وری یتذکر از ریشه ذکر به معنی یادآ»آورد. می
 ردبه داللت دامفعول جهت وقوع و نسبت بهت و فزونی درل است بر شداب تفع  و زبانی است و چون از ب

؛ یعنی این شدت یادآوری به به قرار دارددر محل مفعول« سعی ما» جمله .(343ص، 13ج، 1416، )مصطفوی
ه تا بتواند ب نموده است توان و نیرویی که صرف، این است که روزی که انسانآیه  ایمعن و گیردمی سعی تعلق

یامت نه تنها انسان در روز ق .آوردمی به یاد تمام و کمال، )جهت وقوع( الهی یا غیر آن در جهت، اهدافش برسد
تی که برای  بلکه، بینندنتیجه اعمالش را می به ه است؛ یا آن داشتمیزاِن انرژی و توانی که برای آن کار گذاشته و نی 

 آورد.می را به یادت آن ی  یت و کیفکم  معنایی دیگر 
 و جهت آن را به ُامورش صرف کرده انجام انسان در روز قیامت میزان نیرو و توانی که برای م:هد یافته

 آورد.یاد می
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 جزا پذیری سعی -3-1-10
اَعَة آتِ اِ ﴿آیه  در ْخِف ینَّ السَّ

ُ
کاُد أ

َ
بعد از بحث توحید و  (20/15)طه:﴾ُکلُّ َنْفٍس ِبما َتْسعی ها ِلُتْجزییٌة أ

البته در کتاب خدا مکرر این خبر  .کندمی را مطرحقیامت آمدن حتمی ، اثبات روز جزا وخداوند  عبادِت  وجوِب 
به  ،به نکته دیگری نیز اشاره دارد و آن پنهان داشتن زمان وقوعآیه  . در اینوشن نبودن زمان وقوع آن آمده استرو 

 د و آنگیرمی چیزی تعلقچه فرماید که این جزا به می در ادامه، استجزا در عالم  پاداش ونظام  علت حاکم بودن
 کار گرفته تا کاری را انجامهتوان و نیرویی که انسان ب، همتای عالم هستیدر واقع عادل بی .است سعی انسان

شود می سبب واست و این نهایت عدالت  بیندمی را نیانجامیده باشدهم حتی اگر به تولید و توالد و عمل  دهد؛
آن طرف گروهی مانند منافقین نتیجه را به خداوند واگذار کند و از و در این راه نایستد ای از سعی که انسان لحظه

 نرسیدند ازاما به مقصود ، که در زمان رسول خدا سعی بسیاری نمودند تا بنای نو بنیاد اسالم را منهدم کنند
 نگردند.ی الهی معاف هامجازات
 شود.یامت جزا داده میدر روز ق، به کار گرفته شده توسط انسان توان و نیرویی هم:یازد یافته

 رضایت از سعی -3-1-11
که در دنیا را و توانی  قیامت نیرو درکشد که می را به تصویر انسانی (9/ 88)غاشیه:  ﴾ةیها راِض یِلَسْع ﴿آیه 

همان ، کند که علت بهشت رفتنمشاهده می رایز، ا راضی استیدر دن خود از سعیو  دیابمی سودمند، صرف کرده
 کند.می از بهجت و سروری برخوردار است که از باطن به ظاهر سرایت اشو به همین جهت چهره سعی اوست

 به خوبی آن دنیا در از وضعیت او، نیرویی که در دنیا صرف کردهکمیت  .(8 /88 )غاشیه: ﴾ْوَمِئٍذ ناِعَمةیه ُوُجو ﴿
 در دنیا دارد.او نشان از جهت الهی بردار سعی ، رضایتش، و از آن طرف (16-10 /88 غاشیه:) شودمی نروش

 گیرد.نتایج سعی نیکوی انسان در آخرت مورد رضایت او قرار می زدهم:دوا یافته

 ی الهی سعیهاتوجه به عرصه -3-1-12
 ی﴿آیه  

َ
ِذ یا أ الِة ِمْن  یَن آَمُنوا ِإذا ُنودِ یَها الَّ بَ ِذْکِر  ْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإلییَ ِللصَّ وا اْل ِه َو َذُر  ﴾َع یاللَّ

در روایتی از قول  کند.می نماز جمعه را ذکربرگزاری در هنگام  مؤمنوظیفه یک انسان ( 9/ 62)جمعه: 
تاه کردن شارب و گرفتن ناخن ... آن کو سعی کنید و عمل کنید برای آن و»شود: می امام صادق چنین نقل

 «تاس سعی معنای این، است گیری بوی خوش در روز جمعهو بکار هاغسل و پوشیدن بهترین لباس ... و
تالش  سعی که صرف توان و نیرو و رسد با توجه به معنای پایهمی به نظر .(367ص، 2ج، 1363، )قمی

رسید. اینکه گفته شده معانی واژه سعی بندی از جمعبتوان به یک ، موضوع است بر حسب اقتضائات
انسان برای انجام امورش خاصه عبادت باید قصد کند و در جایی که واضح است که ، یعنی قصد، سعی
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 مقدماتی را برحسب اقتضائات است که برای هر کاری الزم...  مثل غسل و اندی را ذکر کردهبعضی مقدمات
کند. در می کمک شایانی به درک مطلبآیه  رسد. توجه به سیاقببه نتیجه  دهمان کار فراهم آورد تا بتوان

 :اندگفته «روذ  »در معنای  .اندهر دو جواب شرط هستند و بر یکدیگر عطف شده «ذروا»و « فاسعوا»، آیه
شدیدتر ، یش مانند ودعهاترک توجه به چیزی که بر حسب موارد مختلف متفاوت است و از مترادف»

 یک ایجاب )سعی( داریم )ذرو( و یک سلب شدید اینجا در .(337ص، 13ج، 1416، )مصطفوی «است
یدمیآیه  با شدت همراه است. پس در واقع حتماً آیه  که آن هم بنا به سیاق نیت به  با قصد و :خواهد بگو

در اینجا سعی کردن  نماز نشود.شرکت در  ازتو  عقدمات حرکت کن و هیچ چیز مانبا تهیه م و سوی نماز
 باشدمی اقتضائات موضوع با توجه به، به معنی صرف نیرو و توان در جهت هدف همراه با تهیه مقدمات

 است. به عنوان عبادتی سیاسی اجتماعی، اهمیت نماز جمعه دهندهکه نشان
 ی.های سعی الهبرای ورود به صحنه، های غیر الهی سعیضرورت تعطیل کردن عرصه هم:دسیزیافته 

 سعی در مبارزه با انبیاء -3-1-13
را﴿آیه 

َ
به  )ع(ماجرای نشان دادن معجزه حضرت موسی( اشاره به 20/ 79: نازعات) ﴾َة اْلُکْبرییَ ال  هَفأ

ْدَبَر ﴿، 22آیه  .ستفرعون ا
َ
س از دیدن معجزه فرعون پکند. می واقعه را نقلاین از پس  جریان ﴾ْسعییَ ُثمَّ أ

ده در شت موقعیتی بازنمایی باف .معجزه او را باطل کند برخیزد و زهگردد تا با او به ستیبر می )ع(حضرت موسی
ورزید و بازگشت و بلکه عصیان ، را تکذیب کرد )ع(فرعون نه تنها جناب موسی که دهدمی نشان 25-21 آیات

عجزه برای ابطال ماز جمله اینکه ساحران را و خدایش به کارگرفت  )ع(اعتباری موسیدر جهت بیتمام نیرویش را 
 ،به کارگیری توان و نیرو پس از نظرِ ، ار کردنش را تکرمردم را گرد آورد و ادعای رب اعلی بود، جمع کرد ()عموسی

 فراوانی سعی در بازنمایی بافت موقعیتی آیات مشهود است.، دانجام دا، از دستش ساخته بودکه را نهایت کاری 
 .جهت غیر خدایی را برگزیده استست که ا ... مبین این تکذیب رسول الهی و، ادعای خدایی کردن

 باشد. و در ضدّیت با مقاصد انبیاء تواند جهت غیر الهیسعی انسان مییافته چهاردهم: 

 سعی در همراهی انبیاء -3-1-14
ْع ﴿آیه  ا َبَلَغ َمَعُه السَّ ری یِإن   یا ُبنَ یقاَل  یَفَلمَّ

َ
ن   یفِ  أ

َ
ْذَبُحَك َفاْنُظْر ما ذا َتری یاْلَمناِم أ

َ
َبِت یقاَل  أ

َ
 اْفَعْل ما ا أ

اِبرِ  یَسَتِجُدنِ ُتْؤَمُر  ُه ِمَن الصَّ  )ع(ماجرای ذبح حضرت اسماعیل( درباره 102/ 37: صافات)﴾َن یِإْن شاَء اللَّ
بعد )ع( جناب ابراهیم ؛کندمی به خوبی تبینسعی را ، آیاتزبانی ت باف. است)ع( توسط پدرش حضرت ابراهیم

 )ع(اختیار در حضرت اسماعیل هاست که قودهنده این مهم کند و این نشانمی با پسرش مشورت، از دیدن خواب
را انجام بده  مأموریت خود گوید:می هم بر این امر گواه خوبی است؛ آنجا که به پدر پسرفعال شده است. پاسخ 

که اراده و اختیار از لوازم انجام سعی است که در آن زمان حضرت و من را از صابران خواهی یافت. نتیجه آن
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، )مکارم شیرازی بوده است ساله 13ایشان در آن زمان که سن  اندخوردار شده بود. گفتهاز آن بر )ع(اسماعیل
شود. کمیت این سعی را می عقل شکوفا هنتهایی مرحله دوم رشد است که قواین سن ا و( 363ص، 14ج، 1371

 خداوندایشان در تمام زندگی از جهت صرف نیرو و انرژی در راه ، دهدمی نشان)ع( همراهی با حضرت ابراهیم
ت مند فراوانی در نیرو و توان است.نیاز، چنین فردی شدن ( و همراه4 /60)ممتحنه: استبوده  لگوا با جناب  معی 

 دهد.می و جهت این نیرو را نشانالهی بودن ، که عمری در راه خدا مجاهدت و تالش کرده است )ع(ابراهیم
 یافته پانزدهم: آغاز سعی نیازمند فعال شدن اراده و اختیار در انسان است.

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شبکه معنایی سعی انسان در قرآن کریم: 1شکل 

 سعی غیر انسان -3-2
 :استنسبت داده غیر انسان  را به سعی، آیه در پنج قرآن کریم

تِ یَ ُثمَّ اْدُعُهنَّ ﴿ آیهدر  الف(
ْ
چگونگی  درک برای )ع(ابراهیم حضرتتقاضای  (260 /2 )بقره: ﴾ایَسْع َنَك یأ

ِرني﴿ :استمطرح  گانزنده شدن مرد
َ
 ده واوند به ایشان دستور ذبح چهار پرنو خد ﴾اْلَمْوتی یُتْح  َکْیف َرب  أ

پرواز به  با هاآن .واندخواهد که آنان را فرا بخمی )ع(از حضرت ابراهیمد و دهمی را هاآن گوشت مخلوط کردن
 حرکت با آسانی و جریان طبیعی است به معنی آمدن و «اتی». فعل به حرکت در آمدند آن حضرتسوی 
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، «اردك»، «بعقا» به نوع پرندگان هم اشاره شده است:ات یدر بعضی از روا .(32ص، 1ج، 1416، )مصطفوی
مورد بحث نیست و ، اندپرندگان چه بودهاین که این (. 198ص، 1ج، 1404، ابن بابویه) «خروس» و «طاووس»

 ،متفاوت است هاننوع حرکت آچه ست که گرا این نکته مهم بلکه، د هم سخنی در این باره نگفته استخداون
ده صرف نیرو و توان دهناین حرکت نشان .حرکت نمودند به سوی حضرتشولی هر کدام بر حسب طبیعت خود 

می که زندهدرحالیآیند میبه سوی تو  : »شودمی چنینآیه  معنی و استی موجود زنده هاکه از مشخصهاست 
 .«شوند

ْلقاها َفِإذا هِ ﴿ آیه ب(
َ
عصای حضرت اشاره به معجزه تبدیل شدن  (20/ 20)طه: ﴾عیٌة َتْس یَّ َح  َی َفأ

و غیرفعال به موجودی  جانیک جسم بی، جان داد، آن حضرت جانخداوند به عصای بی .مار داردبه  )ع(موسی
 :فرمایدمی )ع(به حضرت موسی  21آیه  در چنانکه ترساند را )ع(سیکه حتی جناب مو ل گردیدیبدت، زنده

تبدیل ، کندمی که به سرعت هم حرکتعصا به ماری زنده و واقعی  دهد که واقعاً می و همین ترس نشان «التخف»
ی ربه کارگی، لوازم حرکتاز  طبیعی و متعارف است. کامالً ، ناگهانیبا ایجاد آن هم  شده بود و ترس از یک مار

موسی »شود که: می اینآیه  معنای و رودو حرکت جز از موجود زنده انتظار نمی انرژی و تبدیل آن به نیرو است
 .«عصا را انداخت و در دم به صورت ماری زنده در آمد

نَّها َتْسعیِه ِمْن ِسْحِرِهْم یُل ِإلَ یَّ َخ یُ ﴿آیه ج( 
َ
 )ع( پرداختهمقابله ساحران با حضرت موسی ( به66/ 20: طه)﴾أ

ای است که انگار مارهای به گونه هاآنکنند و حرکت می ی خود را به ظاهر به مارهایی تبدیلهاریسمان هاآن .است
دگان نواقعی برای بین ل حیاتتخی  ، ر ساحراندر این رویارویی به دلیل تبح   .کنندمی توان حرکت قعی با همهوا

 ه بهیاند که شبد که ساحران سحری نشان دادهیآبه هر حال از احساس ترس موسی)ع( بر می»شده است.  ایجاد
، 1374، )طباطبایی «قت بوده استیهر چند که با همه عظمتش سحر و خالی از حق، ك به آن بودهیمعجزه و نزد

عنی سحر آنها ی، آنکه خارج را منقلب کندبی، گذارداثر میده و فکر یسحر علمی است که در د .(248ص، 5ج
ن ین آمد و در چشم آنها چنیال موسی چنیبلکه به خ، ء متحرك نکردیها را مبدل به شدستیها و چوبسمانیر
ا معجزه واقع را تغ، ده شدید ، 6ج، 1372، )قرشی بنابی دیگردل مییدهد و عصای موسی واقعا به مار تبدر میییام 

 .(419ص
 قرآن آن را ، روو ازاین مردم این جادوگری را باور کنندمبادا شود که می هم نگران)ع( حتی حضرت موسی

اند . یعنی آنچه در قدرت داشته( نامیده است116 /7 اعراف:) ﴾ِبِسْحٍر َعظیم اَو جاؤُ ﴿ بزرگ نامیده است: ْحرِس 
دگان نولی در اذهان بین، پس اگرچه زندگی بخشیدنی در بین نبوداند. به کار برده و مردم را به شدت مرعوب کرده

آمد که به نظر موسی چنان می: این استآیه  معنای زنده نمایی اتفاق افتاد.، این گونه جلوه داده شد و در واقع
 کنند.زنده هستند و حرکت می هاسمانیو ر هاچوب
 یْسعیَ َن َو اْلُمْؤِمناِت یاْلُمْؤِمنِ  َیْوَم َتَری﴿: شده است ین نسبت دادهمؤمنسعی به نور  دو آیه ذیل در (و هـ د

  َن یُنوُرُهْم بَ 
َ
 یِد یأ

َ
ذیَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َیْسعی﴿( و 12/ 57)حدید:  ﴾ماِنِهمیِهْم َو ِبأ ِبيَّ َو الَّ ُه النَّ  َیْوَم ال ُیْخِزي اللَّ
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ْیماِنِهْم َیُقوُلوَن 
َ
ْیدیِهْم َو ِبأ

َ
ْتِمْم َلنا ُنوَرناَبْیَن أ

َ
نا أ بَّ تی بازنمایی شده در یعاگر به بافت موق .(8/ 66 :تحریم) ﴾َر

  یا﴿ :فرمایدمی سوره تحریم 7آیه  .گرددمی حاصلج قابل توجهی نتای، توجه شود آیات دو سوره
َ
ِذ یُّ أ َن َکَفُروا یَها الَّ

. شویدمی اید جزا دادهتنها به آنچه عمل کردهای کافران یعنی ، ﴾َتْعَمُلوَن ْوَن ما ُکْنُتْم ْوَم ِإنَّما ُتْجزَ یَ ال َتْعَتِذُروا الْ 
برگردید : گویندمیدر جواب ها آن، کنندمی ای نورتقاض در قیامت ینمؤمنسوره حدید وقتی منافقین از  13آیه  در

در که  ستهااعمال آنتجسم ین مؤمنگردد که نور می با استناد به این آیات روشن .و برای خود نوری بیاورید
َبُعوا ﴿م: یخوانز مییه سوره اعراف نیآدر  .گرددمی آشکار، در دنیا هاقیامت زنده شده و با توجه به عملکرد آن َو اتَّ

ِذ  وَر الَّ ْنِزَل َمَعهُ  یالنُّ
ُ
، به زبان دیگر .«اندروی کردهیکه به وی نازل شده پ )قرآنی(از نوری» ؛(157/ 7)اعراف: ﴾أ

 ماشو همین نور با تمام توان و نیرو  آیدمیان به صورت نوری در تاعمال، پیروی کردید ـقرآن ـ که نور استاز  اگر
ِذ یَوِس ﴿ .کشاندمی را به سمت بهشت ِة ُزَمرایَق الَّ ُهْم ِإَلی اْلَجنَّ بَّ َقْوا َر سرعت این نور را  .(73 /39 )زمر: ﴾َن اتَّ

نور بیشتر و به تبع آن سرعتش ، و هرچه ضرب این دو بزرگترکند می تعیینکمیت و کیفیت اعمال انسان در دنیا 
 هم بیشتر خواهد بود.

 خواه احیای واقعی باشدگیرد، ها صورت میمورد موجود غیر زنده، با احیاء آن سعی دریافته پنج آیه : 
 د.کنکه آن را مشاهده می باشد ایبه تصور بینندهیا و 

 گیرینتیجه
یم تبدیل به نیرو، دی است که با تولید انرژیرسیم که سعی فرآینمی ی انجام شده به این نتیجههابا بررسی

صرف نیرو و ، عبارتند از: زنده بودن «سعی» اصلیی هالفهؤم گردد.می و حرکت سبب تغییر، شود و صرف نیرو
بر حسب اقتضائات موضوع ) کیفیت(  فراوانیو  دارای اراده و اختیار ِن در مورد انسا ، جهت حرکتحرکت، انرژی

و انتخاب  اختیار، اراده، از مقدمات آن قصد .ای داردلوازم و نتیجه، شعور مقدمهدر مورد موجود ذیسعی  .ستا
آن تحرک و جنبش به سمت هدف  ر است و از نتایجکند و برحسب آن متغی  می وع تعییناست و لوازم آن را موض

ی یتعبافت موق .چون نیرو بردار است و دارای کمیت و کیفیت است، گیری استازهسعی قابل اند مقدار .است
برای مثال افعال اظلم کمک خواهد کرد.  سنجش این نیروما را در آیه  بازنمایی شده در آیات و بافت زبانی هر

وافر هستند و همچنین و ... نشانگر سعی  (19/ 17 :ءو سعیا )االسرا، (64/ 5 ( و یحاربون )مائده:114 /2 )بقره:
 که متناسب با نوع سعی آورده شده است.  هاها و مجازاتنوع پاداش

به  خواه احیای واقعی باشد و خواه، گیردمی صورت هابا احیاء آن، مورد موجود غیر زنده سعی در قرآن در
می این تعریف از سعی .در قرآن برای خداوند نیامده است سعی .کندمی که آن را مشاهده باشد ایینندهتصور ب

 جبه نتایکه و زمانی  )قصد(آن را به مقدمات . زمانی ان و مفسران را پوشش دهدتواند تمام تعاریف لغت شناس
 ده استعمل اتفاق افتا، به تولید و توالد برسد وتحقق یابد عالم خارج فعل انسان در اگر  .اندتعریف کرده )عمل(
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ق و وقتی این اتفاتولید در عالم خارج[ است رسیدن به دارد و آن ] لفه بیشترؤدر حقیقت عمل از سعی یک م و
 و22 /3 :آل عمران، 217 /2 :)بقرهشود می حبط، عملشود و به همین دلیل می از انسان جدااین تولید ، بیافتد

آنچه  «عمل»در  شود.جهان نابود نمیزیرا انرژی و نیرو در ، شودمی (104 /18 :کهف)م که سعی گ  الیحدر...
 وشود می آن قضاوتاز فاعل جدا گردیده و به وسیله تولیدی است که انجام شده است و ، گیری استقابل اندازه

معنی گردیده ...  ذهاب و، مشی، عدو، و زمانی به مصادیق آن ممکن است در حین حیات دنیوی وی نابود گردد.
قتضائات ا بلکه، اندآیات سرعتی را ذکر نکرده انجام گرفته است.یا آرام سریع ، بر حسب اقتضائات موضوعکه 

است که بدیهی ، توسط مفسران معنی شده است، به تالشسعی در آن جا که  کند.می موضوع سرعت را تعیین
، گر استانسان موجودی انتخابو چون ، مگر به صرف انرژی و نیرو، گیردهیچ تالشی برای انسان صورت نمی

و در دهد که پیمودن مسافت موضوعیت دارد می با سعی نشان «جاء»همراهی . دار استجهت این تالش یقینا
 که قاعدتاً مطرح است  یابی به هدفبرای دست ای دیگرای به نقطهنیرو برای رسیدن از نقطه صرف انرژی وواقع 

  شود.می با حرکت انجام
وان به عن «حرکت»تمامی آیات زنده شدن و  . درشده است نسبت دادهغیر انسان به  سعیقرآن از  موردپنج در 

حیات آن  گرننشابه مارها  ان ساحرانو ریسم )ع(تبدیل عصای موسی طه 20و 66آیات  مشهود است.، الزمه آن
ود چه فقط موج داده شده است.نسبت  «تسعی»فعل ه بو این زندگی بخشیدن ، چه واقعی و یا واقع نما ؛دو است

آیه  در شوند.می )ع(کنند که باعث خوف حضرت موسیبه حرکت است و هر دو آنچنان حرکت میزنده قادر 
 به حرکت درو شود که به سوی امی ینا چنخواند و معنمی فراپرندگانی فاقد حیات را ، جناب ابراهیمبقره  260

نیرو به سوی ایشان و با تمام توان و شوند می پس درواقع زنده .رودنمیگمان آیند و حرکت جز از موجود زنده می
ین اموقعیتی آیات  منین است و با توجه به بافتؤر مسعی نو تحریم سخن از 8حدید و 12. در آیات کنندمی پرواز
می بهشتمنین را به سمت ؤانرژی و توان م با همهت که در قیامت زنده شده است و سهااعمال آنتجسم نور 

 کشاند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  65 گلدانی/ زهرا  میدر قرآن کر  «یسع»واژه  ییمعنا یهامؤلفه

 منابع و مآخذ
یم -  ش. 1374، دفتر انتشارات اسالمی: قم ؛ ترجمه: موسوی همدانی، محمدباقرقرآن کر
 ش.1379، نشر مشهور: قم، محمد، ترجمه: دشتی، بن حسین محمد، رضی شریف تدوین ؛نهج البالغه -
رالکتب بیروت: دا ؛القرآن العظیم و السبع المثانیروح المعانی فی تفسیر محمود بن عبدالله؛ ، آلوسی -1

 ق. 1415، العلمیه
 .ق 1419، مکتبه نزار مصطفی الباز :ریاض ؛ن العظیمآتفسیر القر  ؛بدالرحمانع، بی حاتماابن  -2
 .ق 1414، بیروت: دارصادر ؛العرب لسان؛ حمدم، منظورابن -3
 ق. 1412، بیروت: دارلکتب العلمیه ؛االعظم المحیطالمحکم و علی ابن اسماعیل؛ ، ابن سیده -4
یممعناشناسی عمل صالح و حوزه ؛یبهط، راداکبری -5 سه تهران: موس ؛های معنایی مرتبط با آن در قرآن کر

 .ش 1395، انتشارات دانشگاه تهران
یم« امام»معناشناسی  ؛ریدهف، امینی -6  .ش 1392، (ع)دانشگاه الزهرا تهران: ؛در قرآن کر
 .ق 1388 تهران: شرکت سهامی انتشار.، آراماحمد  ترجمه ؛خدا و انسان در قرآن ؛وشیهیکوت، ایزوتسو -7
 .ش 1366، تهران: نشر مرکز، صفویکوروش ترجمه  ؛شناسیانگاهی تازه به معن ؛رانک رابرتف، پالمر -8
 .ش 1372، یاد بین المللی علوم وحیانی اسرابن :قم ؛تفسیر تسنیم ؛بداللهع، جوادی آملی -9

 .ق 1404 ،ایران: انتشارات لطفی ؛انوار درخشان در تفسیر قرآن ؛حمدم، همدانیحسینی  -10
یم ؛حمدعلیم، زادهخوانین -11 )ع(، تهران: دانشگاه امام صادق ؛معناشناسی اسماءالحسنی در قرآن کر

 .ش 1390
یم و بیانه ؛الدینحییم، درویش -12  .ق 1415، حمص: االرشاد ؛اعراب القرآن الکر
 ؛«ایؤلفهمگفتمان قرآن بر پایه تحلیل  بررسی هم معنایی در» ؛رشتهف، فرضی شوب و، بریک، وراستگ -13

 .ش 1396، 16 شماره، های ترجمه در زبان و ادبیات عربیفصلنامه پژوهش
 .ق 1412، ةدارالشامی :بیروت ؛مفردات الفاظ القرآن ؛حسین بن محمد، اصفهانیراغب  -14
 .ق 1414، بیروت: دارالفکر ؛القاموستاج العروس من جواهر  ؛مرتضی، دیزبی -15
 ق. 1416؛ قم: دارالتفسیر، اعراب القرآن و معانیهزجاج بغدادی، ابواسحاق ابراهیم بن سری؛  -16
ربیت : دانشگاه تتبریز، چهارمین همایش ملی قرآن کریم؛ «قرآن وجوه معنایی سعی در» ؛دیثهح، سلیمانی -17

 .ش 1390، معلم آذربایجان
 ش. 1378، تهران: نشر سوره مهر ؛شناسیابر معندرآمدی  ؛وروشک، صفوی -18
 .ش 1384، تهران: فرهنگ معاصر ؛)نسخه دوم( فرهنگ توصیفی معناشناسی؛ __________ -19
قم: دفتر انتشارات ، همدانی موسویمحمدباقر ترجمه  ؛تفسیر المیزان ؛سید محمدحسین، طباطبایی -20

 .ش 1374، اسالمی
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 .ش 1372، تهران: انتشارات ناصر خسرو ؛تفسیر القرآنمجمع البیان فی  ؛بن حسین ضلف، طبرسی -21
ین ؛خرالدینف، طریحی -22   .ش 1375، ةالمرتضوی ةتهران: مکتب ؛مجمع البحر
 .ش 1369، تهران: اسالم ؛اطیب البیان فی تفسیر القرآن ؛بدالحسینع، طیب -23
 .ق 1364، ةمصر: دارالکتب المصری ؛رس اللفاظ القرآنهالمعجم المف ؛ادؤحمد فم، عبد الباقی -24
 .ق 1420، التراث العربی بیروت: داراحیاء ؛التفسیر الکبیر. حمد بن عمرم، رازیفخر  -25
 .ق 1490، قم: انتشارات هجرت ؛ کتاب العین ؛لیل بن احمدخ، فراهیدی -26
 .ش 1388، یی از قرآنهاتهران: مرکز فرهنگی درس ؛ تفسیر نور محسن؛، قرائتی -27
 .ش 1372، تهران: مرکز چاپ و نشر ایران ؛الحدیثتفسیر احسن ؛ اکبرلیع، قرشی بنابی -28
 .ش 1371، ةلکتب االسالمیاتهران: دار ؛قاموس قرآن؛ _____________ -29
 .ش 1363، لکتاباقم: دار ؛ تفسیر القمی؛ لی بن ابراهیمع، قمی -30
 .ش 1391، هران: نشر علمیت، صفویکوروش ترجمه  ؛شناسی زبانادرآمدی بر معن؛ انج، الینز -31
یماکاربردهای معن» ؛طیبه، راداکبری ؛حمدعلیم، فشارکیلسانی  -32 ، ینصحیفه مب ؛«شناسی در قرآن کر
 .ش 1385، 39ش
  .ش 1380، تهران: مرکز نشر کتاب ؛تفسیر روشن؛ حسن، مصطفوی -33
 ق. 1416، تهران: وزارت ارشاد ؛التحقیق فی کلمات القرآن؛ ___________ -34
 ش. 1371، ةلکتب االسالمیاتهران: دار ؛تفسیر نمونه ناصر؛، مکارم شیرازی -35
 ش 1390، قم:انتشارات نینوا ؛درآمدی بر معناشناسی قرآن ؛عفرج، کونامن -36


