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چکیده
مؤلفههای سخت و نرم به عنوان مفااهم مملای دمارددر مد ماردردت مناابا سااسا نداات انااان
موضوع مه بهسااب م آدر .موضوع امنمت و مؤلفههای آن مد مو سونه سخت و نرم نما مد ادار داسا ا
مطالعا ندامی دا به خوم اخ صاص مامه است .نم ه مهل که مد کناد مؤلفههای سخت و نارم باه راود
جراگانه بادر مودم توجه قراد گمرم ،طراس الدوی بوم تعامی ادار مؤلفاههاا اسات کاه تا بمر باا اد مد
کادآمری آنها مادم .انادردو مد ادر پژوهش به ادائه الدود تحت عنوان الدوی تعامی مؤلفههاای ساخت و
نرم امنمت مب ن بر قرآن کرد پرماخ ه شاره اسات .مد ادار پاژوهش بارای گارمآودی اط عاا مد م اون
اخ صار ان دوش ک ابخانهای و برای تج ده مامههای قرآن کاه باه راود پمیامن انجاام شار ان دوش
تورمف  -تحلمل و مد برماشت ان قرآن مد ادائه الدوی تعامی خلق و جعای مب نا بار قارآن کارد کاه باه
رود پامن رود گرفت نم ان دوش تفامر اج هامی ناب اً جاما اس فامهشره اسات .مد ادار داسا ا باه
گرمآودی و پرمانش مامههای موضوع و اس خراج مار تعاامل خلاق و جعای مدآداا قارآن و مد گاام
بعری به بردس تطابق امنمت مد مادرهی مفهوم ادر مو سونه پرماخ هشاره و مدنهادات الداوی تاانهای ان
تحلمی امنمت مب ن بر مفاهم خلق و جعی قرآن  ،ادائهشره است.
کلیدواژهها :قرآن ،امنمت ،خلق و جعی ،مؤلفههای سخت و نرم ،تعامی.
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مقدمه
با عنادت به جامعمت ،فرانمان و فراممان بومن قرآن کرد  ،ادار موضاوع کاه معناا و الداوی
مردردت امنمت و مؤلفههای سخت و نرم مد قرآن کرد چدونه تبممر شره اسات مااالهای مها و
مد سونه تحلمی و مردردت امنمت سائ اهلمت بهشلاد م آدر .مد تاددخ مطالعا
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مخ لف مد دابطه با مؤلفههای امنمت بمان شره است ،دم ان نماا

امنم ا نررداا

ارال تحاو دونارهای ادار

نرردا  ،تلرک کرمن بر چدوند نوع تعامی مو مؤلفهی سختاف ادی و نرماف ادی و اهلمت پمارا
کرمن دوناف ون ماائی قارد
سختاف ادانه دا دئالما

نارمافا ادی و اج لااع و مودی کارمن ان ندااه رارف و مطلاق

به نرردا

بمی ر بر جنبه سخت قرد

قرد

و امنمت است ندرا کاه مد دودمارم امنمات دئالماا

ت کمر م شوم به گونهای که من قران نرردههای دئالما

که ادر نررده با تلرک خوم بر دوی جنبه های سخت قرد

اذعاان مادنار

و پرمانش ترس و آنادش تصردحا

مرک ی مهل برای جنگ و تعادض فاراه کارمه اسات ( .)Williams, 2012: 15ان ساوی مددار
افرامی چون «بادی بونان» 1که ان جلله نرردهپرمانان مم ب کپنهاگ 2بهسااب م آدر بر ادار بااود
است که «امنمت به توان مولتها و جواما جهت سفظ هودت ما قی و تلاممت عللا آن مرباو
م گرمم» (عبرالهخان  )242 :1922 ،و ان ادجاع امنمت باهراود

دا بعاری باه مفااهم نراام

خوممادی کرمه است .با مرودی بر آمونههای اس م نما م وجاه ادار نم اه ما شاود کاه منباا
هودتبخش امنمت سختاف ادی مد غالب سونهها به منابا نرماف اداناه و معناامحود برما گارمم و
م توان ان نررداا

ناودر ادار ساونه مد مطالعاا

اج لاع شره 9اشاده کرم.

اسا م باه مفهاوم باه ناام مفهاوم امنمات

4

مد ادر مقاله به ادر موضوع پرماخ ه م شوم که جرای ان اهلمت هر د

ان مؤلفههای ساخت داا

نرم امنمت ،تعامیپذدر کرمن ادر مو مؤلفه نم نقش مهل مد ادتقای امنمت بانددران مادم .لذا سع بار
آن است تا اهلمت ادجام تعامی بمر مؤلفههای سخت و نرم مودم بردس قراد گمرم .مد ادار داسا ا باه
د

مرل بوم مله ان الدوی قرآن تعامی بمر مؤلفههای سخت ونرم پرماخ ه شره و ادرکه چدوناه

م توان به اف ادش کادبرم وجوه نرم امنمت سخت پرماخات« ،باردر معناا کاه بادار ان امنمات ساخت
بهرهبرمادی نرم نلوم» (قهرمانپود .)222 :1929 ،اهلمت تحقمق مد ادر اسات کاه طراسا الدوهاای
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1. Barry Gordon Buzan
2. Copenhagen School
3. Societal Security
 .4برای مطالعه بمی ر مد ادر باده دجوع شوم به :اف خادی ،ارغر ( .)1922امنمت اج لاع شره :دودمرمی اس م  ،تهران :پژوهیداه علوم اناان و
مطالعا

فرهند .

نرم بانددر شره و مد نهادت منجر به ادائه د

خروجا هلاهناگ ان ماشا ههاای ساخت و نارم وی

گرمم .لذا ررف وجوم ماش ههای سخت و نرم به رود منفصی اهلمت چناران نارادم ،بلماه ناوع
طراس آنها مد د

شبمه تعامل خواهر بوم که به توسعه پهنای کااداد باالقوه آنهاا جااما علای

م پوشانر .انادردو طراس الدوهای تعامیمحود بوم نابت به مؤلفههای امنمت ،م توانار باهعناوان
دم ان مه تردر نممنههای قرد آفردن و امنمتناد مودم بردس قراد گمرم.
مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق
امنیت

«اری واسر مد مامه (أمر) به معنای امنمت و آدامش و دفا ترس و وسیت و اضطراب اسات»
(مصطفوی ،1911 ،ج« .)151 :1ک اب العمر» مد ذدی هلمر مامه به مفهوم ضر تارس باومن امنمات
اشاده مادم 1و مد «اللفرما

عررۀ تعامل مؤلفههای سخت و نرم امنمت مب ن بر قرآن کرد

تعامی بمر ماش ههای سخت و نرم هر بانددر ،م توانر منجر به اف ادش کااداد ماشا ههاای ساخت و

ف غردب القرآن» نم مفهوم آدامش و نوا تارس ماودم اشااده قاراد

گرف ه است« 2.امنمت» ان سمث لغوی برابر نهاام  Securityو «االمار» و «االماان» اسات ،و مد نباان
فادس به «ادلر شرن»« ،مد امان بومن» و «ب بمل » تعردف شاره (معامر« .)954 :1935 ،مد نباان
اندلما ادر مفهوم ان واژه التمر  Securitasان ددیه  Securusمی ق شره که به معناای دهااد ان
«تاارس» دااا «ندرانا » ( )Fear or anxietyو دااا اامااان ( ،)Saftyاطلمنااان ( ،)Certaintyسفاظاات
( )Protectionو رمانت ( )Defenseبه کاد دف ه است» (« .)Guralnik, 1982: 1288اراو امنم ا :
به قاواعر و مابان سفاظت ان کادکرمها و ندرساختها اط ق م شوم که تاوجه و تالا

باه آن

سابب آسامب نااپذدرى و موام و پوداد فعالمت آن سونه ما گرمم» (هاشلمانفرم.)11 :1933 ،
ب .خلق

مفهوم خلق بهمثابه د

مفهوم سخت مودم مطالعه قراد گرف ه ندرا که مد خمل ان ماوادم نااظر

بر عمنمت و سختاف اد شمی م گمرم .مد قرآن کرد به فراوان ان واژه خلق اس فامهشره است کاه
مد هله آنها نوع ان ابراع ،ساخت دا ادجام ش ء مدره م شوم به نحوی که م توانر خلق باردا و
نو دا خلق چم ی ان چم مددار باشار .مد اللفارما

فا غرداب القاران مدبااده واژه خالاق چنامر

گف هشره که« :اری خلق به معنای تقردر ما قم است و مد ابراع ش برون ارای و الداو (تقلمار)
نم اس فامه م شوم» (داغب ارفهان 1412 ،ق .)221 :مد خلق به منبا تولمر مؤلفهی سختاف ادی
 .1األمر :ضر الخوف (فراهمرى 1411 ،ق :ج)933 ،3
 .2أری األامْر :طل نمنۀ النفس و نوا الخوف (داغب ارفهان 1412 ،ق)21 :
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و به بمان مددر به منبا م علاقهای عمن نرم اف اد ها م  .ادار مؤلفاه بارون ماشا ر دا

سماا

نرماف ادی خوب عل ً کادی ان پمش نل برم و فاقر هودت و ارالت معناد و کادبرمی است.
جعل

مفهوم جعی مد قرآن به فراوان بهکاد دف ه و مادای معان مخ لف است .ادر مفهوم باهمثاباهی
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د

مفهوم نرم و کمف مودممطالعه قرادگرف ه که به بخش مه و نداامی ان ادار معاان مد بخاش

جراو اشادهشره است و تقردباً مد هله آن ها نوع ان ادجام ،کمفمت داا سالات نارمافا ادی مداره
م شوم .دم ان مه تردر معان تعامل جعی که مد تعامی با مفهوم خلق نم باهکاادبرمه ما شاوم
معنای کمفمت و سال

است که برای مؤلفهی خلق تیممی م شاوم .جعای مد سامر نارمافا ادی،

ظرفمت و کادآمری خلق ت بمر مادم و هودتبخش خلق است و باه مثاباه ناوع و کمفمات اسا خرام
سختاف اد نم به کاد م دوم.
کالبد شکافی مفهومی خلق و جعل

بمر مفهوم خلق و جعی مد مفاهم قرآن دابطه منطق میاهره م شوم .انجلله ادرکه بعضاً
خلق نلوم عمن تر و محاوستری ماش ه و جعی به ساال

گوناگون ابعام مخ لف مخلوقا

مد

سونه تعامل و نرماف اد اشاده مادم برای مثا مد آده  1سوده االنعام ادر نلوم دا م توان میاهره
کرم « :الْحَلْرُلِلَّهِ الَّذی خالاقا الاَّلاوا ِ وَالْ ادْضَ وَجَعَیا الرُّلُلا ِ وَالنُّودَبُ َّ الَّذدرا کافارُوا بِرابِّهِ ْ دَعْرِلُونا»
«سپاس خراد دا که آسلانها و نممر دا آفردره و تاددم ها و نود ادجام نلوم و عجب است که با
هله ادنها کاان که کافر شرنر براى پرودمگاد خوم هل ا م گمرنر» (سوده األنعام آده .)1
«خلق :بلعن تمودر و ادجام است بر تقردر و کمفمّت مخصوص .و جعی :قراد مامن چم دات
بر خصورمّا

معمّر ،و ادر معن پس ان تمودر و ادجام رود

گرف ه ،و مد مراسی تقردر و تربمر

اس علا م شوم .و ان ادر لحاظ مامّه خلق مد مودم تمودر سلاوا
جعی مد مودم تقردر ظللا

و أدض اس علا شره ،و مامّه

و نود که پس ان تمودر آسلانها و نممر است اس علا شره است».

(مصطفوی« .)222 :1931 ،خلق م ضلر معناى تقردر و جعی مفمر معناى تصممر است دعن ان
تقردر آسلان و نممر و گرمش آنها پردر آودم ظللا
«جَعَیا که م عرّى به د

و نود دا»( .بقف تهران 1923 ،ق.)221 :

مفعو باشر به معن خلق است ،ول اغلب مد چم ى که م علّق به

محیّ دا م علّق به چم مددرى باشر ،چه عرض چه جوهر اس علا م شوم ،ماننر قو خرا« :هُوَ
الَّذِی أانْیا اکُ ْ وَ جَعَیا لامُ ُ الاَّلْاَ وَ الْ ابْصادَ وَ الْ افْوِرَةا» که مد آده فوق جَعَیا به معن گرمانمرن است
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و براى نود و ظللت که عرض و م علّق به محیّ ها نر آودم و «خلق» دا به معن اع ّ مد ادجام

«گر چه بعض ان مفاردر فرمومهانر :کلله( :جَعَیا) مد ادنجا بلعناى :خلق ممباشر ،ول مد عمر
سا شادر ب وان گفت :بمر کلله خلق و جعی فرق باشر .و آن ادر است که معناى کلله خلق:
ادجام ما قی و ارل است ول معناى کلله جعی :ادجام ضلن و تبع و فرع ممباشر .بعباد
مددر :چون نود و ظللت برون وجوم آسلانها و نممر وجوم خادج نخواهنر ماشت پس آسلانها
و نممر اری و نود و ظللت فرع م باشنر (.نجف خلمن 1923 ،ق.)911 :
«اما مد ادنمه چرا مدباده آفردنش نممر و آسلان ،کلله" خلق" به کاد دف ه ،و مد مودم نود و
ظللت کلله" جعی" مفاران ،سخنان گوناگون مادنر ،ول آنچه ن مدم ر به ذهر م دسر ادر
است که خلقت مدباده اری وجوم چم ى است و جعی مدباده خواص و آباد و کمفمات است که به
منبا آنها وجوم پمرا م کنر و ان آنجا که نود و ظللت جنبه تبع مادم ان آن تعبمر به جعی شره
است»(.ممادم شمرانی(« .)145 :1934 ،کلله جعی) بهمعناى قراد است و عباد
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سلاوا

و ادض ذکر کرم» ( گنابامى.)9 :1932 ،

ان آبادى است که

بر ساب نرام خلقت پرودمگاد مد طبا موجومى نهامه است .ماننر نود آف اب که النم وجوم
آنات و دا دوشن و تمرگ ماه و دا بقی و ونن اجاام .ان جلله تربمر پرودمگاد که شادا ه سلر
و شمر است ،آنمه مد نرام خلقت مد طبا بعض ان کرا
هلواده مد ابر تابش نود دشر و نلاى نباتا
بهله اج اء و ذدا

آنها نمروى سما

و سموانا

ماننر آف اب نود و سراد

نهامه که

و ننرگ بیر مد نممر ت ممر م شوم و

م بخیر و هلواده آنها دا مد سرکت و ت بمر و فعی و انفعا

مد م آودم .و باوى کلا سوق ممرهر و بادر مناسبت تعبمر بجلله (جعی) شره است .نود و
سراد

امر وجومى و نمروى است که پرودمگاد مد کره آف اب نهامه .و آنرا ماخر نلومه که تابش

آن وسمله ان رام نممر و ننرگ نباتا

و سموانا

گرمم» (سامن هلران 1414 ،ق« .)221 :علت

آمرن «جعی» بجاى «خلق» آن است که خلقت آسلانها وجوم ظللت و نود دا النم گرف ه و به
عباد

مددر مد مرسله موم خلق نر مثی ادنمه بدوئم  :مدواد دا آفردرم و سادهاش دا قراد مامم،

نمخیرى مد کیاف گودر :فرق خلق و جعی آن است که مد «خلق» معناى انرانهگمرى و مد
«جعی» معناى تضلمر هات مثی به وجوم آودمن چم ى ان چم ى .ندادنره گودر :شادر به ادر
علت است که مد قرآن مجمر نود و ظللت هله جا با لفظ «جعی» آمره است» (قرش :1933 ،
« .)131اگر چه «جعی» مددر آده د

مفعول و بلعن خلق و ادجام است أما چون م ضلر معن

انیاء چم ى ان چم ى مددر است «جَعَیا مِنْها نَوْجَها» تعبمر ان خلق ظللت و نود بجعی نلوم تا
اشاد

باشر بر ادنمه کی واسر ان ظللت و نود عرض قائ بغمرنر و منی و محی آنها اجرامنر و
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انیاء و ادجام آنها ان اجرام شره و آنها قائ بالذا

نما نر» (شردف الهمج .)399 :1939 ،

«خراونر ه ان عرم به وجوم آودمه است ،ه مد موجومها ،کمفمّا

جردر و نوآودىهاد قراد

م مهر( .آفردنش اب راد «خالاقا» آفردنش تابَع «جَعَیا»» (قرائ  .)211 :1939 ،مد تلام موادم
گف ه شره مد باال به نوع به ودژگ های عادض دا ماهمت تعلق و وابا ه مفهوم جعی اشاده شره
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است و به ملمی دعادت اخ صاد ان آودمن م ر تفاسمر بمی ر اج ناب شر .خلق آسلان و نممر د
نلوم تولمری ما قی است اما نود و تاددم د
تابا است که ان نحوه تعام
تعام

امر تولمری ما قی نمات بلمه د

امر تولمری

مخ لف ابعام مخلوق خودشمر و نممر ادجام و جعی م شوم و ادر

مخ لف مد سونه خلق به جعی پردرههاد چون نمان ،1سا  ،فصی ،ماه ،دون ،شب و

غمره م انجامر .با تغممر ساال

خلق ،جعیهای م نوع و مخ لف نم رود

م گمرم ان ادردو

شناخت دابطه تعامل بمر مو مفهوم خلق و جعی مفمر به نرر م دسر و م توانر بهعنوان د
الدوی علوم مد تعممر دوابط مفهوم مرتبط و مؤلفههای سخت و نرم امنمت علی کنر.
گفتمان امنیت سلبی

امنمت سلب امنمت دا بهمثابه وضعم
وجوم نراش ه و دا مد رود

م مانر که مد آن تهردری برای ساست ندات بانددر

وجوم تهردر اممان کن ر آن برای وی وجوم ماش ه باشر .بهبمانمددر

تلرک ارل ادر تفمر بر خوم موضوع تهردر است و امنمت دا مااوی با نبوم تهردر م مانر و مد
امنمت ناد به بانددری غمر ان خوم اع لام کامی و مائل نرادم و خوممحود است و مد رود
ل وم بمی ر به میادکت منف دوی م آودم .ادر گف لان دودمرمی علی گرادانه مادم و بمی ر به
منبا بقای ساست ندات بانددر است (اف خادی.)1921،
گفتمان امنیت ایجابی

مه تردر تفاو

بمر امنمت ادجاب با امنمت سلب مد ادر است که امنمت ادجاب به نبوم تهردر

دا مردردت آن نداه غادتگرادانه نرادم بلمه آن دا شر
مؤلفههای سما

النم و نه کاف

برای سفظ و ادتقای

خوم م مانر و بعر ان سصو امنمت بادر وظمفه به بلر دسانرن ادرههای خوم دا

انجام مهر .بهبمانمددر امنمت سلب به نحوی مرسله اولمه مد فرآدنر امنمت ادجاب است و مرسله
بعری آن نمی به غادا

معناد و مفاهم آدمان است .خوم بقای معنا و ادره و به بلر نیا ر آن

مد ادر گف لان ،ج ئ ان امنمت بهسااب م آدر .نوع کنش مد امنمت ادجاب کنش فعا است و
قبی ان وقوع عامی تهردرگر نم مد سا تحصمی و نیر و مقبولمت سانی برای ادرههای خوم است.
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 .1مرام ان نمان مد ادنجا مفهوم فلاف نمان نمات و مفهوم عرف نمان مرنرر است.

اهلمت مد ادر گف لان ادر است که گرچه نبوم تهردر گام النم برای تحصمی امنمت است اما
ل وماً نبوم تهردر به وجوم امنمت نل انجامر (اف خادی.)1921،
امنمت ادجاب دابطهی علمق با امنمت نرم مادم انآنجاکه امنمت نرم «به مباسث م پرمانم که
جنبههای فردباد  ،امداک  ،تصودری ،ذهن  ،غمرما قم  ،نلامدر و ادجاب مادم .امنم

که مد اذهان و

قلوب مرمم جا نمف ر ،با نود نل توان آن دا نهامدنه کرم .ادر هرف ،بمش ان فیاد نمان به تبام و
پذدرش مادم» (قهرمانپود .)229 :1929 ،مفاهم گف لان ادجاب مد الدوی تعامی مؤلفههای امنمت
اهلمت ندامی مادم ،ان آن سمث که مرسله شموفاد امنمت سال

معنا گرادانه و کمف مادم و گرچه

النمهاش اس فامه ان مؤلفههای خلق و سخت نم هات اما مرسله اعلا آن دعن مرسله پاا عمنمت،
است .نم ه مه مد امنمت ادجاب مفاهمل چون خواس ه ،ماش ه ،معنا محودی و

بلوغ معناد و هود

عررۀ تعامل مؤلفههای سخت و نرم امنمت مب ن بر قرآن کرد

مد ادر تعردف ،امنمت به شمی ندامی نرماف ادانه و معناگرادانه تعردف م شوم و نم هی سائ

شماف فضاد بمر خواس ه و ماش ه است که ادر مفاهم مد آباد «مکتب ولزیها» نم مطرحشره است.
بهادرترتمب تهردرا

شبمه مفهوم بانددر ل وماً ان بمرون ساخ ه نیره بلمه منیاء ارل تهردرا

مد

ماخی قراد مادم .ادر کمفمت تعامی پذدر کرمن مؤلفههای سخت و نرم است که بانددر دا قامد م سانم
برون تحصمی مؤلفههای بمی ر به اف ادش توانلنری امنم

خوم اقرام کنر .موج تفمری که مد

ندرمجلوعهی گف لان ادجاب ظهود و برون ماش ه است و بهنوع به الدوی امنمت خلق و جعل نم
مربو م شوم و نیانمهنره اممان اس خرام الدوهای موجوم مد ها

مد ادائه الدوی تعامی مفاهم

اناان است تفمرا مربو به «مردنها» است که «مد نمله موم مهه  1231ظهود نلومه و ارو مبناد
آنها توسط «مادک سومر» 1و «جوآن گال نگ» 2مد ذدی نررده «امنیت اطمینان بخش» 9ادائهشره است.
مرعای ارل ادیان آن است که با الدوبرمادی داهبرمی ان طبمعت م توان به طراس نودر و کادآمری
مد سونه امنمت مستدافت» (اف خادی )33 :1921 ،که بهنوع شاهر الهام گرف ر ان طبمعت بهعنوان د
مجلوعهای الدو محود و مادای نر منطق ها م .
روش شناسی تحقیق
مد ادر پژوهش د

دوش تحقمق ترکمب مبنای کاد قراد گرف ه است .ادار تحقماق ان ناوع بنماامی و

توسعهای م باشر که مد ررم ادائه الدوی بوم ان تعامی مؤلفههای سخت و نارم امنمات اسات .بارای
گرمآودی اط عا ان دوش ک ابخانهاد و برای تج ده مامههای قرآن که به رود پمیمن انجاام شار
1. Mark Sommer
2. Johan Galtung
3. Robust Security
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ان دوش تورمف – تحلمل و مد برماشت ان قرآن مد ادائه الدوی تعامل خلق و جعل مب ن بار قارآن
کرد که به رود پامن رود گرفت نم ان دوش تفامر اج هامی ناب اً جاما اس فامهشره اسات .باه
جهت نو بومن طرح مااله امنمت خلق و جعل مد امبما ادر دش ه علل و برای تبمامر به ار نررداا
سونه امنمت و هلچنمر تحلمی دوش نررده خلق و جعی ،به گف لانهای موگانه امنمت سالب و ادجااب

بمردش های مانش داهبرمی ،شلاده  ،22نما ان 1921

مد قالت تحلمی گف لان نم اشاده شره است .الب ه ادائه تحلمی گف لان ررفا برای آشاناد بمیا ر باا مو
مفهوم خلق و جعل آودمه شره و دوش ارل ادر پژوهش دا مدبر نل گمرم.
یافتهها و تجزیه و تحلیل دادهها
تحلیل امنیت خلقی و جعلی با توجه به قرآن کریم

امنمت خلق و جعل مد پ آن است که تعامی بمر سختاف اد و نرماف اد مؤلفههای امنمت دا
تبممر کنر و به ادر مه اشاده م کنر که با فرض وجوم محرومدت مد سختاف ادهای مربوطه ،مد
رود

ادجام نرماف ادهای م ناسب م توان بهرهگمری بهمراتب به ری ان د

کرم ،بهطودیکه مو بانددر مادای مو مؤلفهی امنم

مؤلفه عمن واسر

دماان مد شرادط واسر مدرودت که هرکرام

ان آن مو ب وانر با اس فامه ان خارمت سمالمت نرام جعل  ،شبمه تعامل به ری برای خلق و جعی
مفهوم خوم ادجام کنر ان کاداد امنم

به ری برخودماد خواهر بوم.

1

شکل  .5شبکه تعامل مؤلفههای سخت ونرم
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 .1منرود ان جعی مد ادنجا هرگونه اس فامه ان هر وضعمت کمف است به نحوی که مد اس فامه به ر ان ظرفمت مؤلفههای خلق ت بمرگذاد باشر و باا
شبمه ادنشهای بانددر هلدرا باشر.

مد امامه برای تبممر الدوی دوابط بمر خلق و جعی به ادائه مامههای قرآن و اسصاء بعض ان
ودژگ های مو مفهوم خلق بهمثابه سختاف اد و جعی بهمثابه نرماف اد پرماخ ه م شوم.
انادردو با اس فامه ان دوش تورمف  -تحلمل و با بهرهگمری ان فرآدنر کردنگ معناد  ،تعرام
ندامی ان ودژگ ها و مخ صا

مربو به خلق و جعی و شبمه دوابط بمر ادر مو با کل

ان قرآن

و منابا تفامری و ک ب لغت و غمره گرمآودی و مد قالب جرو شلاده ( )1به نام جرو کربنری
مؤلفههای مفهوم قراد مامهشره است .مد جرو شلاده ( )2با کل

ان شاخصههای مفهوم

گرمآودیشره مد جرو شلاده د  ،مفاهم خلق و جعی مد  21آده مودمنرر مودم بردس
قرادگرف ه و با اعلا مر تطبمق امنمتمحود ،مؤلفههای مفهوم هرکرام ان مفاهم خلق و جعی
ادائه شره است .النم به ذکر است که مدجرو کردنگ ،به سبب دودمرم پژوهش مد مطالعه الدوی

عررۀ تعامل مؤلفههای سخت و نرم امنمت مب ن بر قرآن کرد

یافتههای توصیفی

تعامل مو مفهوم خلق و جعی و هلچنمر به ملمی فراوان جامعه آمادی مو مفهوم خلق و جعی مد
قرآن کرد به تعممر د

جامعه آمادی محرومتری ان آدا

پرماخ ه شر و ررفاً آدات مودمبردس

قراد گرفت که مامه خلق و جعی توأمان مد آنها وجوم ماش ه باشر .مد قرآن کرد مامه جعی 941
باد مد رمغههای مخ لف بهکاددف ه است ،ادر فراوان  11سوده و  911آده مد قرآن دا شامی
م شوم .هلچنمر مد قرآن کرد مامه خلق  211مرتبه ،مد  35سوده و  213آده بهکاددف ه است.

نمودار  .5فراوانی ماده خلق و جعل

واژه جعی معان م عرمی مد قرآن کرد مادم معان که بنا بر موضوع ادائهشره مها باه نرار ما دسار
رحبت کرمن ان نوع ادجام و تولمر برون خلق عمن و تولمر دابطه و تعامای بامر پردارههاسات .مد اماماه

222

فصلنامه علل پژوهی مطالعا

جرو کربنری مؤلفههای مفهوم و جرو فراوان و انطباق کر  /معنا آودمه شره است.
جدول  .5کدبندی مؤلفههای مفهومی
کد خلق

خلق

C

بمردش های مانش داهبرمی ،شلاده  ،22نما ان 1921

1

مربو به تولمر و آفردنش است /
ساخ ن /خلق برپاده خلق مددر
وجوم عمن و ما قی ان غمر مادم و مادای

2

بعض ان مقوال

انرانه ،بعر ،مقراد و

کلمت است ،معلوالً ماهمت سختاف ادی
مادم

9

4

کد جعل

جعل

M

مربو به ترکمب خواص و کاد ودژههای
مؤلفههای خلق است/جعی خومش م توانر
نوع ان خلق باشر(خلق نرام و شبمه)
مقراد نرادم و کمفمت محود است ،مربو به
چدوند تخصمص ،تقام و مس هبنری ،تربمر و
اس خرام مؤلفههای عمن و خلق است .عل
اممان جعی مد پنراد و اع قام

خلق قابلمت سار و قبح و سق و باطی
مادم ،غادت محود است

سق و باطی مادم ،غادت محود است

محودی

14

چدوند و کمفمت است /ماهمت نرماف ادی مادم/
جعی قابلمت سار و قبح ،سقمقت و مجان و

خلق محصو ادامه خراست /اری آدت

19

15

نوع ادجام کرمن معلوالً غمر عمن است که
م توانر ان مؤلفههای خلق دماان موادم

11

م عرمی دا جعی کنر /اری آدت محودی

خلق اولمه و ارمی مخصوص خالق است/
5

اناان به اذن خراونر م توانر خالق مدجه

اناان م توانر جاعی باشر

13

موم شوم
1
3

3

2
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11

خلق مقرم بر جعی است
خلق م علق جعی قراد م گمرم و نممنه
اعلا و محی ظهود و برون جعی است

جعی نابت به خلق تبع و پااخلق است

13

جعی عل اس قراد کمفمت ،سالت و ممان،
جاداب  ،تغممر ،سرکت و رمرود

است /وابا ه

12

به خلق

خلق مربو به فرم ،شمی و جنس است /جعی هودتسان و سامان مهنره خلق است ،معنا و
معلوالً معنا محود نمات

بلره خلق و فرآدنر به کلا دسمرن آن است

ساخ اد خلق مناسب و ما عر پذدرش

ل وم تناسب ساخ اد و ظرفمت جعل با ساخ اد

جعی است /تعامی بمر خلق و جعی /اهرم

و ظرفمت خلق  /تعامی بمر خلق و جعی/

خومدادی

سمالمت جعی /اهرم خومدادی

خراونر قامد و علم  ،ببا منر و به شمی

سملت و عل سانمانداف ه نرماف اد و نحوه

21

21
22

C

مائل خلق دا ندام

جعل

مد خلق م کنر و

M

اس خرام خلق دا جعی م کنر /دابطه موسوده

مؤلفههای خ ق(تولمرگر) دا تولمر و سفظ

جعی با سملت عل و آگاه  /اممان ادتقای

م کنر و پرودش م مهر /دابطه موسوده

و

خلق باقرد ( سخت و نرم) و تواناد

سما جعل  /دابطهی جعی با بقاء ،قرد
فراگمری

مذاکره و اقناع /اممان ادتقای سما خلق
خلق م توانر بهرود

ادجام جعی نم م توانر بهرود

میادک

باشر(سلالهمراتب فاعل خلقت)(،سلاله
11

مراسی فعل خلقت) /اممان الدوبرمادی ان
خلق مددر( /مهنرس معموس ،خلق
ترکمب )

12

باشر(سلالهمراتب جعی) /جعی بادر با الدوی
بوم و بافت و فضای خلق م ناسب و با محمط
ادنشهای بانددر هلدرا باشر /قابلمت

29

الدوبرمادی مد محمط جعل ان محمط جعل
مددر ک است

اهلمت نمان ،کثر  ،تمراد ،اب ماد ،مردردت
هوشلنر و واسر مد خلق

میادک

عررۀ تعامل مؤلفههای سخت و نرم امنمت مب ن بر قرآن کرد

کد خلق

خلق

کد جعل

اهلمت اس حمام و اتقان مد جعی

24

 در جدول شماره ( )1با توجه به روش تعریف شده در این پژوهش به احصاء ویژگیهاا و بتاتههاای
معنایی اولیه هر دو مفهوم خلق و جعل در قرآن کریم  -با نظر به زمینه و موضاو پاژوهش -پرداختاه
شد .لذا با فرآیند کدگذاری برای هر کدام از مفاهیم خلق و جعل 12 ،بتتهی اولیهی معنایی در قالا
جدول کدبندی مؤلفههای مفهومی طراحی و ارائه شده است .این فرآیناد در جادول شامارهی ( )2در
قال

تجزیهی گزارههای برداشتی -متناس

با زمینه پژوهش -از آیات قرآن و سپس کدگذاری بارای

هر یک از آنها با کمک گرفتن از جدول شماره ( )1تکمیل گردید و بتاتههاای معناایی تفصایلی نیاز
طراحاای و کدگااذاری شااد کااه در ادامااه و در جاادول شااماره ( )2بیااان خواهااد شااد .در ایاان جاادول
برداشتهای زمینه محور از آیات نیز گنجانده شده است و در هر کادام از قتامت هاای خلاق و جعال
فراوانی آن بتتههای معنایی با کدگذاری در ستون خلق یا جعل مشخص شده است.
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جدول  .9فراوانی و انطباقی کد  /معنا
آيه /سوره

بسته معنايی

جعل

خلق

C

M

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مادای انرانه و کلمت و قابیمیاهره است /مؤلفههای سختاف ادی و
عمن ()2
*خلق نممو /سلر خراونر ()9
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
*هلاهند و تناسب بمر خلق و جعی ()2/21
أنعام * 1 :مؤلفه های خلق و جعل امنمت و قرد بادر م ناسب باه و به رودت
باشر که ادر مؤلفهها پی مبان دمرددر بومه و مد شبمهی ه طران مد تعامی با
دمرددر باشنر ()2/21
*ضرود جعی و ادجام نرماف اد تعامی شبمهای بمر مولفههای سختاف ادی
امنمت و قرد برای کاداد تعامل و ادتبا مناسب آنها باه و ل وم
شناخت ،ادجام و جعی دوابط مؤبر و م نوع و کادآمر بمر آنها جهت
خروج و بانه به ر و ادتقاء ما لر مؤلفههای خلق و جعی
()11/22()2/21()24

-2-1 -13
-1-9 -12
-2-3 -21
11 22-21

*خلق مربو به آفردنش()1
*خلق مادای وجوم ما قی()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
*جعی مد دابطه باکمفمت اس خرام خلق ()14
*جعی قبمح ()15
*عوامی خلق شره امنمت مد رود جعی نامناسب م تواننر مد تضام با
دمرددر قراد بدمرنر ()15
 2أنعام111 :
*جعی کثمر ان خلق واسر ()11
*اناان به مثابه جاعی ()13
*جعیهای امنم م توانر مدست و نامدست باشر ،ضرود هلدراد جعیها
با اس راتژیهای ک ن شبمه ،نمان به شناخت مدست هر کرام ان خلق و
جعی برای ادجام سما و چرخه ادتباطا جعل مناسب با سراکثر بانه
بمر مولفههای خلق مد جهت اس فامه بهمنه و م ناسب ان آنها /اس فامه ان
اس راتژی اهرم مد جهت ساخت شبمه خوم دادی بمر خلق و جعی
()2/15/21

-14
-15
-2-1 -11
2-3-1 -13
-13
21-12

1

9

أعراف* :خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مادای وجوم عمن و انرانه ()2
12
*خلق نممو بهمثابه نعلت()9

-2-1 -14
-3-9 -21
-11-2 -21

رديف

*خلق مربو به فرم و شمی()3
*هر خلق مادای د سری ان محرومدتها و ظرفمتها است هرچقرد خلق تواناد
نیا ر مد الدوهای جعل بمی ری و ظرفمت مادا شرن خواص م نوعتر جعل دا
ماش ه باشر به ر است( ،ضرود مؤلفههای های چنرگانه امنم  ،نمروهای می رک
و چنربعری ،اری چاب سانی و سرعت امنم ( Multifunctional/Joint
 )Forcesو ان سوی مددر هرچقرد نرماف اد جعی ب وانر ظرفمت بمی ری ان خلق
دا شموفا کنر و به کاد بدمرم به ر است)2/12/21/24().
*اری اممان ادتقاء قرد و ظرفمت مؤلفههای خلق و جعل ()11/22
*جعی بهمثابه کمفمت اس خرام ()14
*جعی هودتمهنره به خلق ()21

C

M

24-22

12

4

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مادای وجوم عمن و ما قی ()2
*خلق مربو به فرم و جنس ()3
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
أعراف* :ان منبا واسر انرژی م توان خلقهای م فاو مد قرد و امنمت ماشت ()11
* 132غادت محودی مد خلق و جعی ()9/15
* ظرفمت سنج م ناسب مد خلق و جعی ()2/21
*اری مردردت واسر مد ررود مؤلفههای خلق و جعی
*ضرود تناسب بمر خلق و جعی ()2/21
*جعی بهمثابه تغممر و رمرود ()12
*جعی هودتبخش خلق ()21

-15
-2-1 -11
-1-9 -13
2-3-3 -12
21-21

5

*جعی به مثابه ترکمب ()19
*خوم نرام جعی نم به مثابه د خلق است ،ندرا ررف نرر ان تولمرا خلق
جردر ،با ادجام شبمه دوابط جردر جعل  ،عل مؤلفهی جردری تولمر
م شوم /خلق شبمه و نرام ()19
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
*جعی به مثابه چدوند اس خرام ()14
دونس* 5 :رمرود و تحرک مد جعی ()12
*جعی هودت بخش خلق ()21
*اری تناسب ظرفم و تمودن بمر مولفههای خلق و جعل امنمت ()2/21
*اری دابطه هلاهنگ بمر مولفههای جعل و دابطه شبمهای و هلاهنگ بمر
مولفههای قرد و امنمت ()2/21
*اری مامر مه و طمف گذادی برای مولفههای جعی شره مد جهت سنجش
عللمرم آنها

-19
-14
-9-1 -15
2-3-4 -11
-12
21-21
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بسته معنايی

جعل

خلق

C

M

*اری هرفلنری و غادتمنری مد جعی ()15
*دعادت سق و مدس مد خلق و جعی ()9/15
*خلق مربو به آفردنش ()1
*جعی و خلق به مثابه آدت ()4/11

1

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مخصوص خراست()5
*خلق مولفههای امنمت بماندر قرد و اف ادش مهنره آن است ()11
*جعی قبمح /غمرسق ()15
دعر11 :
*اناان جاعی ()13
*اممان الدوگمری مد خلق()11
*تابمر تولمر مولفههای امنمت بر قرد اقناع مددران()11
*اری مردردت واسر مد خلق مولفههای د شبمه()12

-5-1
-11 13-15
12-11

3

*جعی به مثابه ترکمب ()19
*جعی به مثابه نحوه اس خرام و به کادگمری خلق ()14
*هرفلنری مد جعی ()15
*جعی نممو به مثابه نعلت()15
*اممان جعیهای م فاو ان خلقهای واسر ()11
برای د مولفهی سخت اف ادی امنمتنا م توان جعیها و اس خراما م نوع و چنر
بعری دا طراس کرم /شناساد مقمق ظرفمت خلق و به کاد گمری آن مد شبمه
ادتباط جعی و خلق()11
*تناسب و هلدراد بمر مولفههای خلق و جعی و اهراف و ظرفمت هر کرام
با مددری مد شبمه خلق و جعی ()2/21
نحی31 :
*جعی به مثابه اکلا و اتلامخلق ()21
*تابمر جعی مناسب بر قرد اقناع ()22
*تابمر جعی مناسب مد دودمرمهای نرام و بقا()22
*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مربو به سخت اف اد()2
*هرفلنری مد خلق ()9
*خلق نممو به مثابه نعلت()9
**تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق م علق جعی قراد م گمرم ()3

-19
-14
-2-1 -15
3-1-9 -11
-13
-21
22-21

3

*خلق مربو به آفردنش ()1
إسراء* 22 :خلق مادای انرانه و کلمت()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق م علق جعی قراد م گمرم ()3

-2-1
-3-1 -13
-11-2 22-21
12

رديف

C

M

*دابطه خلق با قرد ()11
*ل وم اس لراد مد توانلنری تولمر مولفههای خلق
پادراد و قابی ادتقاء ()11
* ظرفمت نمان برای مولفههای خلق ()12
*ل وم توسعه هلاهنگ مد تواناد تولمر مولفههای امنمت /قرد  ،تولمر بادر به
نحوی باشر که مد قرد بانددر تابمر گذاد باشر /سخت اف اد بادر قابلمت
به نلادش مد آودمن قرد و ادائه آن دا ماش ه باشر ()2/11/21/22
امنمت به مثابه ظرفمت

2

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مربو به فرم و شمی()3
کهف * 43 :اممان الدو برمادی ان خلق()11
*دابطه جعی با پنراد و ندرش /نرم اف اد ()14
*اری میادکت مد خلق و جعی ()11/29
*جعی به مثابه اس قراد کمفمت و ممان ()12

*خلق مربو به آفردنش ()1
* خلق مادای انرانه و کلمت  /سخت اف ادی ()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
*خلق مربو به شمی و جنس ()3
فرقان* 54 :اشاده به دابطه خلق و جعی با قرد و نلادش آن ()11/22
11
*ظرفمت م ناسب خلق و جعی ()2/21
*مولفه های سخت اف ادی م تواننر با برقراد کرمن پمونرهای مخ لف بمر
خوم ساسا م نوع و جردری دا ادجام کننر که نام و ولر امنم دا باعث
شوم /مولفههای خ ق ()21/2/11/14/19/11
*جعی مربو به اس خرام تقام ()14
*جعی مو گانه ان خلق واسر()11

11

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مربو به وجوم عمن  /سخت اف اد ()2
*غاد لنری مد خلق ()9
*خلق و جعی به مثابه آدت ()4/11
دوم* 21 :تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
*خلق م توانر بر پاده خلق های پمیمر باشر ()11
*جعی به مثابه ادجام و نرم اف اد ()14
*جعی برای اس قراد کمفمت و سالت ()12
*قوام خلق به جعی است()21

-3-1 -14
11 29-12

-19
-14
-11
-13
-12
22-21

-14
-11
-13
-12
21-21
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بسته معنايی

آيه /سوره
*تناسب ظرفم

جعل

خلق

C

M

بمر خلق و جعی ()2/21

12

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مربو به وجوم عمن  /سخت اف اد ()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
-14
*خارمت سمالمت جعی ،جعی قوی م توانر ظرفمت سراکثری برای خلق
-2-1 -11
ضعمف ادجام کنر و برعمس ()21
دوم54 :
-3-1 -13
*ظرفمت م ناسب بمر خلق و جعی ()2/21
11-2 -12
*جعی به مثابه چدوند و کمفمت /نرم اف اد ()14
22-21
*جعی کثمر ان خلق واسر()11
*جعی برای اس قراد سالت()12
* دابطهی جعی و خلق با عل و قرد و اری به سراکثر دسانرن تواناد تولمر
مولفههای خلق امنمت مد داس ای امنمت ناد و فراگمری قرد ()11/22

19

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مقراد مادم /سخت اف ادی ()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
*تابمر خلق اب مادی و جعی مناسب بر قرد  ،پرس مژ و وجههی
بانددر()11/22
فاطر* 1 :دابطه فاطر با جاعی
*اهلمت ندام مد خلق()12
*قوام خلق به جعی است()21
*ظرفمت م ناسب بمر خلق و جعی ()2/21
*جعی و ترکمب خواص و کادودژههای خلق ()19
*جعی نممو ،قردر سلر خراونر ()15
*تنوع جعل برای خلقهای دماان ()11
*جعی مربو به اس قراد سالت ()12

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق عمن  /سخت اف ادی ()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
فاطر* 11 :خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
14
*خلق مربو به فرم و جنس()3
*خلق مراتب ()11
*ظرفمت م ناسب بمر خلق و جعی/تعامی ()2/21
*منابا م نوع خلق بادر هلطران بومه و قابلمت ترکمب ماش ه باشنر /خلق امنم

-19
-15
-2-1
-11
-3-1
-13
-11-2
-12
12
-21
22-21

-14
-2-1
-11
-3-1
-13
-2-3
-12
11-11
22-21

رديف

C

M

م توانر مرسلهای و مادای سانه ترکمب باشر ()11
*مولفه های خلق امنمت بادر به نحوی باشنر که پی مبان و مملی ه باشنر ()2/21
* جعی مد دابطه با کمفمت اس خرام خلق /مُقااِ بومن()14
*جعی مربو به کمفمت /نرم اف اد ()14
*جعی خارمت تنوع بخی به آباد دا مادم ()11
*مولفه های خلق امنمت به نحوی بادر تولمر شوم که ظرفمت چنر بعری بومن
مد منفعت و ابر دا به وسمله جعی ماش ه باشر()11
*جعی و اس قراد سالت ()12
*دابطه جعی با آگاه و عل ()22
*خلق و جعی مولفههای خ ق به مثابه اناان ()11/22
مد ادر داس ا اناانها که خوم مخلوق ها نر عوامی خ ق ندر نرر خراونر ووابا هی به او ها نر ،مد تولمر و خلق مولفههای امنمت نم م توان مولفههاد دا
تولمر کرم که خوم مولفهها مادای قرد تولمر و مردردت و خ ق باشنر گرچه ادر
خ قمت مد اناان غمر ما قی است اما مد خلق مولفههای امنمت به مست اناان هر
چه ادر مولفهها تواناد خومکادی ماش ه باشنر به ر است تواناد مردردت خومکاد
مد شرادط بحران و مد تواناد امامه بقاء و اتخاذ به ردر تصلم مد مواقا قطا
شرن دابطهی رف و س ام مد جنگهای نام قادن نم مه است

15

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق عمن  /سخت اف ادی()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
*خلق مربو به فرم و جنس()3
* تولمر مولفههای خ ق ،دابطه خلق و جعی با قرد ساکلمت ،مالممت و
اقناع ()11/22
*ل وم خ ق بومن مولفههای خلق و جعل امنمت (دابطه رف و س ام ،جنگ
نام قادن ،ررود و انعطاف پذدری بوم ادره)()11/22
نمر1 :
*اهلمت کثر مد خلق()12
*جعی بادر م ناسب با خلق رود بدمرم و مد داس ای ظرفمت و اس عرام آن ()2/21
*انطباق مولفههای امنم با اس راتژیهای ک ن محمط بانددر بادر دعادت
شوم و هله سطوح اس راتژی و تصلم بادر ان قواعر و ارو هلاهند
الدو بدمرنر ()2/21/29
*هلانطود که مراتب خلق مراسی و سانمانهای مرتبط خوم دا مادم ،تولمر مولفههای
خلق امنمت نم بادر مد مراتب مخ لف مودم بردس و تولمر قراد بدمرنر ()12
*جعی و ترکمب خواص و کادودژههای خلق ()19
*جعی برای اس قراد سالت()12

عررۀ تعامل مؤلفههای سخت و نرم امنمت مب ن بر قرآن کرد

آيه /سوره

بسته معنايی
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*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مربو به وجوم عمن  /سخت اف ادی ()2
*تولمر مولفههای خلق امنمت /قرد تواناد ادجام چالش و مذاکره دا ملمر
م کنر ،دابطه مو سوده خلق ،قرد و اقناع()11
*بانه نمان مد تولمر مولفهها خلق مه است ()12
*جعی م توانر غمر واقع و نامدست باشر ()15
 11فصلت2 :
*تابمر ساال مدون بر جعی /نرم اف ادی ()14
*اشاده به دب دعن کا که م توانر سروبا و بقائا (خلق و جعی) مولفه دا خلق ،تغممر و
پرودش مهر (اری تولمر اب رائ و چدوند و مقراد نمانمنری مولفه به خالق و تولمر
کننره خوم مد پاا تولمر مد مولفههای امنم نم با اهلمت است)()11/22
*اناان جاعی ()13
*جعی میادک ()29

جعل

خلق

C

M

-14
-2-1 -15
12-11 -13
29-22

13

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مربو به وجوم عمن  /سخت اف اد ()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
1
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
-19
*خلق نوج به مثابه خلق مولفههای خ ق ()11
-14
نخرف* :خلق مربو به فرم و شمی()3
* ظرفمت و دابطه م ناسب بمر خلق و جعی ،نوجمت مولفههای خلق مد -15
12
-13
امنمت قابی بردس است /اهرم خومدادی ()2/21
21-12
*اهلمت کثر مد تواناد خلق ()12
*جعی به مثابهی نوع وکمفمت اس خرام مولفههای خلق ()14
*جعی بمر مو پردره مامی فل و انعام ()14
*غادت مرادی مد جعی()15
*جعی و ترکمب خواص و کادودژههای خلق ()19

13

*جعی مربو به نوع اس خرام پنرادی ()14
*جعی قبمح و مجانی ()15
*اناان جاعی ()13
نخرف* :خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
*جعی مربو به اس قراد سالت ()12
12
*جعی نمانمنر عل و آگاه ()22
*جعی میادک ()29
*خلق مربو به آفردنش ()1
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-2-1
-3-1
-2-3
12-11

-14
-15
-2-1 -13
3-1 -13
-12
29-22

رديف

C

M

*ماهمت عمن و سخت اف ادی مد خلق ()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*بادر مد سر اممان تواناد ادائه تصودر و امداک سانی مناسب ان مولفههای
خلق شره امنمت برای جامعه هرف ماشت ،تولمر سناددو و تصودر ان د
مولفه مه تر ان تولمر خوم آن است به نحوی که تولمر مولفههای امنمتنا به
ادجام محمط امنمتنما و امنم کرمن عرره نمنجامر.
*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مربو به وجوم عمن  /سخت اف اد ()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
*خلق مربو به فرم و جنس()3
*خلق مولفههای خ ق ()11
*خلق میادک ()11
*جعی و ترکمب خواص و کادودژههای خلق ()19
*جعی به مثابه مُقااِ  /نرم اف اد ()14
سجرا :
*غادت محودی مد خلق و جعی ()9/15
12
19
*اری ظرفمت تمثر بخی جعی به آباد خلقهای واسر ()11
*اس قراد سالت مد جعی()12
*هودت سانی جعی برای خلق ()21
*ظرفمت م ناسب بمر خلق و جعی ()2/21
*دابطه عل و آگاه با جعی()22
*جعی میادک ()29
*مولفههای خلق امنمت نبادر تنها محروم به د سری ان مولفه های محروم شوم
*مد عمر کثر مولفه های خلق بادر دوده ساک بر آنها دماان باشر و ان
ادنشهای هلاهند نیا بدمرنر ()2/12/21

21

*خلق مربو به آفردنش ()1
*خلق مربو به وجوم عمن  /سخت اف اد ()2
*تقرم خلق بر جعی /جعی پااخلق است ()1/13
*خلق نممنه جعی و جعی وابا ه به خلق ()3/12
*خلق مربو به فرم و جنس()3
إناان2 :
*خلق مولفههای خ ق ()22
*خلق و جعی میادک ()11/29
*جعی و ترکمب خواص و کادودژههای خلق ()19
*جعی مربو به چدوند کمفمت و تربمر /نرم اف اد ()14
*جعی مربو به اس قراد سالت ()12

-19
-14
-15
-11
-13
-12
-21
-21
29-22

-2-1
-1-9
-3-3
-11-2
12-11

-19
-14
-15
-13
-12
-21
-21
29-22

-2-1
-1-9
-3-3
11-2

عررۀ تعامل مؤلفههای سخت و نرم امنمت مب ن بر قرآن کرد

آيه /سوره

بسته معنايی

جعل

خلق
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رديف

بسته معنايی

آيه /سوره

جعل

خلق

C

M

*غادتمنری مدخلق جعی ()9/15
*تمامی هودت خلق با جعی()21
*تعامی خلق و جعی /ظرفمت م ناسب ()2/21
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یافتههای تحلیلی
هلانطود که مد جرو شلاده ( )1و ( ) 2میاهره شر هرکرام ان مو مفهوم خلق و جعی
م تواننر ماللت بر معان مخ لف ماش ه باشنر .سع بر آن شر که معان مخ لف مد چادچوب
مالل

ادر پژوهش به رود

تفصمل مودم بردس قراد گمرنر .تعامل که بمر مو مفهوم خلق و

جعی وجوم مادم مدبرگمرنرهی د
الدو مد موضوع مطالعا

امنم

الدوی قاعرهمنر است که اممان الدوبرمادی تجود ی ان ادر

دا مهما م کنر .نم هی مهل که مد ادر داس ا بادر به آن اشاده کرم

شناخت نوع و مر الدوی تعامل ادر مو مفهوم نابت به دمرددر است که مد جراو باال بهطود
تفصمل ادائه شر و به ملمی دعادت اخ صاد مد ک م مد قالب د

سری ارو کل برماشتشره به

آنها اشاده م شوم و م توان مد پژوهشهای بعری بهطود مباو تری ادر مامنه مفاهم دا
مودمبردس

قرادمام .مد امامه ضلر آودمن نلومادهای شلاده ( )2و ( )9فراوان

با ههای معناد کرگذادی شره آودمه خواهر شر و بهرود
شره برماش

مخ صر به ارو چادچوببنری

ان دابطه قاعرهمنر مفاهم خلق و جعی مد قرآن کرد مد داس ای تبممر مخ صا

الدوی امنمت خلق و جعل اشاده م شوم
نلوماد شلاده ( - )2فراوان با ههای معناد خلق مبناء

1
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هر کرام ان

24

22

23

21

20

19

18

17

16

15

14

13

گرچه خلق مؤلفههای عمن امنمت موضوع اساس است که برون وجوم سراقل ان آنها،
مفاهم جعل اممان به باد نیا ر نرادنر و کر شلاده ( )1که بمی ردر جامعهی آمادی دا به خوم

عررۀ تعامل مؤلفههای سخت و نرم امنمت مب ن بر قرآن کرد

نلوماد شلاده ( - )9فراوان با ههای معناد جعی مبناء

اخ صاص مامه نم ت کمری بر اهلمت مؤلفههای عمن است اما منابا سختاف ادی طمف ان قرد
و امنمت دا م توانر برای بانددر ادجام کنر که بنا بر کمفمت مردردت جعل و سانمانبنری تعامل
بانددر ،سطوح خار
بهعنوان منابا قرد

ان ظرفمتهای ملمر شموفا خواهر شر .گالبرادت سه منبا ارل

مطرح م کنر که ت بمر ما قمل مد امنمت د

دا

بانددر مادم -1 .شخصمت :که

مد برمادنره خصلتهای جالان  ،فمری ،بمان و دا قاطعمت اخ ق است -2 .مالممت :که شامی
برو

دا منابا طبمع م شوم و  -9سانمان :که بهعنوان مه تردر منبا قرد

مد منمای مردن

محاوب م شوم» (گالبرادت ،به نقی ان :فمرونآبامی و دس دادی د می .)15 :1924 ،ان ادردو
طراس الدوهای تعامل بمر مؤلفههای امنمتنای د

بانددر جهت شموفاد سراکثری اممانا

بالقوهی او اهلمت ندامی مادم .آدنره الدوهای امنم

به سانمانمه هاد تعلق مادم که ان به ردر

سانمانمه برخودماد بومه و قامد به بهرهبرمادی ان تلام اممانا

بالقوه و بالفعی برای دودادود

با چالشهای جردر باشنر (.دداض )121 :1929 ،
خلق مؤلفههای عمن امنمت م توانر به دوش ابراع و دا با اس فامه و الدوبرمادی ان سانههای
گذش ه به مست آدر .مفاهمل هلچون (فطر ،رنا ،برع ،خلق و )...موجوم مد قرآن ان ادر نرر
قابی مقاداه ها نر .برای اناانها نم تقلمر مد ساخت مؤلفههای عمن مد امنمت اممان وقوع مادم
و به عباد

مددر ،مؤلفههای خلق ل وماً تباد معرف

ارمی و نممنهونر نرادنر و م توان ان بعض

ان مؤلفههای خلق محمطهای مددر که با محمط ادنش بانددر تعادض نراش ه باشر اس فامه کرم.
اما مه تر ان ادر موضوع ،نحوه بهکادگمری جعل آن مؤلفه سخت است که اوال بادر م ناسب با
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فضای بوم بانددر باشر و بانما به ردر ن مجه دا دق ب نر .مفاهم خلق و جعل غادتمنر ها نر،
برای مثا مد بردس

مد جرو شلاده( )2ذکر نعلتهای خراونر و دس داد شرن(،)9

آدا

آدامش داف ر( 4و ،)11کاب ماناد ( ،)5سفاظت اناان و تالم شرن ( )3ادر موضوع مطرح شره
است .بانددر نم بادر هرگونه خلق و جعی خوم دا مب ن بر غادت میخص پمدمری کنر.
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اری دعادت هلاهند و تناسب مد طراس ظرفمت و اهراف مؤلفههای موگانه خلق و جعی
و تعامی داهبرمی بمر آنها مد شموفاد

خارمت تململ

و ترممل

خلق و جعی نابت به

دمرددر و هلچنمر اس فامه ان خارمت سمالمت فضای جعل مودم اشاده است .تعرامی ان کرها
مخصورا کر ( )21به ادر مه اشاده مادنر و برای مثا مد آده ( )2مد جرو شلاده ( )2جعل
رود

گرف ه (جر که مخلوق خراونر است دا به شرد

وی جعی کرمن) که تناسب با خلق

تمودن نرادم و اساسا جعی باطل است ،اما مد آده شلاده ( 4و  )11جعی نوج ان خلق رود
گرف ه که ظرفمت آدامشبخی دا مادم و د

جعی هلاهنگ رود

( ) 5جعی ودژگ دوشن بخی برای خودشمر و جعی نود و من

گرف ه است ،مد آده شلاده
برای ماه د

جعی م ناسب با

ظرفمت مؤلفههای خلق است .ادر مااله مد آده شلاده ( )3نم به وضوح قابی میاهره است .به
عباد

مددر برای جعی مدست نرماف اد مؤلفههای عمن خلقشره ،شناخت مدست ان مؤلفههای

خلق و ظرفمت آنها ضرود

مادم و اروالً جعی مناسب دا غمر مناسب مد سونه بانه به طود

تنهاد قابی بردس کامی نمات بلمه ادر چدوند جعی مد برابر چدوند خلق است که اهلمت
مادم .دعن د

سما

جعل ملمر است برای د

سامانه خلق مناسب و برای سامانه خلق

مددر نامناسب باشر .تبممر جعی خراونر و هلچنمر جعی توسط اناان نمانمنر تفمر است (.)11
دعادت ادر تناسب ما دا به جاد دهنلوم م کنر که به جای رحبت کرمن ان مؤلفههای سخت و
نرم به رود

منفصی ان ترکمب هوشلنرانه آنها سخر بدودم  .مد الدوی امنمت سخت و نرم نم

ادر مه قابی سرادت است ،ندرا که « امنمت نرم بادر مد کناد امنمت سخت علی کنر .هر د
ادر مو برون مددری قرد
«قرد

ان

تابمر گذادی خوم دا ان مست م مهر .ادر موضوع باعث شره هلاننر

هوشلنر» جونف نای« ،امنمت هوشلنر» مر نرر قراد گمرم» (غراداقننری.)22 :1933 ،

مؤلفه های جعل امنمت مد خمل ان موادم توسط خالق برای افرام مؤمر ادجامشره است و
شر بهره برمن ان آن ادلان و اطاعت فرمی و اج لاع مد داس ای بهرهمنر شرن ان ادر نوع امنمت
مد سطح فرمی و اج لاع است و هرچقرد بانددر مد ادر داس ا ارو نرم و معرف
222

به ری دا

دعادت کنر ان ادر ارو بهرهی به ری خواهر برم .دابطهی بمر پذدرش و دعادت ارو مدن و

مؤلفههای خلق و جعل ادتبا وبمق با مفهوم قرد
سخت) بانددر و اف ادش قرد

و امنمت مادنر و مد ادجام قرد

(نرم و

وی برای مذاکره با جامعه هرف خودش و اقناع آن ت بمر مادم .برای

مثا مد آدا شلاده ( )19( ،)12( ،)11( ،)1مد جرو شلاده ( )2ادر ادتبا قابی میاهره است .بانددر
عامی نم با اف ادش تواناد خودش مد خلق و جعی مؤلفههای مرتبط ع وه بر اف ادش قرد خودش و
اف ادش قرد اقناع و مطما سانی مددران به اف ادش امنمت خوم نم م پرمانم.
سما

جعل ان آندو که با تعردف و ادجام دوابط جردر بمر پردرهها ،عل خلق جردری دا

انجام م مهر ،خومش م توانر بهمثابه خلق مودممطالعه قراد بدمرم .آده شلاده ( )5مد جرو
شلاده ( )2نلونهاد ان ادر موضوع است .مد ساخت مؤلفه های امنمت نم بادر به ادر مه توجه
ماشت که ل وما تولمر مؤلفههای عمن و خلق برای اف ادش امنمت کاف نمات بلمه نحوه مردردت
جعل آنها به مثابه د

امر تولمری مد قرد

و امنمت به سااب م آدر که م توانر ظرفمتهای

بمی ری دا شموفا کنر .به بمان مددر مد مرسله جعی مه نمات که د
خلق کرمه است بلمه مه ادر است که د

عررۀ تعامل مؤلفههای سخت و نرم امنمت مب ن بر قرآن کرد

تابمرا

م رتب خلق وجعل مد آن امری مه و اساس است.

بانددر چه مؤلفههاد دا

بانددر ان مؤلفههای خلق خوم چدونه اس فامه م کنر!

چه ظرفمتهاد ان آنها دا شناخ ه و چه اس عرامی ان آنها دا شموفا کرمه است و چه سما های
جعل جادد دن دا مد نرر مادم.
جاداب و ترکمب م ناسب خلق و جعی و سرادت ادر الدو مد امنمت و قرد
باماد سائ اهلمت است« .قرد

سخت و نرم

سخت و نرم گاه دمرددر دا تقودت م کننر و گاه تضعمف .مه

مد ادر ممان ،فراست شادا ه و شرادط مراد مد تلمم تعامی آنها مد موقعمتهای مخ لف
است»(نای .)42 :1922 ،بادر به ادر نم ه مه اشاده کرم که «پمرونیها نه ان منابا ،بلمه ان
آمونههای داهبرمی برست م آدر :تواناد

مد ه شما ر چادچوب دا ساخ ادی که{برای

فرض شره و نم تواناد

کاب پمرونی کامی ان داه مواجه کرمن مشلر با

مر ها} برده

پمشآمرهاد که هرگ فمر آن دا نل کرمه است» (کامنجر ،به نقی ان :ممن ی .)9 :1932 ،مد
موضوع امنمت نم مددر ادر مؤلفههای منفصی نما نر که مم ان تواناد بانددر دا مد امنمتناد دق
خواهنر نم بلمه چدوند دق نمن الدوهای تعامی ادر مؤلفهها نم مه خواهر بوم ،الدوهاد که
نممنهونر ها نر و بادر با محمط بوم بانددر تناسب ماش ه باشنر.
بادر توجه ماشت که قوام و هودت خلق به جعی است که با مرود سطح جرو شلاده ( )2به
ادر مه پ

برمه م شوم و اگر مؤلفههای خلق

امنمت نم برون مؤلفههای معناد

و جعل
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مودماس فامه قراد بدمرنر م دت داهبرمی برای بانددر م رتب نخواهر بوم.
مد طراس مر نرامهای جعل بادر توجه ماشت که بمی ر مر های جعل بادر س لاً بوم
باشنر و با محمط معناد و ادنش بانددر تطابق ماش ه باشنر ندرا که محمط جعل د
نممنهونر است که برون تطابق الدوهای آن با الدوهای ادنش و معرف
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تطابق ساری ان ترکمب مدست ادر مو رود

محمط

بانددر ،هلاهند و ش اب

ندرف ه و عامی فرسادش و انحراف دا ادجام

م کنر .موضوعات ان قبمی سق و باطی بومن مد ادر دودمرم قابی بردس است.
نتیجهگیری و پیشنهاد
موضوع منابا سختاف ادی و نرماف ادی به عنوان مو نوج مفهوم مد مردردتهای داهبرمی،
موضوع مهل است که مطالعا
مقاله سع شر تا با ادائه د
د

برای اف ادش قرد

ندامی دا به رود

جراگانه به خوم اخ صاص مامهانر .مد ادر

الدوی بوم تعامل بمر مؤلفههای سخت و نرم نیان مامه شوم که

بانددر و اف ادش امنمت آن ررفا به تولمر مؤلفههای منفصی سخت و نرم

نمان نمات ،بلمه مد تعامی قراد مامن ادر مفاهم و مؤلفهها مد د

سانمانمه تعامیمحود است

که الدوی مردن امنمت دا دق خواهر نم و طراس ادر نوع ان الدوها مد اس فامه سراکثری ان
ماش ههای د

بانددر و امنمتناد برای آن نقش ندامی خواهنر ماشت .به عباد

مردن ،امنمت نابت به چدوند سانمانمه ماش ههای د

بانددر تعردف م شوم نه نابت به

مطلق ماش ههای وی .مد ادر داس ا بادا ه است بانددر عامی تصودر مدس
نرم قرد

مددر مد منمای

ان مؤلفههای سخت و

خوم ماش ه باشر و ب وانر خروج مناسب ان ترکمب ماش ههای خوم ادائه مهر .ادر

مرسله پااخلق و پااواقعمت است ،دعن مد بعض مواقا ررفا ادر موضوع مه نمات که چه
اتفاق مد بمرون عمنمت پمراکرمه بلمه مه ادر است که چدونه آن دا دوادت کنم  ،مد ادر مرسله
مه نمات چه مقراد مؤلفهی سخت و نرم قرد
چدونه آنها دا مد د
ندرا که امنمت د

دا به مست آودمهاد بلمه مه ادر است که

سامانۀ تعامل بهکاد بدمرد که ب وانم سراکثر ظرفمت ماش هها دا ادائه مهم

امر ت بعری ساخت محود نمات بلمه ابعام مخ لف ان تولمر مؤلفهها تا کمفمت

بهکادگمری و کمفمت تصود بانددر عامی و تصودرسانی برای بانددران مخ لف نابت به آن ان
اهلمت برخودماد است .مد سقمقت غمر ان نمرود که به رود

جراگانه مد هر د

ان مؤلفههای

سخت و نرم وجوم مادم ،با طراس الدوی تعامیپذدری آنها م توان به تولمر نمروی سوم ناش
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ان ادر تعامی هوشلنرانه پرماخت که مد قالب شمی ندر به آن اشاده شره است.

پیشنهاد

مو سونه مفهوم خلق و جعی م تواننر سونهی گا رمهای دا مد ادائه الداود قاعارهمنار مد
چادچوب بنری تعامل مفاهم مخ لف انجلله مد موضوع امنمت ادائه مهنر .مد ادر پژوهش ساع

عررۀ تعامل مؤلفههای سخت و نرم امنمت مب ن بر قرآن کرد

شکل  .9شبکه تعامل مؤلفههای خلق و جعل

بر آن بوم تا با معرف ادر الدو با محوددت موضوع امنمت ب وان گام نو مد ادر داسا ا برماشات و
مد آدنره م توان پژوهش های بمی ری مد سونه مطلاق خلاق و جعای و مد ساونههاای پژوهیا
مماندش ه ای انجلله ادتبا بمر امنمت هوشلنر و الدوی خلق و جعی دا مر نرر قاراد مام .مد ادار
داس ا نودانرگان بر ادر باودنر که با اس فامه ان الدوی تعامل خلق و جعی و با طراسا الدوهاای
تعامل و بوم م ناسب مد نممنه مردردت ماش ههای سخت و نرم م توان د

مر بوم مد امنمت

هوشلنر ادائه مام که شاخصههای پمیرف هتری نابت به مر قرد

هوشلنر جونف نای 1خواهار

ماشت .با اهلمت داف ر بحثهای نرماف ادی مد سطوح مخ لف قرد

و به تبا آن مد امنماتنادا ،

بادا ه است الدوهای جردری مد ادر نممنه و سطوح عال تر ادر موضوع که مربو به تعامای ادار
سطوح مخ لف است مرنرر قراد بدمرنر.
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