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مفهوم خدا در اندیشۀ کندی 

چکیده

لستسمان لرا عتع لرتاست كستد کت رر روركن نهجتد تعثمت ،ختار لختساز رك ك بان ی نانی بت
کندی نخستتن ینسست م
ع
ععبی تعثمتت کعر ب ر تسیی کنتدی ك لتتاینایت بتا كسهنتام ع لیخ رر بتتن عی کتت رر ترعی ل وتت ل یسستتاتت ،خن رك
ركنش بت حینید و عسل لیركند و ك خن با رویکعر كسهناتی بحث لزکند بع كی كستا ،،لستۀسا كی ن شتتار بعرستی تسیی
کندی ك لاه م خدكوند كستد و ن یستند لیک شتد حدور كستتی ل كندی تا كو ك كندی تا ی نانی و ت تنع رویکعر كست لی و
قعخنی رربارۀ لاه م خدك رك روشت کند بنابع ترعی کندی ك یسستاا كوسی ،خدك رر یسستاا کندی جت ثاییادی ركرری خیا
خدكی کندی ،خدكیی یسستای لت تع ك نیا كست لی -قعخنی كستد یا خدكیی لت تع ك نیا ی ناننان لیباشتدی خدك بعكی
کندی رر ل وت ل یسستتات جت بتعن كن عسد و جت بتعن كن حق ،ثاییادی لهم ركرر نیا یسستتای کندی و ترعی كو ك
یسستات ،تاحدی لت تع ك ی نان و رویکعر كست لی كستد »حق و »وكحد رو ل تخدتا خدكی قعخنی رر کندی و »كنند
لحض و »عسد نخستتن

و »یاعل نخستتن

ننا ل تخدتتدای خدكی یسستای و لت تع ك ی نان رر نیا کندی كستد

رر كینجا با ت ثت بت ترعی یسساا كوسی و ل و ل خن نار کندی بت بعرسی لاه م خدك لیپعرك یم
واژگان کلیدی :لاه م خدك ،کندی ،یسسات ،وث ر ،حق
* تاریخ رریاید1398/10/29 :

تاریخ پذیعش1399/06/20 :

 1ركن نار عو یسسات و ک م كس لی ركن یا پنام ن ر كیعكن
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مقدمه

كی ط ن رر جمهوری کتاب شت تم و داتم ك »خنع (كی ط ن )509 :1380 ،رر پارلنند ،ك »وكحد (كی ط ن،
 )137 :1380و رر تنمتاو  ،ك » تتتانا (كی ط ن )30-31 :3 ،1380 ،و كرستت
الیتحع

رر لتتاینایت

ك »لحع

(كرستت  1072 ،1384 ،خ )20-25 :و »یکع یکع (دمان 1072 ،ب )15-30 :و كیس طن رر كنۀاردا ك

»وكحد و »یعكوث ر ستخ

اتتكند کت كسهیركنان كی لاادنم رك با »خدك یکی تسیی کعر كند رر ثهان كست م پنش

ك کندی یعقتدای یکعی لتردری وث ر ركشتتت کت لستاول و رغدغت یکعی خنها بستتت بت لت رینیشتان بحث ك خدك و
تاام كو و لااحث ک لی رییع ب ر كستد کندی ( 265 -185ق) ك نخستتن كندی تمندكن كست لی و لتعثم
برجتی ك ختار ك بان ی نانی بت ععبی ب ر کت بت دمن لناستاد با لت و لننا یکعی ی ناننان خشتنایی ركشتتت كستد كو
یسستات رك نستاد بت عسم كسهی لنست ب بت پنالاعكن ،ركنش و تنرتی ب تعی ركنستتت کت بت شتناخد حینید رر حد و ت كن
خرلی لیپعرك ر و رر ترعی یسستات لاادنمی لانند »حق و »عسد رك بعثستتت لیکند کندی رر كندی تا یسستای ك
یکست رر ل كثهت با ی نان و ك ست ی رییع رر ل كثهت با رویکعر كست لی-قعخنی قعكر ركشتد لستۀسا پهودش حاوتع
بعرسی ثاییا خدك رر ترعی یسسات ت سط كو و رسد یایت بت لاه م خدكوند كسد؛ بعكی كسا ،ال م كسد ترعی
یسستات نار کندی رك بعرستی کننم تا ك كی طعیق ربط خن بت كسهنام رك رریابنم و رر نهاید ستبه بت بعرستی لاه م خدك
ببعرك یم پعسش ك سی كی كسد کت ثاییا خدك رر ل و ل یسساا كوسی کندی جنسدی و كو ك لاه م خدك جت تسیی
ركرری تا جت حد رر كی لستتۀست لستتتیل ب ر و كتعپذیعی كو ك كندی تتا ی نانی یا كس ت لی و قعخن رر جت ل كرری ب ر
كسدی كبتدك بت بعرسی یسساا كوسی نار کندی لیپعرك یم ،سبه لاه م خدكوند رك نار كو رر قاسب عاارمدای لختس
یاعل نخستن  ،حق ،وث ر و عسد تانن لیکننم
 .1موضوع فلسفۀ اولی

کندی رر ترعی یسسات لی ید:
برترین صنناعا انسنانی اج ت م منتلم و ینری ترین آن ا اج حیث مرتبم ،صنناعا فلسنفه ا نم که تفری

آن

عبار ا نم اج :عل به حقای اینیاء به قدر توانایی انسنان جیرا مقصنود فیلسنور در علمش ر نیدن به ح و در
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عملش ،عمل به ح ا نم ،نه ففل و عمل دائمی چه جمانی به ح ر نیدی باج میایسنیی و ففل پایان میپذیرد،
ّ
اما ما به خوا یههای خود اج ح  ،بدون علم د م نمییابی ( .کندی 25 :1978 ،همو)7 :1387 ،

كو رر كی ل سب »حق رك وكرر ل وت ل یسستات لیکند و بعكی رستد یایت بت خن ك »عسد ننا بهع لی نعر خیا خدك
ك لدتاریق »حق و »عسد نار کندی كستد یا خنعی کندی لرتید كستد باالتعی و شتعی تعی دنع كنستان ،دنع یسستات
كسد کت خن رك بت کسب لرعید لادند حینیی كشناء تا خنجاکت بعكی كنسان لمک كسد ،ترعی لیکند ددم ینسس م
بات ثت بت لرعیتش ،رستتد یایت بت حینیتد كستتد تا خنجتا کتت بتتط ر حینیی عمتل کنتد كو رسنتل شتتعكید و باالتع ب رن
یسستتات رك جنن بنان لیکند» :لرعید عسد نخستتتن حینیتا »یسستتاا كوسی نالند لیش ت ر ،ج ن ك حنث ش تعكید،
ثنه و لرعید و ننا رر لان ،كول كستد (کندی )25 :1978 ،شتعی تعی بخش ك یسستات و باالتعی لعتات ،یسستاا
كوسی كستد ،یرنی لرعید حینید نخستتن کت عسد دما حیایق كستد؛ یعك لرعید عسد ،شتعی تع ك لرعید لرس ل
كسد ،لرعید لا بت دع كلعی تنها لانی کالل كسد کت بت عسد خن رسد یابنم
کندی ننا لانند كرست

یسستات كوسی رك ل اسرت رربارۀ بعخی لااری و عسددا ترعی لیکند كلا بعكی کندی لعكر ك

عسد ،عسد نخستتن لیباشتد؛ بعكی كستا ،بعكی كو ل وت ل یسستاا كوسی ،كسرسةكالوسی كستد کت وكحد و عسد دع حیی
كستد لنو ر ك وكحد و عسد دع حیی ،شتناخد خ ر خدكستد کت کندی خن رك »حق كول و »عسد کل حق لینالد
په لتاینای نخستتد با خدك کت عسد نخستتتن كستتد ستتعوکار ركرر ،بنابعكی دمان لستتاول كسهنام ،ل اسرا خدك رك
بعرسی لیکند ()Pormann, 2015: pp. 3-4
یسستتات كر نوع کندی ركنستتت حینید كستتد و حینید دمان عسند و وث ر كستتد کندی رر بعخی نکام ك نوع
كرستت عتدول لیکنتد و یسستتاتت رك تتنتاعتی »كنستتتانی رر لیتابتل نا م بتت عن كن تتنتاعتد »كسهی قعكر لیردتد
( )Adamson, 2007: p. 76رر ی كول یسساا كوسی -کت یسسات رك با لت پنالاع لیایست لیکند -ركب ا ری و یسسات رر
رید ا کندی روبار ثاییادش رك خ كدد یاید ()Gracia, Noone, 2002: p. 134
کندی ک لیتعی ینسست م كست لی كستد ك یکست بت رسنل كینکت خدك رك رر ل وت ل یسستات ،رر ترعی و ددم
یسستات قعكر لیردد؛ ك ست ی رییع بعرستی حینید رك با عسم رب بی و عسم وحدكنند و عسم یجتنسد یکی لیکند و ك خن
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بت ركب ا یسستات و ری لیرستد و ت ش یسستای رك دمان رستاسد پنالاعكن لیركند لیت كن اد كو با كی تسیی ك یسستات
رر ركب ا ری و یسسات و ننا یکی کعرن و دمب شانی كی رو با دم ،ک لیتعی ینسس م كس لی كسد
کندی لستتاول لابردكس انری و ادی طانری رك رر رل كسهنام ل عک کعر و لستتاول لابردكس انرت لانند كل ر عالت رك رر
رل لابردكس انرت بت لرنیكالخص و لااحث خدك و خدكشتناستی بحث کعر كستد تاکن تیدم و ت خع لنان لابردكس انرت
عتام و ختا

-کتت رر كنتدی تتمنتدكن برتدی ریتد لیشتت ر -رر کنتدی وث ر نتدكرر ،وی بحتثدتای عتام لتابرتدكس انری رك رر

بحثدای كسهناتی رردم تنند كستتد؛ بحث عسل جهار انت و بحث ق و یرل ،بحث تنادی كثستتام و بحث وكحد و یاعل
نخستن رك رر یسساا كوسی ل عک کعر كسد ،بدون كینکت بت تیدم و ت خعی کت ی ساا بردی لنان كل ر عالت رر لابردكس انرت
عام و و بحثدای كسهنام رر لابردكس انرت خا

ل عک کعر كند ،ت ثت کعر باشتد یسستات نار کندی بحث ك خدك كستد

کت عسمی ب عی كسد و با کنکاش و ت ش كنسان پاسخ ی لساول و بحث ك خدك لیش ر
بنابعكی بعكی بعرستی لاه م خدك بعحستب یسستات كوسی ،باید لاادنمی کت بنان ع لاه م خدك دستتند یرنی حق ،كنند
نخستتن  ،عسد نخستتن  ،یاعل نخستتن  ،وكحد نخستتن  ،و خاسیند بعرستی شت ر بت رسنل رردم تنند ی بحث »حق و
»عسد و »كنند رر رید ا کندی و بترسنل كینکت رر ترعی یسستتاا كوسی »حق و »عسد بادم ل عک شتتد كستتد،
كبتدك »حق  ،سبه »كنند و »عسد رك بعرسی لیکننم
 .2خدا بهمثابه ح

کندی رر ترعی باال ك یسسات ،ددم و لید ر یسسات رك ت ات شدن بت حق لیركند »حق رر یسساا کندی ری ا قعخنی
ركرر و وی رر خغا یسستاا كوسی ك »كسحق ستخ لی ید و رر رستاسا »یی یاعل حق كول و رر ی جهارم یسستاا كوسی
بحتث وكحتد بتاسحق ،ك لاه م »حق بعكی تانن یتاعتل و وكحتد بعكی ختدكونتد كستتتاتار لیکنتد بع كی كستتا» ،حق رك
بتعن كن لاه لی ل نع بت خدكوند بعرسی لیکننم
حق نار کندی رو لرنای »وث ری و »لرعیدشناسانت كستاار لیش ر حق بت لرنای وث ر ل سق ،وث ر باسارل
و بت لرنای تتدق ق ل یا كعتیاری کت ل ابق با وكقا باشتتد رك حق لینالند (حانای )30 :1394 ،کاربستتد حق نار
کندی رر لرنای »وث ری كستد؛ جنانکت ك ترعی یسستات نار کندی بعلیخید» :عسم بت حیایق كشتناء بت قدر ت كنایی
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كنستتتان کنتدی حق ب رن رك نتت تنهتا رر »نوع و لاتاحتث نوعی ،بسکتت رر عمتل ننا سحتای لیکنتد؛ جنتانکتت لی یتد:
»لیدت ر ینسست م رر عسمش رستندن بت حق و رر عمسش ،عمل بت حق كستد ك طعیی ننا بتط ر كختدتا تی »حق رك
بتت »كننتد ربط لیردتد؛ »حق  ،عستد وث ر و پتایتدكری رر دع جنای كستتد؛ » یعك جنای کتت ركركی كننتد لیبتاشتتد،
ركركی حینیتد كستتتد په نتا ایع حق بعكی كننتددتای ل ث ر ،وث ر ركرر (کنتدی24 :1978 ،؛ دم )7 :1387 ،
بعكستتا ،كی ترعی کندی ك یسستتات و ربط عمنق ل وت ل یسستتات با »حق  ،یهم لاه م حق رر یسستتاا کندی بستتنار
كدمند لییابد ل كرری کت بعكی لرنای حق و ثاییا حق رر كی لت خلد كسد رر ثهام لختس كسد 1 :ك ثهد
شتناخد نوعی حینید كشتناء کت یسستات ،ركن تی كستد کت بت شتناخد حیایق كشتناء لیپعرك ر  2ك ثهد عمسی ج ن
ینسستت م دم رر عسم و دم رر عمسش حق رك سحتای لیکنتد؛ 3وث ری رر لرنتای عستد وث ر و پتایتدكری رر دعجنای؛
رر لرنای وث ر و كنند؛ خدك
کندی رر ترعی یسستتاا كوسی بتعن كن بعتعی بخش یسستتات ،ل وت ل یسستتاا كوسی رك »عسم بت حق كول کت عسد دع
حیی كسد  ،لرعیی لیکند عسم بت عسد ،بعتع ك عسم بت لرس ل كسد و لا رر

رتی عسم کالل بت دعی ك لرس الم

خ كدنم ركشتتد کت بع عسد ،كحاطا عسمی ركشتتتت باشتتنم (کندی» )7 :1387 ،حق غنع ك عسد ننستتد و عسد وث ر
دعجنای و تاتام خن حق كستتتد؛ یعك دعخنرتت بعكی كو كننتی كستتتد ،بعكی كو حینیتی وث ر ركرر؛ په حق بتت نتاجتار و
وعورتا ل ث ر لیباشد و بعكی كننام ،ل ث ر كسد (کندی)97 :1978 ،
کنتدی بتت ثتای لاتاری حینیی كرستت سا »حق رك قعكر لیردتد سا »حق بعكی کنتدی بنتانیع »كسستت رر قعخن
كستد و حق یکی ك كستماء كسهی لیباشتد؛ یعك رر بحث یاعل حق لی ید یاعل حق وكحد دمان »كسست كستد و یرل
كو كبدكل لیباشد (دمان)131 :
بنتابعكی حق ،لاه لی عتام كستتتد کتت دم بتتعن كن لاه لی قعخنی بع »كسستت و دمرنن بع عستد كوسی و دم بع حیتایق
كشتتناء كط ق لی عرر و دم بت عسم و دم بت عمل لعب ط لیش ت ر رر وكقا حق بعكی كل ر نوعی یرنی شتتناخد حینید و
عمسی کاربعر ركرر و شاید بت كن اد بتن عی بع یجنسد کت کندی ك خن ننا بعكی ترعی یسسات بهع لی نعر،لعب ط ش ر
په ك کندی لرنای حق رر یسساا یاركبی و بت تاا خن كب سننا ستعر تع شد و بع لرانی یع كط ق

د:
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 1قجتنتكی کت ل َابق با وكقا كستد؛  2شتیء باسارل؛  3شتیء تابد ركوم؛  4شتیء تابتی و ركومی کت وكبستتت بت غنع
ننستتد حق بت دع جهار لرنا و ك ت ک بع حق تراسی تتارق كستتد رر لرنای كول وقتی لی ینم كسس ُت ل ث ٌر ،كی

قجتنت حق لیباشتد ،یرنی ل َابق با وكقا كستد ،كلا لرنای روم بت كی كشتار ركرر کت خدكوند ،ل ث ر باسارل كستد ،رر
لرنای س م ،خدكوند ل ث ری تابد كسد کت بعطعم نمیش ر و كلا لرنی جهارم بت كی رسنل بت کار لیرور کت كو وكبستت

بت غنع دم ننسد (لنتوعی)352 :1 ،1394 ،
کنتدی یسستتاتت رك شتتنتاختد حینیتد لیركنتد ،كو بعكی ت تتن ختدكونتد ك وك تان لترتدری بهع لی نعر؛ ك ثمستت
»حق » ،عسد » ،خاسق » ،یاعل نخستتن

بع كی كستا ،ل وت ل یسستات بعكی کندی دن »ل ث ر بتلاد ل ث ر

ننستد كو ك حینید و عسل و لااری ننا بعكی ل وت ل یسستات ستخ

اتت كستد شتاید بت كن اد ل وت ل یسستات،

خدكشناسی كسد؛ یعك خدك رك ننا حق و عسد یاعسی لرعیی لیکند
 .3خدا بهعنوان ّانیم نخسیین

ك ت حام ینی کت بنان ع »وث ر نار کندی كستد؛ »كنند » ،ک ن » ،د ید  ،و »أیه لیباشتد بت نوع لیرستد
کسما »د ید و »كنند رر یسستتاا کندی یکی و لتعكرم باشتتند بن تتتع د ید و كنند بتعن كن لتعكرم کسما ی نانی
 ontaبتکار بعر لیش ت ر د ید و كنند رر رید ا کندی ك ت حام ینی بعكی  einaiو  onرر دما لت ن لیباش تند
ُ
کندی ری تا کسمت كنند رك كن  onکت رر بان ی نانی بت لرنی وث ر و ل ث ر كستد ،ركنستتت و »نن رر ستد ععبی ت کند و
تی ید وث ر كستتد كنند دمان ب رن جنا ل ث ر با وث ر كستتد و یاركبی لی ید لرنی »كن تاام و روكم و کمال و
وتاقد رر وث ر و رر عسم بت شتتیء كستتد و »كون ی نانی ركركی ت کند بن تتتع كستتد و بع کاللتعی و تابدتعی و روكم
رالسد ركرر؛ بت كی رسنل خدك رك با »كون لمدور بت وكو کت خا

خدكوند كستتد ،لیخ كنند و بعكی غنع ك خدك ك »كن

لید ر كستاار لیش ر (کندی26 :1387 ،؛ یاركبی)61 :1970 ،
کنتدی سا »ک ن رك بتت لرنی »وث ر یتا »حتدو

بتتکتار لیبعر و سا »كإلننتت رك رر رالستد بع خنرتت لیتابتل

حینید كستد ،بعكی لادند رر لرنای حینید شتیء بتکار لیبعر؛ جنانکت رر رستاسا »حدور كالشتیء و رست مدا یسستات
رك جنن ترعی کعر كستتد (کنتدی )99 :1978 ،وی کسمتا نننتت رك رر رستتاستا »یی كإلیتابتانتت ع كسرستت كساتاعسنتت كسیعیاتت
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بتکار لیبعر :نن كسست »د كإلننت كسحق (دمان )102 :و »أن ععبی بع »وث ر رر لیابل لادند رالسد ركرر
کندی ك کسما »أیه و »ت ستنه و »سنه رر ی ست م ثاء كول یسستاا كوسی و ننا رستاسا »یاعل كسحق كول تام و یاعل
ناقص ستخ

اتت كستد كو »أیه رك رر بحث ك »ك سی و ترعی و ت تن خن ،لرارل »وث ر بتکار بعر و قابل

كط ق بع خدكوند لیركند كو ك سی رك بت نا ستسای ت تن کعر و خن رك جنای ت تن لیکند کت عسد ندكرر و بعكی كو
ل وت ل و لحم ل و یاعل و رسنل ،ثنه ننستد ،ستبه لی ید ك سی یاستد نمیشت ر؛ یعك یستار یایت تادل لحم ل
كسد نت حالل نخستن و حالل نخستن دمان »أیه كسد و تادل نمیپذیعر (کندی )113 :1978 ،ك ع سنه باشد و
ذكتش سنه باشتد ،الشتیء و ذكتش ننا الشتیء كستد و الشتیء بدون عسد و بدون لرس ل كستد؛ یعك عسد و لرس ل دعرو
بع شت كی کت وث ر ركرر ،كط ق لی عرر بنابعكی كو عستی بعكی پندكیش ذكتش ندكرر و سنه ،دمان عسد ل سق كستد و
اتت لیشت ر عسد پندكیش ذكتش كستد و كی خس كستد ،په سنه لمک ننستد عسد ذكم خ رش باشتد و دع ا
سنه باشتتد ،ذكتش سنه كستتد (کندی59 :1978 ،و  )123خدكی کندی دمتت كنی لتراسی لیباشتتد کت قارر كستتد
دستی (أیه) رك ك ننستی(سنه) پدید خورر (نت ن،1397 ،

)83

ست لن ك ت ک »وث ر نار کندی» ،د ید كستد کت رر بحث خاسیند و عسند و وكحد ب رن خدك کاربعر ركرر؛
رروكقا خیعینش و وث ربخ تی بت ل ث ركم بعكی كو د یدبخ تی كستد تنها خدكستد کت بتعن كن عسد ،د ید عن
ذكم كوسد و ل ث ركم رییع د ید خ ر رك ك كو لی نعند
رربارۀ نساد وث ر بعكی خدك و لخس قام رر کندی ست نکتت قابلت ثت كسد:
 1بعكی کندی تمایا »خیا جنای دستد و »خنرت خن دستد یرنی تمایا وث ر و جنستتی رر ل رر خدك ،ناپدید لیشت ر
خدك جنای ثا وث ر ننسد ،ج ن كو دنچ اتی لتمایا ك وث رش ندكرر
» 2وث ر و جنستتتی لخس ق ،لتمایا كستتد ،لخس ق ،طانرتی لتمایا ك وث رش ركرر ،بتط ری کت باید وث رش رك ك جنا
رییعی یرنی خدك رریاید کند ( )Adamson, 2002: p. 310کندی بتط ر تتعید رر یسستتاا كوسی بعدان لیخورر کت ی
جنا نمیت كند عسد وث ر خ رش باشتتد »عسد وث ر دعجنای ،حق كستتد؛ ج ن دعجنای کت وث ر ركرر ،حینید ركرر،
بتط ری کت كلع حینیی بتط ر ذكتی ل ث ر كسد ،بنابعكی ل ث ركم ل ث ر دستند (کندی) 26 :1978 ،
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ّ
 .4خدا بهعنوان علم نخسیین

کنتدی بعكی كستتم خدكوند ،بت ثای »كسستت رر قعخن کعیم ك کسمتا »باری (خاسق) یا عستد كوسی كستتتاتار لیکنتد کسمتا
»باری رر قعخن تنها ی بار بتکار ریتت كستد ك ت ک عسد كوسی ،كلا یسستای كستد و رر قعخن ننالد كستد رستاسا »یی
كسحتدور بتا ترعی »عستد كوسی خغتا لیشتت ر کتت لعكر کنتدی ك خن ختدكستتد وك تان و ك تت حتاتی کتت وی بتتکتار
لیبعر ،ینی و غنعقعخنی كستد ،كلا ل وتا ک لی و كسهناتی كو قعخنی كستد یسستاا كوسی بت لرنای شتناخد وكحد حینیی
كستتد و دعجنای لرس ل وكقرند قال ك خ ر و عسد وكقرنتی په ك خ ر كستتد و عسد تتعم ،دمان وكحد حینیی
كسد (ندع289 :1 ،1389 ،؛ نت ن)79 :1397 ،
دستتتا كسهنام کندی شتتالل ستتت كرعا كستتد 1 :ی عسد یکتا بعكی دما جنادا وث ر ركرر؛  2كی عسد ،عسد
وحدم خنهاستد؛  3كی عسد ،خ رش وكحد كستد و دنچ ثناا کثعتی ندكرر ( )Adamson, 2007, p. 51دععستی
یا لار یا ت رم یا یاعل كستد؛ یرنی حعکد ك خن خغا لیشت ر یا غایتی كستد کت دعجنای بت خاطع خن كستد عسد
غایی یا ی ق عسد یاعسی كستد؛ یرنی كو رك بت كنجام ركرن یرل وك لیركرر یا خ ر ،دمان عسد یاعسی كستد بت كی لرناکت
جنای خن رك وكركر بع یرل نکعر و عسد ،یاعل كستد؛ كلا نت بت وكست ا غنع په ك ع عسد یاعسی ل ث ر نااشتد کت خ ر،
دمان عسد غایی كسد ،عسد غایی ننا وث ر نخ كدد ركشد (کندی)109-108 :1387 ،
عسد یاعسی یا قعیب كستد یا برند کندی رر تیستنم عسد یاعسی بت عسد قعیب و عسد برند لیپعستد عسد یاعسی
برند بعكی بتوث ر خلدن دع کاو و یاستد و دع كلع لحست  ،و لری سی جنستدی كو لی ید جنانکت رربارۀ یسستاا كوسی
اتنم ،عستد نخستتتن  ،یرنی ختدكونتد پتدیتدخورنتدۀ کتل ،تمتالنتدبخش کتل ،عستدكسرستل و پتدیتدخورنتدۀ دع یتاعتل كستتد
(دمان )109 :رر رستاسا »یی حدور كالشتناء و رست مدا ننا رربارۀ عسد نخستتن جنن خورر كستد» :عسد نخستتن ،
خیعینند و یاعل و تمامکنندۀ جنادا و نالتحع كسد (کندی)113 :1978 ،
كو عستد یتاعسی رك »ك سی لیركنتد و رر ترعی »ك سی لاه م »كبتدی رك ننا تانن لیکنتد للساتتدتای »ك سی ب رن
عاارمكند ك  1 :ینا و یستارناپذیعی؛ »ك سی جنای كستد کت دع ا ناب ر نا ر و بت دنچوثت ثایا ننستد کت لردوم شت ر؛
په بع د یتد ك سی جنای تیتدم نتدكرر (کنتدی)72 :1387 ،؛  2ننتا بتت غنعنتدكشتتت  ،بعكی دستتتی بتت جنای رییع
30

سال پنجم ،شمارۀ نهم ،بهار و تابستان 1399

ننا لند ننستتد؛  3عسد ندكشتتت و خنرت بت جنای ثا خ ر ،ننا لند نااشتتد ،عسد ندكرر و خنرت عسد ندكشتتتت باشتتد،
»كبدی كستد (دمان )118 :بعكی کندی خنرت د ید لیپذیعر ،ك سی ننستد و خنرت ك سی ننستد ،خیعید (لادل) كستد؛
یرنی د ید یایت خن ك عستی كسد په خنرت د ید لییابد ،لادل كسد (دمان)110:
تانن ك سند بتن عی بعدانی بعكی عسد ب رن خدكسد كی بعدان رك با كی تیعیع ننا خورر كند:
ثهان حار كستد ،په باید لحدتی ركشتتت باشتد دنچ ل ث ری عسد ذكم خ رش ننستد بنابعكی دعخنرت نا ر
و ستتبه ب ر كستتد ،یرنی دع حارتی ركركی عستی كستتد کت كو رك حار کعر و ج ن ثهان ،لاری و عاسم ،ثستتمانی
حار كسد ،عستی كو رك باید کت خن (عسد) خدكسد (کندی)148 :1978 ،
کندی با نیا كرست یی بت عسل جهار انت ،بعرستی عسل رك ل وت ل یسستات ركنستتت و بعكی كو عسد نخستتن یا عسدكسرسل،
خدكوند لیباشد کت خاسق كسد و عسند كو یاعسی كسد ،رر وكقا كو بع عسد یاعسی و یاعسند عسند بعكی عسد نخستن
ت کند ركرر کت بت كند كیجار کند و خاسق باشد
 .5خدا بهمثابه فاعل نخسیین

»یرسند ك ت حی رر لتاینای كرست و یکی ك لرانی وث ر نار كرست كستد کت رر ت لا ،خک وننی ننا بع وث ر
كط ق لی عرر یرسند نار كرست ك یرل ل تتق لیشت ر و بتلرنای »کمال تحیق كستد (كرست 1047 ،1390،؛
كس  )30 :كستتاارۀ كرست ك یرل بعكی وث ر بت تسیی كو ك وث ر با لی عرر؛ ل ث ر باسارل بت كلع لتحیق كشتار ركرر
(کاکایی ،عااستی حستن خباری )33 :1397 ،رر یسستاا کندی ك یاعسند بحث شتد كستد ،كکن ن پعستش كی كستد خیا
یاعسنتد رر یسستتاا کندی رك لیت كن بت یرسند با عركندی خیا لیت كن اد كی كندی تتت کت وث ر ،یرسند كستتد ،بنای
بحتث ك ختدك بتت عن كن »یتاعتل یتا »یتاعتل نخستتتن

نار کنتدی كستتدی جنن یهمی ك ختدك بتتعن كن یرسنتد لحض بتا

كیس طن ععبی یا للس كت س ثنا بنیانت ننستد بعكی یهم لرنای »یاعل نخستتن

و نستاد خن با »یرسند للساتدای خن

رك بعرسی لیکننم
کندی دم یاعل و دم یرل رك ركركی كقستالی لیركند و كقستام یرل رك بعحستب یاعلدا بنان لیکند كو یاعل رك بت رو
یاعل حینیی و لجا ی تیستنم کعر ؛ جنانکت رر تیستنم وكحد ننا خن رك بت حینیی و غنعحینیی تیستنم لیکند ،كینجا ننا
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ك یاعل حینیی ستخ لی ید یرل یاعل حینیی كیجار كشتناء ك عدم كستد ،بدون كینکت خ ر یاعل ك یرل كتع ببذیعر و
جنن یاعسی ،خدكوند لیباشتتد و یرل كو كبدكل كستتد و رییع یاعسی کت لادل و لخس ق كستتد ،لنارل ك یاعل حینیی
كسد ،بعكی كسا ،بت كو یاعل لجا ی لی ید (کندی )134-135 :1978 ،کندی رر كی لت خدك رك »یاعل خ كند
كستد؛ رر دنچ بخش قعخن بتط ر لستتینم خدك »یاعل خ كند نمیشت ر ،كلا رر دمن لت  ،خدك رك »لادل ننا لیركند
رر قعخن ،خدكوند »بدیا یرنی پدیدخورندۀ خسمان و لن ركنستت شد كسد
کندی رربارۀ »یرل ننا ستخ

اتت و كقستالی بعكی خن بنان کعر كستد »یرل حینیی نخستد» ،كیجار ل ث ركم

ك عدم كستد »كیجار ك عدم یرل لخدت

خدكوند و دمان »كبدكل كستد یرل حینیی روم »كتع للتع رر جنای

كسد کت ت تنع رر خن وكقا لیش ر (کندی135-136 :1978 ،؛ دم )77 :1387 ،
یاعل حق دمان للتع رر شیء كتعپذیع كسد ،بدون كینکت خ ر ت تنع ببذیعر یاعل حق ،عسد یاعسی لرس لدای خ یش
كسد ،بدون خنکت دع ا لنارل ش ر یاعل حق کت دع ا لنارل نمیش ر ،تنها باری تراسی ،یاعل کل حینیی كسد (دمان)
باری تراسی حینیتا نخستتن عسد دما لار لدای باوكست ت و بیوكست ت كستد؛ یعك كو یاعل كستد و دع ا لنارل نمیباشتد؛
بسکت عسد قعیب لنارل كول كسد و عسد باوكس ا لار لدایی کت په ك كو لنارل دستند (کندی)136 :1978 ،
یهمی کت ك بحثدای کندی رربارۀ تیستنم یاعل و تیستنم یرل بترستد لیخید ،كی كستد کت كو یاعل حینیی رك رر
یرل كیجار لرعیی لیکند و ال لا كینکت یرل كو كیجار و بت وث ر خوررن ك ننستتی باشتد ،كی كستد کت كو لنارل نااشتد،
تحتد ت تنع قعكر نینعر و ر ع نی نبتذیعر دمرنن رر تیستتنمی کتت بعكی یرتل كركوتت کعر یرتل نخستتتن رك دمتان كیجتار
ركنستتت و یرل روم رك یرسی کت لت تع لیشت ر ك كی رو تیستنم لرنا و لاه م »یرل و »یاعل و نستاد خن با »یرسند کت
رر ی نان ل عک ب ر  ،بترستتد لیخید بعكی کندی »یرل و »یاعل نخستتتن و حینیی ،بع لنارل نا رن و ررعن حال
للتع ب رن بدون كتعپذیعی ك غنع ت کند ركرر خنرت لنارل نااشتد ،ق كی بعكی تتننع و كتعپذیعی رر كو ننستد و دمان یرل
لحض لیباشتد بنابعكی لعكر ك »یرل کت کندی رك با رید ا كرست پن ند لی ند ،دمان یرل نخستتن و رولن ننستد،
بسکت رر دمان لرنای كرس یی و رر لیابل ق كسد
كرست رر کتاب یا ردم (کاپا) یدتل نهم رربارۀ »ق و یرل لی ید» :جنای کت ییط باسارل وث ر ركرر و جنای
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باسی  ،كلا جنای [دم دستد کت دم باسی و دم باسارل (كرست 1065 ،1390،؛ب )5-6 ،کندی ننا با ت ثت بت كی
رید ا كرست  ،دمان رستتتبندی رك كركوت لیکند کت بعكستا ،خن كشتناء یا دمن تت باسارل یا دمن تت باسی دستتند؛ یا باسی
لیباشتند و ستبه بت یرسند لیرستند و خنرت دمن تت باسارل كستد بعخنرت باسی كستد و ستبه بت یرسند لیرستد ،لیدم
كستد؛ یعك عس عد یرسند یایت خن كستد؛ بت رسنل خنکت دع شتیء ك ق بت یرل لیرستد با جنای بت یرسند لیرستد کت
یرسندیایتا دمان شتیء كستد بنابعكی دعجنای کت ك ق بت یرل لیرستد ،جنای كستد کت ل تم ل ک ن كستد و ك ع
جنای دمن تت باسارل باشتد ،باسی ننستد و ذكتی كستد کت ل تم ل ک ن نمیباشتد بنابعكی كل ری کت خ رشتان ل تم ل
ک ن ننستند ،عسد كل ری دستند کت تحد ک ن قعكر لی نعند (کندی)135 :1387 ،
با كی تانن ننا عستد یاعسی کنتدی بت »یرسنتد ربط لییابد و رروكقا ری تتا بحتث عستد یاعسی کنتدی بت »یرسنتد
با لی عرر و خدكوند بتعن كن عسد یاعسی ،یرسند لحض كسد و یرسند لحض ك ق بت یرل نمیرسد و ل م ل دنچ
ک ن و یا تتننع و شتدن ننستد و دعخنرت جنن باشتد ،عسد كل ری لیشت ر کت یرسن عد لحض ننستتند و بت ستاب عسند خن
بت یرسند لیرسند بنابعكی نیا كو بت »یرسند و رستتبندی ق و یرل بع عیتت ك كرس كسد
کنتدی بحتث یرسنتد رك بتا یتاعسنتد ع لی نتد و بتا بتتکتار نعی لاه م یتاعسنتد بتت ک ن و پنتدكیش ل ث ركم لیپعرك ر
کندی یرل خ ق خدك رك بتعن كن تدور ییانیی بت كشتناء لحست  ،ت تن لیکند خدكوند لادأ و لناا وحدم رر
كشتنا عء لخس ق كستد ،بنابعكی وحدكنند ،تاتی كیجابی كستد كو خدك رك ك كشتنا عء لخس ق لتمایا لیکند بت كی بنان کت
خدك »یاعل حینیی كستد؛ ررحاسیکت لرس لدای كو یاعل باسمجا یا كستتراری دستتند خدك عمل لیکند بدون كینکت
وث ر بع كو ت تنع بیذكرر کندی ك تتعكر ركرر کت خدك حینیتا یاعل كستتد و تنها یاعل حینیی كستتد؛ یعك تنها خدك عمل
لیکند و ك تت لنارل نمیشتت ر یاعل باسحق یا حینیی یاعسی كستتد کت كتعی كنجام لیردد ،كلا كتع نمیپذیعر كی
یرسی کت كتعی ك للتع رریاید لیکند ،لرس ل یاعل كستد بنابعكی یاعل حینیی ،خاسق كستد و ستا ندۀ ثهان و ستتایش
لخد

كوسد ()Mcginnis, Reisman, 2007: p. 22

خاسق کت لتراسی كستتد رر حینید عسد نخستتتن بعكی دما كی لرس الم لیباشتتد و یا ك طعیق ی وكستت ا
ررونی یا بدون ی وكس ا ررونی ،عسد كسد ،ج ن كو یاعسی كسد کت تحد ت تنع قعكر نمی نعر و عسد ناری بعكی
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لرس ل نخستن لیباشد ( )Adamson, Pormann, 2015: p. 74یاعل حینیی نخستن کالل كسد
 .6خدا بهمثابۀ واحد نخسیین

پعستش كی كستد کت »وكحد و »ییانیی ك کجا وكرر یسستاا کندی شتد كستدی خیا لاه لی ی نانی و ن كی ط نی كستد
یا وی با ت ثت بت كندی تا كست لی ك وكحد ب رن خدك بحث کعر كستدی کندی رر تانن بحث »وكحد تیستنماتی بعكی خن
كركوت لیردد و وكحد رك بت »وكحد حینیی و »وكحد لجا ی یا كستتتراری تیستتنم لیکند خدك وكحد كستتد و ك دنچ
ثهتی کثنع نمیشتت ر ،بنابعكی خدك ذكتا وكحد كستتد و وكحد ب رنش »باسحق كستتد ،ررحاسیکت دما لخس قام رییع
بتط ر كستتراری و لجا ی وكحد خ كند لیشت ند »وكحد لانای قعخنی لحکمی ركرر ،كلا »باسحق ب رن ننا ری تت رر
قعخن ركرر کت پنش ك كی رربارۀ حق بحث کعریم
واحد حقیقی هیچیک اج مفقوال نیسننمّ .
ماده ،تنس ،نوع ،یننخ

 ،فصننل ،عرم عاف ،نفس و عقل و حرکم

و...نیسنم .واحد نسنبم به دییری ه نیسنم ،بلکه واحد مطل ا نم .کثر نمیپذیرد و مرکب و کثیر نیسنم و
حندود بر آن حمنل نمییننود و بسننی ترین چیتی ا ننم کنه برای آن ا ننم .واحند حقیقی ننه هیولی دارد و ننه دارای
صنور و کمیم و کیفیم و نسنبم و عرمهای دییر ا نم و نه میرر ا نم و تنس و فصنل ه ندارد .او وحد
مرض ا م یفنی چیتی تت وحد نیسم و هر واحد تت او میکثر ا م( .کندی)104 :1978 ،

کندی بن تتتع رر لستتۀسا تتاام خدك و »خل ۀ ت حند تحدت تنع كندی تا لرتاسی كستتد ،ج ن لرتاست »كدل ت حند و
عدل سیب عیتتكند و ت حند ،بخش نا ستستتنی ستند قعخنی كستد رر كی ل سب کندی بنانی بعكی ت تن ناپذیعی
خدك بتکار لیبعر کت شتتانت بنان ثهمب

تتا كن لرتاسی كستتد (نت ن )90-91 :1397 ،نوعیا نای تتاام یا ت ویل

عیسی خن رر رید ا »ثهم ری تتت ركرر کت برددا ك نوعیتدای لح ری لرتاست شتتد رر كندی تا ثهمنت باید لت ن رینی
حاکی ك

تتااتی کت ال لا تجستتنم و ت تتانت كستتد ،ت ویل عرر ،لانند رؤید خدك رر وكقا ت ش كو بعكی تنایت خدك ك

دما خن تااتی ب ر کت كو رك با لخس قام و خیعید ان دمانند لیکعر كو رر ریال ك ت حند ،لنکع كی ب ر کت کستی غنع ك
خدك بت كند یاعل و خاسق یرسی رر لرنای حینیی کسمت باشد ( ابعی)70-71 :1388 ،
وی رر رساسا »كسی عسی ب ثهم یی وحدكننت كسست و تنادی ثعم كسراسم لی ید:
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بنابراین او کثیر نیسنم بلکه واحد ییرکثیر ا نم .او را نیایش نتا نم و بسنی برتر اج کیفیاتی ا نم که ملردان به او
نسنبم میدهند .او به خلقیش ینباهم ندارد جیرا کثر در همۀ خلقم هسنم ،اما مطلقا در او نیسنم جیرا او مبدع
َ
(آفریننده) ا م و آن ا مبدع و آفریده( ».کندی)164 :1978 ،

ك نوع کندی ،وحدم وكقری خدك لانا دع نت تتاد كسهی ثدك انت كستتد ،ك كی ثهد كو لرتاسی لیكندی تتد
وكحد حینیی دمان وكحد باسذكتی كستد کت شتانت لخس قاتش ننستد و بتدنچ وثت کثعم نمیپذیعر و بت دنچ ن ل تیستنم
نمیشتت ر نت ك ثهد ذكم و نت ك ثهد غنع خن نت لان كستتد و نت لکان نت حالل و نت لحم ل كستتد کل و ثاء و
ث دع و ععض ننا ننسد كو تنها وث ری كسد کت بتط ر کالل نالتتنع كسد (کندی)104 :1978 ،
كوسن عسد وحدم رر كل ر وحدمیایتت دمان وكحد حینیی كستتد کت وحدم رك ك غنع ذكم خ ر كع ا نمیکند؛ یعك
لمک ننستتد جنادتایی کتت بتت یکتدییع جنای كع تا لیکننتد نتالتنتادی و بیخغتا بتاشتتنتد په عستد وحتدم رر كل ری کتت
وحدم یایتتكند دمان وكحد حینیی كول كستتد و دعجت پذیعكی وحدم باشتتد لرس ل كستتد په دع وكحدی ،ثا وكحد
حینیی ،وكحد لجا ی كسد وكحد حینیی وحدم دمان د یتش كسد (کندی105 :1978 ،؛ دم )58 :1387 ،
خدك ك حنث وث ر کثنع نمیشت ر لرس ل کثنع كسد و بتط ر ل سق وكحد ننسد و بتوسنسا كلع وكحد ،ل سق كسد
كو ك

کثنع ننسد و وحدم كو دنچ جنای ثا وث ر ننسد (دمان)
بتنوع لحییان ،ث دع كندی تتا کندی رك خل كی قعخنی یرنی »وحدم تام خدكوند ت تتکنل لیردد کندی په ك

بنان ت تتنای ستتسای وكحد لی ید» :بعكی كستتا[ ،وكحد حینیی وحدم لحض و لحض كستتد؛ یرنی جنای ثا
وحدم ننستتد ،ررحاسیکت دعجنا رییعی غنع كو لتکثع كستتد خدك ك دنچ ل ث ر رییعی وحدم کستتب نمیکند،
بسکت عسد دع وحدم كسد (نت ن)80 :1397 ،
رر خط یکعی نوعیا ن كی ط نی ،لخس قام ،وث ر بستتنط رك ك وكحد بستتنط رریاید لیکنند کت لادأ وث ر یا وث ر
لحض كستتد رر كی لرنا وقتی اتت لیشت ر خدكوند جنای رك خسق لیکند؛ یرنی خن جنا رك ل ث ر لیستتا ر کندی رر
بنان كینکت دما كشتناء با وحدم و کثعم ل تخص شد كند ،لی ید باید عستی بعكی كی كتحار وحدم و کثعم وث ر ركشتت
بتاشتتد ،عستی کتت خ رش ذكتتا وكحتد كستتد رر بخش جهتارم ،کنتدی ن تتان لیردتد کتت كی عستد »وكحتد حینیی یتا »ذكتتا
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وكحد كستد کت ل وت ل دنچ لی ستكی ننستد؛ یعك كینها دمت بع کثعم رالسد ركرند رر نتنجت نوع لیرستد خدك »وكحد
حینیی کال لتراسی كسد و بت لرنای رقنق دنچ جنای نمیت كن رربارۀ كو اد ()Adamson, 2003: p. 49
»وكحد كیس طن رر كنۀاردا و كت س ثنا بنان ع كلع لترال كستتد کت ی ق دمت جنا لیباشتتد ستتخ لتدكول رربارۀ
كنۀاردا كی كستد کت »وكحد یعكتع ك وث ر كستد و رر كندی تت نمی نجد و بنان ن تدنی كستد و بت نام »وكحد خ كند
لیشتت ر؛ وكحدی کت عدر ننستتد و وكحدی()یکی) رربعكبع رییعی و وكحدی ك کثنع ننستتد ،بسکت وكحدی كستتد کت
بتتعن كن »یت

دم رر كنتدی تتت نمی نجتد؛ یعك كنتدی تتنتدن یت ب یتا تتستت كنتدی تتنتدن رویی و کثعم رك بتترناتال ركرر

(یاسبع)15 :1363 ،،
وكحد ن كی ط نی كلعی یعكتع ك وث ر كستتد كبتدك باید نستتاد وكحد با وث ر رر رید ا کندی رك رریابنم تا ری تتا
بحتث وكحتد رك رر یسستتاتا كو باهمنم رر ریتد تا کنتدی وكحتد بعكی ختدك قتابتل تاتدیتل بتت وث ر كستتتد كو »د یتد رك بتا
وحدم یکی ركنستت و »د ید و »كنند بعكی کندی بتلرنای »وث ر كسد كو لرتید كسد د ید بعكی خدك بتعن كن
عسد ،بتعن كن خاسق و ننا بتعن كن وكحد ،عن ذكم كوستد ،كلا لخس قام و ل ث ركم رر لیابل ،وحدم و د ید رك ك
كو رریاید لیکنند
ك لنوع کندی ،د ید ثا بت وحدتی کت رر خن كستتد ،ننستتد و وحدم یایت دمان د ید یایت كستتد په ق كم
دمت جنا بت وحدم كستد کت ك ع ك خن ثدك شت ر بت لحض ثدكیی بت حال نخستد با لی عرر و ناب ر لیشت ر بنابعكی
وكحتد حینیی دمتان كول خیعیننتد و نیتا ركرنتدۀ خیعیتدۀ خ یش كستتد و دمتت جنا بتت كو ثهتد حا و بیتا ننتا ركرنتد و عنتت
ناب ر خ كدند شد (کندی)59 :1387 ،
وكحد ب رن بعكی کندی تسانیی ك نیا ستسای كیس طننی و لرتاسی و خل ۀ قعخنی كستد کندی لت تع ك نیا كیس طننی
وكحد رك بتنح ستتسای تانن لیکند و با نای تعکنب و تیستتنمپذیعی حتی بت نای ستتخ

ات ك وكحد ننا لیرستتد ،كلا

رربارۀ نستتاد وث ر و وكحد لنان ن كی ط ینان و کندی تااوم كستتد؛ یعك بع حستتب رویکعر كیس طننی وكحد بعتع ك
وث ر و یعكتع ك وث ر كستد ،رر حاسی کت دنچ عاارم و بنانی ك کندی وث ر ندكرر کت وكحد رك بعتع ك وث ر بدكند وی
وكحد رك ی ق دما لاادنم لانند ثنه و یدتتل و لی الم لیركند ،كلا وكحد رك با د ید یکی ركنستتتت و وكحد و د ید،
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ویه ی عسد نخستتن کت خیعینند و خاسق كستد ،لیباشتد و دعخنرت غنع ك كو ،د یتش و وحدتش رك ك كو لی نعر رر
وكقا کندی لت تع ك رویکعر كستت لی لرتاسی و ننا قعخن كستتد ،ج ن وكحد ب رن خن رك با لادل ب رن و خاسق ب رن پن ند
لی نتد کنتدی په ك بحتث ك حتدو عتاسم ،بتت بحتث لحتد عتاسم و وحتدكننتد كو لیپعرك ر كتاتام لحتد دمعك بتا
كتاام وحدكنند كوسد و بحث ك وحدكنند خدك بعكی لنا کعرن كو ك شاادد بت لخس قام كسد
 .6خال بودن

کندی »خاسق رك بت د یدبخ تی ربط ركر كستد و »د ید ننا بت »وث ر » ،وث ربخ تی و »وكحد ب رن كرتااط
لییابد جنانکت رر تانن لاه م »ك سی ننا ریدیم ،دعخنرت ك سی نااشتد ،خیعید و لخس ق كستد ،ج ن د ید یایت خن
ك خ ر و بت ذكم ننستتد ،بسکت ناشتتی ك عستی كستتد و با د ید یایت  ،خیعید و خسق لیشتت ر و وكحد حینیی ،عسد
د یدیابی كشناء كسد خاسق و عسد ،د ید رك ك خ ر ركرر و خنرت د ید بدكن ركر لیش ر ،لخس ق كسد په عسد
خیعینش دمان وكحد حینیی نخستد كستد ،عستی کت لادأ حعکد ك كوستد؛ یرنی لحع كستد ،یاعل لیباشتد بنابعكی
ج ن وكحد حینیی ،نخسد عسد لادأ حعکد د ید یایت كشناء كسد ،په كو خاسق و خیعینندۀ تمالی كل ری كسد کت
ركركی د ید لیش ت ند (کندی )58-59 :1387 ،لاه م »خاسق بنان ع خن كستتد کت لاس ت كی خاسق ییناستتت رسنل
وث ر خ یش رك رر بعندكرر؛ رروكقا لاه م »خسید بنانیع شکام لنان خاسق و لخس ق كسد
کندی رر بعكدننی خاسق ب رن خدكوند رك تابد لیکند و خدك بعكی كو »خاسق كسد
 1تنادی ثعم عاسم ن تان ك حار ب رن خن ركرر ،ج ن ی ثعم لتنادی حعکد ركرر و ك سی ننستد و ك ی رور كی خسق
شتتد و لانی بت پایان لیرستتد ،په حار كستتد و حار بت لحدتی ننا ركرر کت خن رك ك عدم پدید خورر کت خن خدكستتد
و »حتدو

و ننا »كبتدكل كستتتاتار لیکنتد

(کنتدی155 :1978 ،؛ دم  )99 :1387 ،کنتدی رر كی لت ك وك ۀ »لحتد
حی ک لی كسد و خدك ُ»لحد و »وث ربخش كسد و كل ر حار رك ك عدم پدید لیخورر
ُلحد  ،ك

لحد یا وكحد كستد یا کثنع »کثعم لحدتان بترسنل تعکنای كستد کت
 2بعدان روم ننا رر كركلا بعدان نخستد كستد ع
ع
رر ذوكم خنهتاستتد ،یعك بتایتد رر یت كلع وكحتد کتت خنهتا رك رر بعلی نعر ،ل تتتع بتاشتتنتد و كینکتت دمتا خنهتا یتاعتل دستتتنتد،
دمانط ر کت نا ایع بتوسنسا ید سی کت لخدص خنهاسد ،لختس لیش ند ،په دما خنها لعکب ك خن جنای دستند کت
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خنها رك خا

لیکند (یدتل) و خنرت کت نستاد بت خنها عام كستد (ثنه) (یرنی دمت خنها لعکب ك یدتل و ثنه دستتند) و

غنع خنها رك دم رر بع لی نعر كی كقتجای حدو دما خنهاسد؛ یعك بت تعکنبکنند كی كحتناج ركرند کت خنها رك با دم تعکنب
کندو و دمن رسنل» ،خدك رك ك شاادد بت لخس قام لنا لیکند (کندی )155 :1978 ،رر كی لت ننا خدك »لحد
خ كند لیش ر و نیش لحد رر كی لت  ،تعکنبکنند ی كسد کت غنع ك نیش وث ربخ ی كسد
کنتدی رر كركلتا تحسنسش ك تنتادی ثعم و ییتانیی ختدك بتت لیتایست تا لختدتتعی لنتان ختاسق و لخس ق لیپعرك ر و
لی ید خاسق شتانت لخس ق ننستد ،لخس ق کثنع كستد و کثعم رر خدك ركدی ندكرر ،كو خاسق و پدیدخورند و لخس ق،
پدیدخلد كستد ،كو دمن تیی و تتننعناپذیع و لخس ق ،لانی و تتننعپذیع كستد بنابعكی کندی وكحد حینیی رك با خدكی
خاسق یکی لیركند و كو رك بتعن كن »وكحد حینیی  ،بخ تتند  ،لادأ ،قارر و حالی و پ تتتناان کت بارم و لتراسی و وركی
اام لیركند خدك ثهان رك  -با وحدم و وث ر بخ ندن بت خن -كیجار لیکند كی ركل بع كی كسد کت دمن ت وث ر
ركرر ()Adamson, Pormann, 2015: pp. 3-4
کنتدی لرتیتد كستتد خدك تنهتا لحد ثهان كستتد و كو خن رك ك دنچ پدید لیخورر بت كی لرنا کت دنچ جنا رییعی
قال ك خسید خدك وث ر ندكشتد كی رسنل بع كی عیند كستد کت کندی نوعش با ی ناننان لتااوم كستد ( Abboud,

 )2006: pp. 50خدك خاسق كستد و كشتناء رك لیستا ر و با ستاخد خنها وكحد كستد با كی دمت وث ر و وكحد رر كشتناء
لخس ق کال یکی ننسد رر وكقا کندی لرتید كسد تنها رر خدك وحدم و وث ر یکی كسد و كو »وكحد ذكتی كسد
وكحد حینیی »كشتناء رك ك طعیق وث رش بتوث ر لیخورر كی بنان ع كی دمانی وث ر و ییانیی رر خدكوند كستد و
کنتدی لی یتد ختدك ك طعیق كی وث ر یتا ییتانیی ،خسق لیکنتد بععکه رر كشتتنتاء لخس ق ،وحتدم ك وث ر لتمتایا
كستد رر كشتناء لخس ق ،وحدم ی شتعط وتعوری بعكی وث ر كستد بت ط ری کت ك ع وحدتش ك رستد بعور ،خن جنا
ك ب رن رسد لیک د ()Adamson, 2007: p. 57
کندی رر بحث خاسیند ك ك ت ک ک لی »لحد

با تانن یسستای كستتاار لیکند ،ررعن كینکت خدك رك عسد

نخستتتن و یاعل نخستتتن ركنستتتت ،لرتید كستتد عسند و یاعسند كو وث ربخش دستتتند ،بنابعكی عسند كو و یاعسنتش
عم بت حعکد ررخوررن كل ر لتحع ننسد ،بسکت وث ر بخ ندن و ك ننستی بت دستی ررخوررن كسد
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نییجهگیری

 1کندی ک لیتعی ینسست م لستسمان كستد كی كرعا ك ثهام لختس قابل بعرستی كستد کت رر لت ننا تانن شتد
وی یسستات رك ركن تی ب تعی ركنستتت و خن رك با رستاسد پنالاعكن ل ابید ركر کت كی رویکعر كو ،خشتتی و دمادنیی ری و
یسستات و بتن عی یسستای کعرن »ری

كستد كو یسستات رك بعتعی

تناعد كنستان ركنستتت و رر تانن لااحث كسهناتی کمتع

ك عااركم رینی و قعخنی بهع عیتت كستد »حق  ،ك ت حی قعخنی كستد کندی حق رك ننا بتعن كن كستمی بعكی خدك
وكرر یسسات لیکند کت رر ح ۀ وث ری و لرعیتی و نوعی و عمسی لرنای كعم ركرر و رر بحث ك خدك لیت كن خن رك رینی
ننا تسیی نم ر و بع عیتت ك رویکعر كس لی و قعخنی ركنسد
 2ثاییا خدك رر یسساا کندی تا حدی كسد کت تانن لساول لابردكس انری خن ننا با بحث كسهناتی و لااحث لعب ط بت
ختدكونتد ع لیخ رر بحتث عستد ،بحتث ق و یرتل و بهع نعی ك كی رو لاه م بعكی یتاعسنتد ختدك و ننا بحتث ك
»د ید و پن ند ركرن خن با وحدم و خاسیند خدكوند ،دمیی یای خن كسد کت کندی خدك رك لح ر یسساا خ ر قعكر
ركر كستد و دما لاادنم و ك ت حاتی لانند »حق و »كنند » ،عسد و »یاعل نخستتن

و حتی بحث وحدكنند و

خسید رر یسساا كو رردم تنند و لعتاط دستند
 3کنتدی ررعن كینکتت رر بحتث عستل جهتار تانتت و ق و یرتل ك كرستت كتع پتذیعیتتت ،رر بحتث وكحتد ننا ك رویکعر
ن كی ط نی و خل ۀ قعخنی و »ثهمنت ت تنع عیتت كستتد نیا ستتسای وی بت وكحد لتراسی کت با ستتسب دع نت کثعم و
تعکنتب و تیستتنمی ك ختدك دمعك كستتد ،كو رك دم بتت كیس طن و دم بتت ریتد تا »ثهمنتت-لرتاستت ناریت لیکنتد رر بنتان
»تنایت خدك و شاادد ندكشت كو بت لخس قام و رر بحث »وحدكنند و »بحث ك لحد

ننا كتعپذیعی كو ك رویکعر

»ثهمنت خشتتکار كستتد كلا تااوم تتعید كو با كیس طن و نیا ن كی ط نی كی كستتد کت وی وكحد و وث ر رك یکی
لیركند و ثاییادی بعكبع بعكی وث ر و وكحد قاول كستد؛ ك نوع کندی و وث ر و وكحد رر خدكوند یکی كستد ،رر حاسی
کت رر رید ا ن كی ط نی ،وكحد ،بعتع ك وث ر كستد بنابعكی کندی رر بحث ك لاه م خدك ینسست یی جندستنماستد،
بتنح ی کت لیت كن ر تدای كرس  ،كیس طن و لرتاست و قعخن رك رر كو یاید
 4نیا کندی بت لستۀسا خاسیند خدك ،رویکعری یسستای -ک لی كستد؛ ك یکست خسید رك وث ر بخ تندن بت كلعی ك
ننستی لیركند؛ وث ر بخ ندنی کت دمان د ید ركرن بت خنان كسد و خدك رك عسد و وث ر ركنستت کت د یتش ك عخن خ ر
كو ب ر و د ید رییعكن دمت ك كوستد ك ست ی رییع رر عااركتی ك »لحد ستخ لی ید و نیش »لحد رك رر
حد تعکنبکنند ی ت ن لیکند
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