
 "یمداکآ هلب هُگ"
یدحا یلع

 ،مورب هاگشیامن نیا غارس هب )ندوب هدننیب/ندرک اشامت اب لباقت رد Visiting( "ندرک تاقالم" دصق هب رگا
 ."یمداکآ هلب هُگ" :دوب دهاوخ نآ ناونع زا ما تاقالم نیتسخن

       
 یم اقلا ار یناکم مسا دیاش ای و ،صاخ یمسا هاگشیامن نیا ناونع ،ندروخ شوگ هب نیتسخن ای ،هاگن نیلوا رد
 .هلب هُگ یمداکآ ای "یمداکآ هلب هُگ" :دنک
 زا زبس رس ،نِتآ هموح رد دوب یغاب مان "یمداکآ" هک مشیدنا یم نیا هب هلصافالب "یمداکآ" هژاو اب دروخرب رد
 اه سیدنت ،دباعم ،نآ درگارگ هک یراوید ؛دوب هدش روصحم )سوخراپیه( سخربا ِراوید اب هک نوتیز و رانچ ناتخرد
 ،ینتآ نامرهق سومداکآ ،غاب کلام مان زا "یمداکآ" مان رگید فرط زا .دندوب هتفرگ یاج نتآ ناگبخن یاه همسجم و
 .دوب هتشاذگ یاج هب نادنورهش یارب یمومع یناکم هباثم هب ار نآ هک دمآ یم
 ریغ یاه ییامهدرگ یارب ناکم نآ زا هک یسک ؛تسا هدروخ هرگ نوطالفا مان اب "یمداکآ" هژاو ،دعب هب اج نیا زا
 اه دعب و دش لدب "نوطالفا یمداکآ" هب یمسر روط هب سپس و درک هدافتسا هفسلف سیردت و ثحب یارب یمسر
  .تخادرپ سیردت هب اج نآ رد مه وطسرا
 .تسا ینوطالفا-ینانوی-یفسلف هینیشیپ نیمه ثاریم دوخ نیزورما ینامتفگ و ینابز یاه دربراک رد "یمداکآ" هژاو
 ،ریخا نارود هب رت کیدزن و اه دعب رد ؛)Scepticism( یروآ کش ینبم رب ینوطالفا یفسلف ماظن :"یمداکآ"
 .هتفرشیپ شناد یریگدای داهن :"یمداکآ" ،رخآ رد و ؛الاو شناد یریگارف لحم :"یمداکآ"

 ضقانت زا ولمم رسارس یتلالد تیعضو رد ار دوخ مدرگ زاب "یمداکآ هلب هگ" هب ینهذ شخرچ نیا زا دعب رگا الاح
 ."یمداکآ" و ،”هلب" ،”هُگ" :دوش یم انب اه ّلاد نیا ینیشن مه زا کش نودب ضقانت نیا ،نم یارب .مبای یم
 دوخ نیزاغآ هشیر هب تشگزاب زا رتهب یهار چیه دیاش ،دنک یم لامعا "ضقانت " کی هچنآ زا بسانم یکرد یارب
 + paradox = para دوش یم رت ناسآ راک میریگب paradox ینانوی هژاو لداعم ار ضقانت رگا .دشابن هژاو

doxa. اسکاد )doxa, endoxa( هب تبسن هدش تیبثت و یمومع رواب ؛دنراد رواب نادب مومع هچ نآ ینعم هب 
 ،رابتعا نیا هب .تسا )هدننک ضغن یتح و( هدنهد رییغت دنوشیپ )para( اراپ .یزیچ ای و ،یا هدیدپ ،یرما
 .دنک یم ضقن یرما هب تبسن ار یمومع رواب ای راظتنا هک تسا یزیچ نآ )اسکاد-اراپ( سکوداراپ

 ینیبشیپ ضقان مه رانک رد "یمداکآ" و ،”هلب" ،”هُگ" روضح ،”یمداکآ هلب هگ" )یوحن یتح و( یتلالد راتخاس رد
 هب .دننیشنب رگیدکی رانک رد یرگ تلالد هریجنز کی رد عیاش روط هب دنناوت یم هک تسا ییاه لاد زا نم یتداع
   .دهد یم خر یرگتلالد هریجنز کی رد هک تسا یتسسگ یقیقح ضقانت ،رگید ینایب
 و ،هدنناوخ ،هدنونش نآ یتلالد ماظن ،تسا نینچ نیا رگا و دراد ییانعم الصا ؟تسا ینعم هچ هب "یمداکآ هلب هگ"
      ؟دنک یم تیاده ییانعم هزوح هچ هب ار دوخ هدننک "تاقالم" ای
 هاگشیامن نیا ناونع زا ییانعم هب هک مشاب نیا رب "یمداکآ" هژاو توافتم یاه تلالد نتفرگ رظن رد اب رگا الاح
 :دوب دهاوخ لیذ لیبق زا جیاتن لامتحا هب .مسرب

 ،اه سیدنت ،دباعم نآ درگادرگ هک یراوید اب روصحم ،نوتیز و رانچ زبسرس ناتخرد اب اب هتسارآ یخیرات یغاب -۱
 نیمه اب یخیرات یغاب ،ای و ،دیور یم /دراد دوجو /دیز یم "هلب هُگ" نآ رد و ،هتفرگ رارق ناگبخن یاه سیدرس و
       .دیوگ یم "هلب" ،”هُگ" نآ رد هک فیصوت
 ینبم رب ینوطالفا یفسلف ماظن :)مینک فیرعت ضقانتم رصانع زا یکیتکلاید یزاس موهفم هب ار هفسلف رگا( -۲



       .دیوگ یم "هلب" ،”هُگ" نآ رد هک فیصوت
 ینبم رب ینوطالفا یفسلف ماظن :)مینک فیرعت ضقانتم رصانع زا یکیتکلاید یزاس موهفم هب ار هفسلف رگا( -۲
 موهفم هب هک ینوطالفا یفسلف ماظن ،ای و ،دزادرپ یم "هلب هُگ" تاضقانت زا یکیتکلاید یزاس موهفم هب هک یروآ کش
 .دزادرپ یم "وگ-هلب" "ِهُگ" تاضقانت زا یکیتکلاید یزاس
  .یسانش "وگ-هلب" "ِهُگ" یالاو شناد یریگارف لحم ،ای و ،یسانش "هلب هُگ" یالاو شناد یریگارف لحم -۳
      ."وگ-هلب" "ِهُگ" هتفرشیپ شزومآ داهن ،ای و ،”هلب هُگ" هتفرشیپ شزومآ داهن -۴

 "نامتفگ" ای "راتخاس" طسوت شیپ زا هک ییانعم هب ،فیرعت راهچ نیا زا مادک چیه هک تفرگ هدیدان ار نیا ناوت یمن
 یاه هطلاغم" تلاح نیرتهب رد و ،ینعم-یب یگلمج رابتعا نیمه هب .دنهد یمن عاجرا دشاب هدش یفرعم نابز هب
 تیعضو کی رد "یزاس-کوج" یاه درکراک رد نآ زا ناوت یم هک قطنم یریگ راک هب زا یا هنوگ ؛دنتسه "یقطنم
  .تفرگ غارس
  
 رد وطسرا و دیورف ءارآ هسیاقم اب ،ییایلاتیا رصاعم فوسلیف ،ونریو ولواپ ،نآ درکراک و کوج زا عماج یسررب رد
.دواک یم "کوج قطنم" و ،”کوج راتخاس" ،”کوج تیهام" تحاس هس رد ار نآ "یزاس-کوج" باب
 هب فرط یب یموس صخش هاگشیپ رد و یمومع ی هزوح رد هک تسا هناروآ ون یشنک "کوج تیهام" ،ونریو یارب
 دوجو نتشاد ضورفم نودب هک یسک ؛دنک یم "نکمم" ار کوج هک تسا "موس صخش" نیمه دوجو .دیآ یم رد ارجا
 ار کوج قیفوت مدع ای و قیفوت مه هک تسور نیا زا موس صخش نیا تیمها .تشاد یمن دوجو زین کوج ،وا
.تسا یمومع ی هزوح اب کوج "قطنم" نایم طبار مه و ،دنک یم صخشم
 نیا لامعا یارب هک ،دنک یم قالطا )یفداصت ای و( صوصخ هب یتیعضو هب ار یا هدعاق کوج ،دوخ "راتخاس" رد
 ،دوخ "قطنم" رد ،تیاهن رد .دورب ارف تیعضو رد رقتسم یاهراجنه ای و دعاوق دودح زا ات تسا دنمزاین هدعاق
 یقطنم ی هطلاغم نیا .دراد راک و رس قطنم زا قطنم-یب یریگراک هب هک تسا لالدتسا زا یا هویش کوج

(Paralogism) نایم طباور هب یمود رد و ،اه ّلاد نایم طباور هب یلوا رد هک ،دشاب یموهفم ای و یمالک دناوت یم 
 هرمز رد ار دوخ ماع روط هب هک ،دشاب هناعبط خوش یقطنم هطلاغم هک دوش یم زین هاگ .دزادرپ یم اه لولدم
 - توافتم یناعم و ناسکی یظفلت اب یتاملک( ادص مه یاه ّلاد نایم طباور زا تسرد-ان تاجاتنتسا

homophony( دناوت یم هک تسا لالدتسا زا یا هویش تاملک اب یزاب نیا یتح وطسرا یارب .دنهد یم رارق 
 لامعا اب هک دشاب نیمه رد زین هناروآ ون یشنک ناونع هب "یزاس-کوج" تیمها دیاش .دهد رییغت ار هشیدنا ریسم
 .دنک یم ریذپ تیور تیعضو نآ رد ار "رییغت ناکما" ،تیعضو رب ضقانتم یلالدتسا
 هدش بوکرس یاه هژوس طسوت هک ،سیسکارپ زا یا هنوگ بوچراهچ رد ار دوخ یزاس-کوج هک تسا هنوگ نیا
 .نآ رییغت یاتسار رد تیعضو راتخاس یوس هب یشنک :دهد یم رارق  ،دنوش یم لامعا تیعضو

 تشونیپ

 نآ نونکا و اجنیا هک ،اجنآ و زورید هن ،یرنه راک کی ،هب ندرک هاگن ای ،زا نتفگ نخس یارب لخدم نیرتهب دیاش
.دشاب
 ینعی ،رنه هناسانش یتسه "یدومع" هناگ هس نتفگ کرت مزلتسم ،تسخن هلهو رد ،هاگشیامن کی اب دروخرب هنوگ نیا

 ثعبنم مزیسیتنامر و یگنهرف یزاوژروب راد ماو دوخ تاذ رد هک یا هناگ هس - تسا >>هدننیب-یرنه راک-دنمرنه<<
 نآ رد هک درک فیرعت ار )یقفا یروحم اب راب نیا( دیدج یا هناگ هس تسا مزال ،نتفگ کرت نیا بقاعتم .تسا نآ زا
 :دنزادرپ یم یرنه راک اب ندش ریگرد هب "روحم ههجاوم" و توافتم یلک هب یرظنم زا هدننیب مه و دنمرنه مه
 یاج هب هدننک تاقالم و ،دنمرنه یاج هب )visitor( هدننک تاقالم( >>هدننک تاقالم-یرنه راک-هدننک تاقالم<<
.)هدننیب
-تین هبترم هب ندرک لصو یخیرات لالم زا ار دوخ هک دراد ار ناکما نیا هدننک تاقالم ،وس کی زا ،هناگ هس نیا رد



.)هدننیب
-تین هبترم هب ندرک لصو یخیرات لالم زا ار دوخ هک دراد ار ناکما نیا هدننک تاقالم ،وس کی زا ،هناگ هس نیا رد
 نیا لوه زا رگید قیرط نیا زا و ،دناهرب ،تسا ضورفم یرنه راک ِسپ رد هرامه وا روضح هک یسک ،دنمرنه یدنم
 یرنه راک یجنایم هب - دنمرنه ییالعتسا هاگیاج زا هک ار یا ینعم هک تشاد دهاوخ ار قیفوت نیا ایآ هک دسارهن
.هن ای دبای رد دنک یم طوبه وا "ندوب هدننیب" یالفس هب  -
 ار دوخ ناکما زین  مهم نیا .دریگب رارق دوخ راک هدننک تاقالم هاگیاج رد دناوت یم زین دنمرنه دوخ ،رگید یوس زا
 راک هب اب ،نآ یاج هب ،و دنک ادج دیلوت لحارم یموهفم یاه نیعت تشپ و سپ زا ار دوخ زین وا هک  دبای یم نآ رد
 ای و ،هناسانش هناشن ،ییانعم یاه یگژیو یواکاو هب هناسانش تخانش یتح و ،ینابز ،یداقتنا یاوق یریگ
 .دوش هتخیگنا اه نآ نایم طباور و وا دوخ هتخاس یرنه یاه هژبا زا تسا نکمم هک دزادرپب یا هناواکناور
 زا هک تسین یزیچنآ رگید ،یرگ تلالد و ینعم ،>>هدننک تاقالم-یرنه راک-هدننک تاقالم<< هناگ هس نیا رد
 یگژیو اب صوصخ هب یتیعضو رد دناوت یم اهنت ،هکلب ،دوش لقتنم )هدننیب( رگید یتیعضو هب )دنمرنه( یتیعضو
 ،هدمآ رد "هدننک تاقالم" هلخادم هب هک یتیعضو رد .دوش "هتخاس" تیعضو نآ دوخ یفداصت یتح و صاخ یاه
 .دنریگ یم رارق رگیدکی هب هلصاف نیرتمک رد )poiesis( یروآ دیدپ و یرگ تلالد هک تفگ ناوتب دیاش
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