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هتشذگی هسلج ثحبی هصالخ

ینییآ شنک ای ندناوخ اعد هن تسا ندرک اعد ثحب نیا رد ام روظنم :اعدیانعم•
بلط یانعم دصق نودب
قلطم هبشا یگتسباو و یمدآیدوجو رقفرگدومن :اعدینیدتیمها•
نایدا جیار تایهلا یارب »هدروآرب/باجتسم یاعد« شلاچ :ثحب لحم نییعت•
یمیهاربا
 ابباجتسم یاعد هکدسر یم رظن هب :اعد یفسلفی هلأسم ییزجیدنب تروص•
 )یهلانیشیپقلطم ملع ویریذپانریثأت ،یریذپانرییغت( ادخ تافص یخرب
 .تسین راگزاس



:اعد اب ادخ یراگزاسانی هلأسم هباه خساپ
ادخ یریذپرییغت/رثأت یفن-۱

.دوش یم لح اعد اب ادخ یراگزاسان لکشم هویش نیدب .دنوش یم رکنم ار ادخیریذپانرییغت ویریذپانرثأت :۱ خساپ•
اه نآریثأتتحتمهیمالسا-یحیسم-یدوهیرکفودناناتسابنانویی هفسلفهبطوبرمییاه هدیایریذپانرییغت ویریذپانرثأتی هدیا•

رد لاعف هک هدش ریوصت یروط دنوادخ ًامومع نآرق رد زین و دیدج دهع و میدق دهع ردهنرگو.تساهدرکریوصتهنوگ نیاارادخ
:دهد یم ناشن شنکاواهداد خر هب و تسا خیرات
 ربمایپ هب ار دمحم ودتسرف یم مدرم نایم هب ار یسیع شدوخ دنزرف ،دهد یم تاجن رصم رد یگدرب زا ار لیئارسا  ینبشدوخموق•
 .دنک یم ظفح ایالب دنزگ زا ار وا ودنیزگ یمرب
 ریذپرییغت وریذپرثأت ادخ رگا :دشاب ریذپرییغت وریذپرثأت ادخ هک تسا نآ مزلتسم میحر و روفغ لثم ،دنوادخ تافص زا یرایسب•
؟دنک ینابرهماه نآ هب و دشخبب ار دوخ ناگدنب هانگدناوت یمهنوگ هچ دشابن
 ناونع هب ،ناسنا تقلخ زا سپ یهلا لاعفا اما تسا رثأت و رییغتیارو ادخ تاذ .تسین صقن مزلتسمشا یریذپرییغت و یریذپریثأت ره•

.دریگ یم لکش ناسنا هب شنکاو رد ،راتخم یدوجوم
 وای هدارا زا جراخ و تسا هدشن لامعا وا رب نوریب زا ادخ یریذپرییغت ویریذپرثأت هدوب دنوادخی هدارا هب ناسنا تقلخ هکاج نآ زا•
 .تسین دنوادخ رب یصقن سپ تسین



:اعد اب ادخ یراگزاسانی هلأسم هباه خساپ
اعد ابریذپانرییغت/رثأت یادخ یراگزاس یارب شالت-۲

 رانک ار تافص نیاهک نآ یب دننک راگزاس اعد اب ارریذپانرییغت وریذپانرثأت یادخدنا هدرک شالت نافوسلیف یخرب :۲ خساپ•
.دنراذگب
 ادخ اما تسا رادانعم اعد هکدنک یم لالدتسا )کرویوین ردIthcaاکاثیا جلاک رد هفسلفی هتسشنزابداتسا(لیرکدراچر•
 یدرف رگا یطیارش تحت هک هتشاد ررقم ادخ لزا زا هک تروص نیا هب ؛دنا راگزاس مه اب ود نیا و تساریذپانرییغت وریذپانرثأت
.دتسرف یم )نسح :دروم نیا رد( هدننک اعدی هقطنم رد نارابt2 رد ادخ ،درابب ناراب هک درک اعد t1 رد نسح لثم
.دریذپ یمن رثا اعد زا یدروم لکش هب نآ ساسا رب هک اعد بلاق رداه ناسنا اب لماعت یارب دراد یلزامتیروگلا کی ادخ•

• Richard E. Creel, Divine Impassibility: An Essay in Philosophical Theology,
Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 



:اعد اب ادخ یراگزاسانی هلأسم هباه خساپ
یقافآ هن،یسفنا یاعد-۳

 زا ،ادخ لقتسم ریدقت و حرط ساسا رب ملاع روما هکلبدهد یمن ماجنا یراک یسک یاعد رطاخ هب ادخ :۳ خساپ•
 .تسا ررقم تایئزج مامت رد ،شیپ
.دوش یماه نآیرهاظ تباجتسا و ناگدنب یاعد لماش یهلا لقتسم ریدقت و حرط•
 .نآ )objective(ِیقافآ راثآ هن اعد)subjective(ِیسفنا راثآ ببس هب هدرک اعد هب توعد ار ام ادخ اما•
 نارابهدننکاعدی هقطنمردt2 رد .درابب نارابناش یزرواشکی هقطنم ردt2 رد هکدنک یم اعد t1 رد نسح•
تباجتساو ندرک اعد نوچ اما .یهلا لقتسم ریدقت و حرط ساسا رب هکلبهدننکاعد یاعد ببس هب هن امادراب یم
.تسین باجتسم اعدًاعقاوهچرگتسابولطماعدنیا،تسایهلاریدقتوحرطزایشخبیرهاظ
 خساپ نیا زا شورس میرکلادبع یمالسا رصاعم تایهلا رد و یحیسم میدق تایهلا ردسانیئوکآ ساموت لثم یناسک•
.دنا هدرک عافد
 ادخ هک میوش رادروخربیزیچ نآ زااتمینک یماعدهکلب،مینکضوعارادخلیامتاتمینک یمناعدام«:سانیئوکآ•
 .»دراد ینازرا ام هباعدرثاردهدرکهدارا



:اعد اب ادخ یراگزاسانی هلأسم هباه خساپ
هدوشگیروابادخ-۴

 حرطم یهلاقلطم ملع اب اعد یراگزاسان لکشمنانچ مه دشاب ریذپرییغت وریذپریثأت ادخ رگا یتح•
 .تسا
 هکتسا نیا خساپ کی ،هدنیآ رد رشب یرایتخا لامعا هب ادخ نیشیپ ملع شلاچ هب خساپ رد :۴ خساپ•

دنا هتفایننّیعت زونه لامعا نیا اریز ،درادن ملع هدنیآ رد رشب یرایتخا لامعا هب ادخ
)undetermined(.  
تساینتسنادهکییاهزیچمامتهبیهلاقلطمملعاریزیهلاقلطمملعابتسینراگزاسانهاگدیدنیا•
 .دنتسین ینتسنادالوصاهدنیآردرشبلثمراتخمتادوجوم یرایتخا ویدارا لامعا امادریگ یم قلعت
 »هدوشگیروابادخ«اه نآ هاگدید هب و »هدوشگروابادخ« دنراد یهاگدیدنینچهکیناسکهب•

)open theism( دنیوگ یم.
.دوش یم لح یهلا نیشیپ ملع اب اعد یراگزاسانلکشمتروصنیارد•



:اعد اب ادخ یراگزاسانی هلأسم هباه خساپ
یهلای »هنایم ملع«-۵

 یرایتخا لاعفا تایئزج مامت هب شیپ زا ادخ)middle knowledge( »هنایم ملع« هاگدید قباطم :۵ خساپ•
.دنک یمن رثا یب ار اعد و تسین اعد اب راگزاسان نیا اما دراد ملع هدنیآ رد رشب
 یناکمای هدارا هب ملع .۲ ،)نیضیقن عامتجای هلاحتسا لثم( یرورض قیاقح هب ملع .۱ :دراد ملع عون هس ادخ•

ملع ود نیای هنایم یملع ادخ اما .۳ ،)تسا یناکما یتقیقح هک( نیمز واه نامسآ شنیرفآ هب ملع لثم شدوخ
 ار رلتیهادخرگا:هک نیالثمتسا)counterfactuals(عقاوفالخیاه هیطرشهبملعنآودرادمه
 .داد یمن خرتساکولوه ،دیرفآ یمن
دنیرفاین ار رلتیه رگاتسناد یم ادخ هچرگ تسا رلتیهی هنادازآلمعلصاحهدادخرتساکولوههکنونکااما•
.داد یمن خرتساکولوه
 نسح هکتسناد یم لزا زا مه ادخ ودراب یم ناراب وا یاعد ریثأتتحتونارابلوزنیاربدنک یم اعدنسح،لاح•
.تسا هدیرفآشا یگدنزی هنادازآ تایئزج مامت اب ار نسح طقف ادخ و تسا هنادازآ نسح یاعد یلودنک یم اعد
.دننک اعد هنادازآ نآ رد یدارفا هک هدیرفآ ار یناهج ادخ ،یلک ریبعت هب•



مالک لصاح

 لح یاربدنشوک یم ود ره .دنا هیبش )هدوشگ یادخ(۴ و )ریذپرثأت یادخ(۱یاه خساپ•
.دننک رظندیدجت دنوادخ زا جیار ریوصت رد ادخ و اعدی هلأسم
 ود ره .دنا هیبش مه هب )یهلای»هنایم ملع«(۵ و )ریذپانرییغت/رثأت یادخ(۲یاه خساپ•
.دننک راگزاس اعد اب ار ادخ ،ادخ زا جیار ریوصت رد رظن دیدجت نودبدنشوک یم
.میوشاه خساپ نیا دروم رد یداقتنا ثحب دراو هکدهد یمن هزاجاینامزتیدودحمهسلجنیارد•

.اه نآی همه هن دوب اعد اب ادخ یراگزاسانی هلأسم هباه خساپ زایا هدیزگ دمآ هچ نآهک نیا نمض
 نکمم( نونکا نم ،لاح نیا اب .دوباه خساپیخرب یارذگ حیضوت وهلأسمحرطاهنتنمفده•
.ما لیام۴ و۱یاه خساپ زا یبیکرت هب )دوش ضوع مرظن هدنیآ رد تسا
 ،ادخیقالخا لامک اب اعد یراگزاسان :میتخادرپن نآ هب هک اعد یفسلف لئاسم زا رگید یخرب•
 ؟دهد رییغت ار هتشذگدناوت یم اعد ایآ ،اعدیسانش تفرعم
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