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)۱( یفرعم

 ناونع ریزجیربمک تاراشتنا هک تسا یرصتخمیاه باتک هعومجم زا یدلج ،باتک نیا´
.دنک یم رشتنم »نیدی هفسلفیاه هیام نب«
.تسا سیلگنا ردماگنمریب هاگشنادی هفسلف داتسااواساگاننیجوی هعومجم نیاراتساریورس´
 مامت هبدنمراتخاس و هاتوکییاهدمآرد نداد تسد هب«راتساریورسی هتفگ هب هعومجم نیا زا فده´
 .»تسا نیدی هفسلف یروحم تاعوضوم
.تسا هدش رشتنم هعومجم نیا زا دلج۲۹ ،)۲۰۲۲ی هیروف( لاح هب ات´
 :منک یم رکذ ار هعومجم نیا زا رگید دلج دنچ ناونع هعومجم نیا یاوه و لاح اب ییانشآ یارب´

 ویروابانادخ« ،یِلوت لکیام »ّرشی هلأسم« ،زِتمسوئِدِت »یگدنز یانعم و حور ،ادخ«
.یپآ ماهارگ ،»یراگنا منادن
 .دینک لابند ار کنیل نیا ،هعومجم نیا زا رتشیب عالطا یارب´

https://www.cambridge.org/core/series/elements-in-the-philosophy-of-religion/6DB49122CD407CF5E4CB65DE7BCC052E?aggs%5BproductTypes%5D%5Bfilters%5D=ELEMENT&pageNum=1&showJackets=true&searchWithinIds=6DB49122CD407CF5E4CB65DE7BCC052E


)۲( یفرعم

 »یبونجیامابالآ« هاگشنادی هفسلف داتسا )۲۰۱۹ لیروآ( باتک نیا راشتنا عقومیرفِج نآ رتکد مناخ´
)South Alabama( رولِیب هاگشناد رد هفسلف داتسا نونکا وا .تسا هدوب اکیرما رد

(Baylor)تسا اکیرما. 
 .دراد )Georgetown( نوات جرج هاگشناد زا هفسلف یارتکد وا´
 .تسا هدرک رشتنم یشهوژپ راثآ یسایسی هفسلف و نیدی هفسلف ،قالخای هفسلفیاه هزوح ردیرفِج´
 .تسا یحیسمروابادخ فوسلیف وا´
 .تسا هتخیگنارب نیسحت شراشتنا زا هاتوک تدم نیمه رد »قالخا و ادخ« باتک´
 نامیا« ربتعمی هلجم رد باتک نیا دروم رد دوخ یداقتنا تشاددای رد ،قالخا فوسلیف ،بوکسمیلنیماجنب´
 یباتک هکدیوگ یم راب ود ،۲۰۲۰ لاس۳ هرامش۳۷ ج )Faith and Philosophy( »هفسلف و
 .تسا هدیدن قالخای هفسلف رد نیا دننام دیفم و رصتخم



)۱( باتک یلصای هیام نورد

 )normativity(یدنمراجنه و ادخ .۱ :دوش یم میسقت شخب هس هب باتک´
.یقالخای هزیگنا و ادخ .۳ ،یقالخا تفرعم و ادخ .۲
 هب همه هخاش هس نیا .دزادرپ یم قالخایسانش ناور و قالخایسانش تفرعم ،قالخایسانش یتسه هب ،باتک´
  .دنراد قلعتقالخاارف
:دراد یلصا  هدیا ود ،باتک´
یسانش تفرعم ،دهد یم حیضوت رتهب ار قالخا ناینبْیروابادخ ،لیدبیاه هیرظن اب هسیاقم رد هک نیا لوا ی هدیا´
.دنک یم هضرع ندوب یقالخا یاربیرت مکحمی هزیگنا زینودهد یم حیضوت رتهب ار قالخا
 »یلقادحیروابادخ« اب هسیاقم رد )thick theism( »یرثکادحیروابادخ« هک نیا مود ی هدیا´

)thin theism( رتهب ار قالخایسانش تفرعم ،دنک یم مهارف قالخا یارب یرتهبی هناروابادخ ناینب
.دنک یم هضرع ندوب یقالخا یاربیرت مکحمی هزیگنا زین ودهد یم حیضوت



)۲( باتک یلصای هیام نورد

 حیضوت »یرثکادحیروابادخ« لباقم رد »یلقادحیروابادخ« زا ار شدوخ روظنم هاگ چیه هدنسیون´
یروابادخ و دهد  یم حیضوت مهبم و ارذگ رایسب اریلقادحیروابادخ راب کی اهنت ودهد یمن
 .دنک یمن فیرعتهاگ چیه زین ار یرثکادح
ی هطقنیلقادحیروابادخ زا وا روظنم هک تسا نیا باتک رد موهفم نیایزاس هدایپ زا نم تشادرب´
 ،قلطم ملاع ،قلطم رداق .ادخ یارب یفاضا تافص ضرف نودب ،تسا یمیهاربا نایدا یادخ کرتشم
 .هریغ و ضحم هاوخریخ
 کرتشم تافص نآ رب هوالعدناوت یم ادخ هک تسایا هفاضا تافص یرثکادحیروابادخ زا وا روظنم´
 ارشدوخ ادخهک نیا و ازج زور رد نایمدآی هدنهد شاداپ دننامیتافص ،دشاب هتشاد یمیهاربا نایدا رد
 .دوش یم عقاو قالخا ناینب ودوش یم هناتسودی هطبار دراو ناسنا اب ودنک یم راکشآ
 .رت ینید یرثکادحیروابادخ و تسارت یفسلفیلقادحیروابادخ´


