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پايگاه اطالعاتي (  .Guide to Philosophy on the Internet ) GPIدس هعشفي

پايگاُ  GPIرمش ايي ًنتِ ضشٍسي اػت مِ ايي پايگاُ تلفيق دٍ پايگاُ ّيپياع ٍ ًَئؼيغ هي تاؿدذ .تدا
ايي تَضيح مِ دس صفحِ اصلي آى ,اص دٍ اتضاس جؼتجَ اػتفادُ ؿذُ اػت مِ يندي اص آًْدا دس هحدذٍدُ

ّيپياع ٍ ديگشي دس هحذٍدُ ًَئؼيغ تِ جؼتجَ هي پشداصًذ .پايگاُ اطالعاتي  GPIتَػط پيتش ػاتِش (

 )Peter Suberاص ػَي داًـگاُ  Earlhamآهشينا اسائِ گشديدذُ اػدت .اص جولدِ ٍيظگيْداي ايدي
پايگاُ ,حجين ٍ ػٌگيي تَدى صفحِ اصلي آى اػت مِ دس حالت عادي تِ تيؾ اص  053ميلدَ تايدت هدي
سػذ .لزا ماستَشاى تشاي تنويل ؿذى ايي صفحِ دقايقي سا تايذ هٌتظش تواًٌدذ .صدفحِ اصدلي ايدي پايگداُ
تؼياس طَالًي ٍ داساي صذّا پيًَذ تِ ػايش پايگاُ ّاي فلؼدفي ٍ هقداالم هشتَطدِ هدي تاؿدذ .اص ديگدش
هـخصام ايي پايگاُ ٍجدَد جدذٍم هحتَيدام (  ) Table of Contentsاػدت .دس ايدي جدذٍم
پيًَذّاي هْوي اص جولِ "فالػفِ" " ,هجالم" " ,هَضدَعام" " ,دينـدٌشيْا" ٍ  . . .تدِ شـدن هدي

خَسد .تا ايي تَضيحام هعلَم هي گشدد مِ پايگاُ اطالعاتي GPIيني اص گؼدتشدُ تدشيي پايگداُ ّداي
فلؼفي هي تاؿذ.
http://www.earlham.edu/~Peters/Philinks.htm
پايگاه اطالعاتي هيپياس (  )Hippiasيني اص هشامدض هْدن فلؼدفي هدي تاؿدذ مدِ تَػدط داًـدگاُ

 Evansvilleآهشينا اسائِ ؿذُ اػت .صفحِ اصليِ )  ) home pageايي پايگداُ عدالٍُ تدش اهنداى
جؼتجَ داساي پيًَذّاي ( )linkهفيذي تِ ػايش پايگاُ ّاي هْن فلؼفي هي تاؿذ .اص جولِ ايي پيًَدذّا
هي تَاى تِ پايگاُ اطالعاتي ديَيذ شالوشصًَ ,ئؼيغ ,دايشُ الوعداس

ايٌتشًتدي فلؼدفِ ٍ دايدشُ الوعداس

فلؼفِ اػتٌفَسد اؿاسُ مشد (تواهي ايي پايگاُ ّا دس ؿواسُ ّاي تعذي هعشفي خَاٌّذ ؿذ) .تا اًتخاب ّش
يل اص ايي پيًَذّا هي تَاى اص هحتَيام اسصؿوٌذ آًْا ػَد جؼت.
http://hippias.evansville.edu
پايگاه اطالعاتي نوئسيس ( ً )Noesisيض اص ديگش پايگاُ ّاي عوَهي فلؼفِ اػت مِ ّواًٌدذ پايگداُ

ّيپياع تَػط داًـگاُ  Evansvilleآهشينا اسائِ گشديدذُ اػدتًَ .ئؼديغ دس هقايؼدِ تدا ّيپيداع اص
اتضاسّاي تْتش ٍ هفيذتشي تشخَسداس هي تاؿذ .دس صفحِ اصلي ايي پايگاُ تدِ پيًَدذ ّداي هْودي تشهدي
خَسين .تِ عٌَاى هثام هي تدَاى پيًَدذّاي "ًَيؼدٌذگاى (" ," )Authorsهجدالم (, ") Journals

"هَضَعام (" ٍ ")Topicsهشجع آثاس (  ")Reference worksسا ًام تشد .تا ٍسٍد تِ ّدش يدل اص
ايي پيًَذّا هي تَاى تِ اطالعام هفيذي دػت يافت .دس قؼوت "ًَيؼدٌذگاى" تدا اًتخداب ّدش يدل اص
حشٍ

الفثا ,اػاهي ًَيؼٌذگاى هشتَطِ هـاّذُ هي ؿَدّ .وچٌيي دس قؼوت "هَضَعام" ,هَضدَعام

هْن فلؼفي اص جولِ فلؼفِ قاسُ اي قشى ًَصدّن ,فلؼفِ ػٌتي ,فلؼفِ هعاصش ,فلؼفِ قدشٍى ٍػد ي ٍ ...

تِ شـن هي خَسد مِ ّش يل اص آًْا ًيض تِ قؼوتْاي سيض ٍ جضئي تشي تقؼين هي ؿًَذ .لدزا تدا ٍجدَد
ايي پيًَذّا دس صفحِ اصلي پايگاُ ّاي اطالعاتي ًَئؼيغ ماس تشاي ماستَش تؼياس ساحدت تدش اًجدام هدي
پزيشد.
http://noesis.evansville.edu/bin/index.cgi
دايشُ الوعاس ّاي ايٌتشًتي اص جولِ هٌاتعي ّؼتٌذ مِ اطالعدام هفيدذي سا دس صهيٌدِ ّداي هختلد
اختياس ماستَشاى ايٌتشًت قشاس هي دٌّذ .ت َس ملي ايي دايشُ الوعاس

ّا ٌَّص دس هشاحل اٍليدِ خدَد قدشاس

داسًذ ٍ دس آيٌذُ اي ًضديل ؿاّذ گؼتشؽ آًْا خَاّين تَد .دس ايي تيي ,دايشُ الوعاس
ًقؾ تشجؼتِ اي تش عْذُ داسًذ .دس تيي دايشُ الوعاس

دس

ّاي فلؼفي ًيدض

ّاي فلؼفي هي تدَاى تدِ The Internet

Encyclopedia of Philosophy IEPاؿاسُ مشد .ايي دايشُ الوعاس

تَػط جيوض فِي ػِدش

( )James Fieserاسائِ گشديذُ اػت .اص هـخصام اصلي ايي پايگاُ ,ػثني ٍ من حجن تَدى صفحِ
اصلي آى اػت .دس صفحِ اصلي ايي پايگاُ تِ حشٍ
تِ هقاالتي مِ تا حش

الفثايي تشهي خَسين مِ تا اًتخاب ّش يل اص آًْدا

هزمَس آغاص هي ؿَد دػت هي ياتينّ .وچٌيي دس قؼدوت ًTimelineيدض هدي

تَاى ايي هقاالم سا تصَسم ػيش تاسيخي هـاّذُ ًوَد مِ اتتذا اص فالػفِ يًَاى تاػدتاى آغداص ٍ پدغ اص
طي فالػفِ قشٍى  71 ٍ 71 , 71تِ قشى هعاصش هي پشداصد .عالٍُ تش ايي پايگداُ اطالعداتي  IEPقاتليدت

جؼتجَ اص طشيق مليذ ٍاطُ ّا ( )Key Wordsسا ًيض داسا هي تاؿذ.

http://www.utm.edu/research/iep
يني ديگش اص دايشُ الوعشفْاي ايٌتشًتدي فلؼدفي پايگداُ اطالعداتي Stanford Encyclopeida of
 )SEP( Philosophyاػت .هقاالم اسائِ ؿذُ دس ايي پايگاُ تحقيقدام داًـدگاُ اػدتٌفَسد دس ايالدت
ماليفشًيا هي تاؿذ مِ تَػط ادٍاسد اِى .صالتا ( ) Edward N. Zaltaعشضِ ؿذُ اػتّ .دش شٌدذ ايدي
پايگاُ ٌَّص تنويل ًـذُ ٍ دػتشػي تِ مليِ هقاالم آى هيؼش ًيؼت اها تالقَُ اص پايگاّْاي هْن دس صهيٌِ
هتافيضيل تِ ؿواس هي آيذ مِ اص ميفيت تااليي تشخَسداس اػت .دس صفحِ اصلي ايدي پايگداُ تدِ جدذٍم
هحتَيام تشهي خَسين مِ تا مليل مشدى تش سٍي آى ,هقاالتي مدِ تدا حدشٍ

الفثدا تٌظدين ؿدذُ اػدت

هـاّذُ هي ؿَد.
http://plato.stanford.edu/
پايگاه هاي فلسفه دين
اها دس صهيٌِ فلؼفِ ديي هي تَاى تِ پايگاُ اطالعاتي  Faithnetاؿاسُ مشدّ .ذ

اص اسائِ ايدي پايگداُ

ّواً َس مِ دس صفحِ اصلي آى ًَؿتِ ؿذُ اػت عثاسم اص جؼتجَي ًق ِ ًظدشام فلؼدفي ,مالهدي ٍ
اخالقيِ هؼيحيت ٍ اسائِ آًْا جْت تشٍيج آگاّي ٍ داًؾ ًؼثت تِ تحثْداي هدزّثي (هؼديحي) اػدت.
پايگاُ اطالعاتي Faithnetصشفاً يل پايگاُ هؼيحي دس صهيٌِ فلؼفِ ديي ًيؼت اها اص آًجاييندِ پديؾ
صهيٌِ ًَيؼٌذگاى ٍ هَػؼاى آى ,آئيي هؼيحيت تَدُ لزا اغلة هقاالم اسائِ ؿذُ دس ايي پايگداُ اص ػدَي
ًَيؼٌذگاى هؼيحي هي تاؿذ .ايي پايگاُ ًيض _ مِ اص هعشٍفتشيي پايگاّْاي مالهي _ فلؼدفي تلقدي هدي
ؿَد _ ّواًٌذ ػايش پايگاُ ّاي فلؼفي ,داساي پيًَذّاي هختل

ٍ هفيذي اػت مِ اص آى جولِ هي تَاى

تِ پيًَذّاي "مالم (", ") Theologyفلؼفِ" " ,فلؼفِ ديي" " ,هقاالم (" , ") Articlesاخدال (
 ")Ethicsاؿاسُ داؿت .دسٍى ّش يل اص ايي پيًَذّا ًيض پيًَذّاي جضئي تشي ٍجدَد داسد .تدِ عٌدَاى
هثام دسٍى پيًَذ "فلؼفِ ديي" هي تَاى تِ پيًَذّاي صيش دػتشػي پيذا مشد :
 تشاّيي اثثام ٍجَد خذا  -تشاّيي اثثام عذم ٍجَد خذا تحث هعجضام ( - )Mireclesصتاى ديٌي () Religious Language پلَساليؼن ديٌي (  - )Religious Pluralismجاٍداًگي ()Immortalityتا مليل مشدى سٍي ّش يل اص ايي پيًَذّا هي تَاى اص هحتَيام هشتَطِ اػتفادُ مشد .تِ عٌدَاى هثدام
دسٍى پيًَذ "مالم" ًيض پدغ اص هقداالم هقدذهاتي ,پيًَدذّايي اص قثيدل "هتألْداى ( ,")theologians

"ًْضددت ّدداي مالهددي (" ٍ ") theologian movementهؼددائل مالهددي ( theologian

 ")issuesتياى ؿذُ اػتّ .وچٌيي دس هَسد اخال ًيض هقاالم هفيذي سا هي تَاى دس ايي پايگاُ يافت.
http://www.faithnet.freeserve.co.uk/
پايگاه اطالعاتي  Faithquestاص جولِ پايگاُ ّاي هْن دس فلؼفِ ديي هي تاؿذ .دس صدفحِ اصدلي
ايي پايگاُ ,قاتليدت دػتشػدي تدِ فالػدفِ ( ,) philosophersهتألْداى ( ,) theologiansپيًَدذّا

(ٍ ,) linksجَد داسد .تا اًتخاب پيًَذ " فالػفِ " تِ آثاس فيلؼَفاى هْوي اص قثيل پالًتيٌجا ,ػَئيي تشى,
آلؼتَى ,تاػيٌجش ,پَيوي ,جيوض مالسك تشهي خَسينً ٍ .يض دس قؼوت " پيًَذّا " ػايش پايگاُ ّاي هْن
ايٌتشًتي دسحي ِ ّاي هختل

فلؼفي ٍجَد داسد .تشخي اص ايي پايگاُ ّا عثاستٌذ اص :فلؼفِ ديي ,هعشفدت

ؿٌاػي ,علن ٍ ديي ,اخال ِ هؼيحيت ,مالمِ هؼيحيت ٍ . ...تا اًتخاب ّش يدل اص ايدي پيًَدذّا تدا ػدايش
پايگاُ ّاي هشتَطِ هشتثط خَاّين ؿذّ .وچٌيي دس صفحِ اصلي ايي پايگداُ اهنداى گفتگدَي ( )chat
فلؼفي ٍ مالهي ٍجَد داسد .عالٍُ تش ايي تا عضَ ؿذى ٍ ثثت ًام دس صفحِ اصليِ ايي پايگاُ هدي تدَاى
اص آخشيي اخثاس ٍ اطالعام هقاالم هَجَد دس آى ه لع ؿذ.
http://www.faithquest.com
دس هَسد پايگاّْاي اطالعاتي فلؼفِ ديي هي تَاى تِ پايگاُ فلؼفِ ديي داًـدگاُ  Baylorاؿداسُ مدشد.
ايي پايگاُ تَػط اػنام هَس ( ) Scott Mooreاص داًـگاُ  Baylorآهشينا اسائدِ گشديدذُ اػدت .اص
هـخصام ايي پايگاُ هي تَاى تِ پيًَذّاي ؿاخِ اي ٍ هدٌظن ٍ ًيدض طدَالًي تدَدى صدفحِ اصدلي آى
ت َسينِ پيًَذّاي فشاٍاًي صفحِ اصلي آًشا اؿغام مشدُ اًذ اؿاسُ ًوَد .اص جولِ پيًَدذّاي هْدن ايدي
پايگاُ عثاستٌذ اص :
"هٌاتع قشٍى ٍػ ي" " ,هٌاتع قشٍى جذيذ" " ,هٌاتع قشٍى هعاصش" " ,هجالم" " ,ػخٌشاًيْا ًٍَؿدتِ
ّا" " ,هفَْم فلؼفي خذا" ٍ ...
ّش يل اص پيًَذّاي فَ تِ ؿاخِ ّاي هٌظن ٍ جضئي تشي تقؼين هي ؿدًَذ .تدِ عٌدَاى هثدام پيًَدذ

"هٌاتع هعاصش" تِ آثاس فيلؼَفاىِ هعاصش هاًٌذ آلؼتَى ,ػَئيي تِشى ,پالًتيٌجا ,اػتفاى ديَيغ ,سا
شٌذ تي ديگش هي پشداصد.
http://www.baylor.edu/~Scott_Moore/Phi_Rel_info.html
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