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 مقدمه مترجم

کهه در آثهار خهود از جملهه اثهری ریچارد سوئینبرن، فیلسوف عقل گرا و خداباوری است 
که به و بعضا ابداع مبانی و اصول ویژه که در پیش رو دارید تالش نموده است با تبیین ای 

خهداباوری، تبیینهی معقهول ارائهه  نظریههعقیده او بها مبهانی علهم مهدرن نیهز سهازگار اسهت از 
دهد و نشان دهد ادله وجود خدا در مجموع و البتهه نهه ههر یهک بهه تنههایی احتمهال ایهن 

بهاوری، بهه  چندگانهه نظریههالحهاد و  نظریههههای رقیه ، همچهون نظریههرا نسبت به  نظریه
 مرات  باالتر خواهد برد.  

کنهار دو اثهر مههم دیگهر ایهن نویسهنده یعنهی  وجهود خهداکتاب  و  انسهجام خهداباوریدر 
یکی از سه اثر بسیار مهم این فیلسوف است. هر چند آثار دیگر سوئینبرن نیز  ایمان و عقل

کتاب  مشهیت ، کامل نفهست، وحی از استعاره تا تمثیل، شناختی توجیه معرفتهمچون 
ی هها ویژگیاز اهمیت خاصی برخوردارند، اما اثر در پیش رو از  مفهوم اعجازو  له شرئو مس

کههه در سههایر آثههار ایههن فیلسههوف  ی مزبههور یافههت ههها ویژگیمنحصههر بههه فههردی برخههودار اسههت 
شود: جامعیهت اثهر نسهبت بهه اشهتمال آن بهر ادلهه وجهود خهدا، تبیهین مبهانی و اصهول  نمی

گاهی و اصل آسانشناخمعرفت باوری، تبیین سازگاری ادله تی ادله مزبور همچون اصل آ
ههای نظریههی علم مدرن همچون اصهل سهادگی، توجهه بهه ها وجود خدا با اصول و بنیان

مطرح در علوم پایه همچون فیزیک، تقریهر ادلهه جدیهد بهر وجهود خهدا همچهون اسهتدالل 
گاهی و استدالل مبتنی بر تجربه دین ی، ارائه تقریری جدید از ادله سنتی وجود مبتنی بر آ

کیهان شناختی، توجه به پیشینه ادله و مباحثی شناختی و ادله غایتخدا همچون ادله 
ی هها ویژگیانهد، همهه از که سایر فالسفه در اقبال و ادبار خود نسبت به ادله مزبهور داشهته

کمتر اثری به چشم می که در   خورد. کتاب حاضر است 



 /   وجود خدا؟!   ر
که کامل بهر مبهانی  از آنجا  کامل و صحیح از این اثر آشنایی و اشراف  الزمه ارائه ترجمه 

کتهاب و دیدگاه ها و بهه عبهارتی شهناخت ادبیهات فلسهفی ایهن فیلسهوف بهود، برگهردان ایهن 
کتاب  کار آسانی نبود. عدم ترجمه سایر آثار این فیلسوف به فارسی به جز  وزین به فارسی 

خته بهههودن ایهههن فیلسهههوف در سههنت فلسهههفی مههها بهههه و ناشههنا« آیههها خهههدایی هسهههت»مههوجز 
کتههاب حاصههل  مشههکالت ایههن ترجمههه افههزود. بههر ایههن اسههاس ترجمههه برخههی از عبههارات ایههن 

کهه تهالش مزبهور خهالی از نقهص  ها ساعت مطالعه و تالش علمی است. البته بهدیهی اسهت 
رد و در نیست و مترجم با آغوش باز از پیشنهادات اساتید فن در این حهوزه بههره خواههد به

هر حال امیدوارم اساتید و دانشجویان در حوزه فلسفه دیهن و همهه عالقمنهدان بهه حهوزه 
 برداری نمایند. مباحث معرفتی پیرامون وجود خدا به خوبی بتوانند از این منبع بهره
کهه راقهم ایهن سههطور واجهد دو اثهر تهالیفی بها نام برههان تجربههه »ی هها الزم بهه ذکهر اسهت 

در حوزه آراء این فیلسوف « بنیادهای معرفتی خداشناسی»و « وئینبرندینی از دیدگاه س
است. در اثر نخست، استدالل مبتنی بر تجربه دینی از دیدگاه این فیلسوف تحلیل شهده 

شهناختی وی توضهیح داده شههده اسهت. بهر ایههن اسهت و در اثهر دوم مبهانی و اصههول معرفهت
 وانند به این دو اثر مراجعه نمایند.تاساس عالقمندان به نقد و نظر در این خصوص می

گفتهه شهد بها ایهن  که  که در طول ترجمه این اثر و نیز تالیف آثاری  مترجم توفیق یافت 
فیلسوف مکاتبات علمی متعددی داشته باشد. برخی از این مکاتبات به هدف توضیح و 

گرفت  که به عقیهده تبیین و برخی نیز به هدف بیان نقدها و ایراداتی بر آراء ایشان صورت 
کیفی این اثر نقهش مهمهی داشهت. در  کار افزود و در جهت ارتقاء  نویسنده بر وزانت علمی 

کتاب  که با بخشش وجود توفیق ترجمه  را به  وجود خداپایان از خدای بزرگ سپاسگزارم 
من عطا نمود. امیدوارم این تالش علمی بتواند راهنمای خوبی برای جستجوگران مسهیر 

 باشد. حق و حقیقت
 محمد جواد اصغری
 دانشگاه باقرالعلوم )ع(
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 کتابفارسی مقدمه مولف بر ترجمه 

کتاب ه من ب بسیار خرسندم. الهیهات طبیعهی، تفصهیلی از  وجود خداخاطر ترجمه فارسی 
 طههول دوهههزار و دوهههزار و پانصدسههالادلههه عقلههی وجههود خداسههت و بسههیاری از فالسههفه بههزرگ در 

کتههاب مقههدس « حکمههت»انههد. ادلههه افالطههون و ارسههطو بهها منههابع طبیعههی بههودهدان  گذشههته الهههی
کافران می 1عبری و تعلیم پال توانند با مشاهده جهان مهادی بهه وجهود خهدا پهی که مدعی بود 

ببرند تقویت شد و راه را برای ارائه ادله جدید وجود خدا برای برخی از مسیحیان متقدم فراهم 
طبیعههی در اثههر تههالش فالسههفه نخسههتین اسههالم یعنههی فههارابی و  سههاخت. پیشههرفت دیگههر الهیههات

را تقریهر  خهداییخصوصا فیلسوف ایرانهی، ابهن سهینا اسهت. ایشهان بهراهین ارسهطویی بهر وجهود 
کهههه بههها خهههدای یهودیهههت، مسهههیحیت و اسهههالم بیشهههتر از خهههدای ارسهههطویی شهههبیه بهههود.  کردنهههد 

کو که سنت ارسطویی به توماس آ یناس و دانشمندان دیگر قرون همچنین از طریق اسالم بود 
کتهههاب ارائهههه نمهههودهوسهههطی منتقهههل شهههد.  کهههه در ایهههن  ام از عهههامترین مهههن در الهیهههات طبیعهههی 

کلی آن بها قهوانین طبیعهت  جنبه های جهان طبیعی، یعنی همان وجود جهان مادی و تطابق 
کهه بهه ظههور هکهرداستدالل  کهه قهوانین مزبهور بهه شهکلی هسهتند  ور شهعی ذیها انسهانام، چهرا 
کهه خهالق اند و در نهایت به احتمال بسیار باالیی وجود خداوندی را اثبات میمنجر شده کنند 

کههه مههن ارائههه  کههه الهیههات طبیعههی  و مههدبر نظههم طبیعههی جهههان اسههت. ذکههر ایههن نکتههه الزم اسههت 
کالسیک قبل از خود از دو جهت متفاوت است: هکرد  ام از انواع 

ههای علهم مهدرن توصهیف  الگهورا بر اساس آخرین های مختلف دنیای مادی اوال من جنبه
که از مههکردمثال جهان را بر اساس جهانی توصیف  .امدهکر بانگ توسعه یافته است و حتی  ام 

خههود ممکههن اسههت قسههمتی از چنههدجهان بزرگتههر باشههد. ثانیهها در اسههتدالل از جهههان مههادی بههر 
 

1. Paul 



 /   وجود خدا؟!   س
که عل م برای قضاوت در نظریات خود احتمال وجود خداوند از معیارهایی استفاده شده است 

گیرد.   کار می   به 
کالسیک در خصوص اینکهه چهه نهوع شهاهدی  الهی علمهی را محتمهل  نظریههدانان طبیعی 

کافی ارائه ندادهمی که فالسفه به این موضوع توجه سازد، توضیح  اند و تنها در قرن اخیر است 
کرده ،اند. بنابراینکرده کهه  ام شهرح مفصهلی از ادلههمن تالش  وجهود خهدا بهر اسهاس توصهیفاتی 

کهه علهم جدیهد چهه نهوع  کهنم و توضهیح دههم  را  ای نظریههعلم جدیهد از جههان مهادی دارد ارائهه 
کهه تنههها خداونههد محتمهل مههی دانهد. امهها البتهه بهها دیهدگاه فالسههفه ایرانهی سههلف در ایهن خصههوص 
که می کامال همراه هستم.است   تواند جهان مشهود را تبیین نماید 
کههاری سههخت و طاقههت فرساسههت و خصوصهها  معتههرفم کتههابی بههه زبههانی دیگههر  کههه ترجمههه هههر 

کاری بسیار سخت و مشکل بهوده اسهت. لهذا از محمهد کتاب به زبان فارسی  ]جهواد  ترجمه این 
کتابم به زبان فارسی بسیار سپاسگزارم.ه عزیز ب اصغری[  خاطر ترجمه 



 

 پیشگفتار ویرایش دوم

که من پیرامون فلسهفه دیهن نگاشهته ایکتاب اصلی از مجموعه  وجود خدا ام. ایهن است 
در امها  ،ویرایش آن به چهاپ رسهید ۴۳۳۴در سال  میالدی منتشر شد و ۴۳۱۳تدا در سال کتاب اب
گردید صرفاً بور مز ویرایش ا اصهالح امه؛ نخهورده بهاقی مانهد و متن اصلی دست دو ضمیمه اضافه 

 ادلهههههو هشههههتم یعنههههی  هههههای ششههههم، هفههههتمعبههههارات فصههههل حاضههههر خیلههههی چشههههمگیر اسههههت.
شهده ادغهام  ۴۳۳۴و مطاله  پیوسهتی چهاپ  شهناختی تغییهر یافتهه اسهتشناختی و غایت کیهان
و توسههعه مطالهه  بازنویسههی فصههل دوم(  بحههث از ماهیههت قههوانین طبیعههت )بههر اسههاسو بهها  اسههت

کهه  بهر اسهاس . فصهل نههمبازنویسهی شهده اسهت دلیل مبتنهی بهر نظهم تقریر مربوط به آن، اثهری 
گاهیدر بعداً  کهاثبر اساس و فصل دهم و یازدهم  نوشته شد باره آ تدوین  درباره مسئله شر ری 

ام: یهک مطله  آن نمهودهکتاب را ضمیمه  دیگرسه مطل   . همچنیناست هتغییر یافت گشت،
که نشان دهم چگونهه  بهر آمهوزه تثلیهث در  انهد،اقامهه شهده خهدایهک وجهود  کهه بهر ایادلههاست 

دربهاره دو  مطله منطبهق هسهتند و دو «( سهه شهخص در یهک ذات» انعنو بههمسیحیت )خهدا 
بهه  عمهدتاً خواهد بود. مطال  فصل دوازدههم  دلیل مبتنی بر نظمپیرامون  گذارتأثیر اخیر تقریر

کوچهکیهه. دو تغییافتههه اسهتتههر، نظههم جدیهدی فصهیح اسههتداللجههت ارائههه یهک  تههر نیههز در دو ر 
کتههاب وجههود دارد. در طههول ا کتهه  و  ،رات مختلههفیههیههن تغیجههای مختلههف از  کههه در  مطههالبی را 

گرچه. ام کردهتوجه  و به آن نمودهمقاالت مهم و جدید خود بیان  هایم را در خصهوص دیدگاه ا
کتههاب وجههود خههدا مشههتمل بههر آن  کههه مباحههث ویههرایش نخسههت  کههوچکی  بسههیاری از موضههوعات 

کلهی بهه ایهن موضهوع و است، تغییر داده نتیجهه ثمهربخش آن ام، اما در خصوص صحت نگرش 
گر اینکهبا ام. معتقد مانده کنهد، های قبلیکوش ویرایشسخت ایخواننده ا  این اثر را مطالعهه 

کمی موافهق خواههد کهه در مقابهل وجهود خداونهد اسهت  دلیل مبتنی بهر شهروربا  به میزان بسیار 
گههاهی  بههرمبتنههی  دلیههلقههدرت  تکیههه بههربهها  تهها حههدی مزبههور اسههتدالل ،، امهها در ایههن ویههرایشبههود آ

کهه بهه  معجزه دلیلقدرت  با تکیه زیادی براخالقی بر وجود خدا )و نیز  اختصهار رستاخیز مسیح 



 /   وجود خدا؟!  ص
کتاب و  کتهاب مب صهورت بهدر این  ( تعهدیل امبحهث نمهوده رسهتاخیز خهدای متجسهدسهوط در 

 .یافته است
کسهفورد در سهال در که  بود دو سلسله سخنرانی اساس ویرایش نخست بر  ۴۳۱8دانشگاه آ

کهه در دانشهگاه لیورپهول در سهال  اسهاس ارائه شد و نیز بر ۴۳۱۱و در سال  دو سلسهله سهخنرانی 
گردید.  ۴۳۱۱ کهارائه شد تنظیم  کسانی  کردنهدرا برای این سخنرانی من در ابتدا از   ها انتخهاب 

که  کنم. همچنینتشکر می کسانی  و نقدهای شفاهی و مکتوب بهه فههم مهن  مباحثبا از همه 
کمک، تشکر مییاری رساندند سائلاز این م ههای زیهادی را بهرای نمایم. منتقدان من زیادند و 

 اند.من فراهم نموده
کههه اجههازه اسههتفاده همچنههین از ویراسههتاران و منتشههرکنندگان مجههالت ذیههل تشههکر مههی کههنم 

کههه در ویههرایش  ادلهههکههل و جههزء در : »اند شههدههههای قبلههی اسههتفاده مجههدد از مطههالبی را دادنههد 
، فلسهفه، «دلیل مبتنی بر نظهم»؛ ۹۱0-۹۹۳(، ص ۴۳8۳) ۱۱، شماره فلسفه، «شناختینکیها

 6، شهماره مطالعهات دینهی، «دفاعیهه-دلیل مبتنی بر نظم»؛ ۱۴۱-۴۳۳(، ص ۴۳86) ۱۹شماره 
)چهاپ دانشهگاه  عقهل و دیهنویراسهته اس. سهی. بهراون، « مسئله شهر»؛ ۱0۵-۴۳۹ص (، ۴۳۱۱)

؛ ۹0۴-۱۳۵(، ص ۴۳۱6) ۴۵، شهماره نامهه فلسهفی آمریکهاییفصهل، «شر طبیعهی»(؛ ۴۳۱۱کرنل، 
دلیهل مبتنهی بهر »؛ ۹۳۴-۹6۵(، ص ۴۳6۹)۴۳، شهماره مطالعهات دینهی، «مکی، استقراء و خهدا»

(. ۴۳۳0)کلی یرمکمیالن، « شناختی مادیفلسفه و جهان»، ویراسته جی. لسلی، «جهان نظم
 ها آنینکه اجازه دادند از مطال  جدیدتر از ویراستاران و منتشرکنندگان مقاالت ذیل به دلیل ا

، ویراسهته ام. سهتون، «قوانین طبیعهت استداللبازخوانی »نمایم: استفاده نمایم قدردانی می
گرامیداشت پل هر» دلیل مبتنی بازخوانی ( »۱00۱)اشگیت، « عقل، ایمان و تاریخ: مقاالتی در 

غایههت شههناختی و علههم  دلیههلنظههم: خههدا و »، ویراسههته ان. آ. منسههون، «بههر وجههود خههدا بههر نظههم
ویراسته تی. دبلیو بارتهل، « با داشتن بدن چه چیز خیلی خوب است؟»(؛ ۱00۹)راتلج، « مدرن

کا، « الهیات تطبیقی» ، «دلیل مبتنی بر نظهماحتماالت پیشینی در »(؛ و ۱00۹)اس. پی. سی. 
کسهفورد ایمان و فلسهفهآماده ارائه در پیوست  کهه اجهازه تشهکر مهی. از انتشهارات دانشهگاه آ کهنم 

کلمه ا کلمه به  کتاباستفاده مجدد  کسفورد،  آیا خدایی هست؟ ز  ( ۴۳۳8)انتشارات دانشگاه آ
کتهاب دیگهرم   و مسهئله شهر عنایهترا در فصل نهم فهراهم نمهود و نیهز اسهتفاده مجهدد از عبهارات 

کالرندون،  پایان از سارا بارکر در  عالوه بر این،( را در فصل یازدهم مهیا ساخت. ۴۳۳6)انتشارات 
که صبورانه تحریر و  های بسیاری از این ویهرایش جدیهد مجدد نسخه تدوینبسیار سپاسگزارم 

گرفت.  را به عهده 



 

 مقدمه

کتاب  وجود خداکتاب  کهه  1انسهجام خهداباوریادامه   ۴۳۱۱در سهال بهرای اولهین بهار اسهت 
کتاب  که وجود درباره انسجام خداباوریانتشار یافت.  بهه چهه معناسهت و اینکهه  خهدا آن است 

کتهاب یها خیهر از انسجام درونی برخهوردار اسهت ذاتاً  آیا ادعای وجود خداوند دربهاره  وجهود خهدا. 
که آیا این ادعا صادق است کتاب در ارتباط بها ارزیهابی ارزش یا نه آن است  بهر  یتجربه ادلهه. این 

که آیها ایهن  کهه خداونهد نشهان مهیجمهوع در م ادلههله یا علیه این ادعا و این نتیجه است  دهنهد 
که خداوند موجهود نیسهت.موجود است یا نشان می انسهجام خهداباوری را کتهاب حاضهر  دهند 
تههوان مههی بههر اسهاس آناز لحههاظ منطقههی نهاممکن نیسههت( و  خهداباوری) مفهرو  دانسههته اسههت

بلههی فههر  الزم اسههت بههه اثههر قاهد آورد. بههرای توجیههه ایههن پههیشبههرای حقانیههت یهها بطههالن آن، شهه
کهرد کتهاب نیازنههه . البتهه رجهوع  نهه ایههن و  منهد خوانهدن اثههر قبلهی اسهتخواننهده بهرای فههم ایههن 

کتاب قبلی را متضمن است. کتاب )به جز استثنائ کنون توضیح دادم( نتایج  که ا موضهوعاتی ی 
کتاب  کتاب وجود خداکه در  که در   انسجام خداباوری بحث شده است، نسبت به موضوعاتی 
کلههی انههد،بحههث شههده کثههر مههردم  معمههوالً تههری برخههوردار اسههت. از اهمیههت  ایههن امههر را مفههرو  ا

کهه می کلهی  صهورت به داننهد  کهه معنهای وجهود خداونهد را دری مهیبسهیار   هها آنکننهد و تها وقتهی 
کلمهات بشهری  کردندفر   ، اسهت بهوده ،شهدهادعایهک راهنمهای تقریبهی بهرای آنچهه  صهرفاً که 

. معنههای دقیههق ایههن ادعهها و اینکههه آیهها دارای انسههجام ه اسههتنداشههتایههن ادعهها ناسههازگاری روشههنی 
طهی  مهردم عهادیامها آنچهه ؛ بهوده اسهت فالسفه و متکلمین اصلی دغدغه اساساً هست یا خیر، 
که آیااند کرده سؤال صدها سال . هسهت یها نهه وجود خدادهنده  تجربه انسانی نشان ، آن است 

 

1. The Coherence of Theism 



 /   وجود خدا؟! ۱
کتهاب مسئله این کتهاب قصهحاضهر ، موضوع  و بها جهدیت  اً عمیقه در ایهن بهارهد دارد اسهت. ایهن 

 .کندبحث 
کتههاب بهها بههاوری عمیههق از امکههان رسهیدن بههه نتیجههه  اسههتداللموجههه توسههط  نسههبتاً ای ایهن 

 موضههوعات عمیقههی نمهمتههریایههن موضههوع از بههر ایههن موضههوع نوشههته شههده اسههت. شههاید  عقلههی
کثریههت قکههه ذهههن بشههر را تحریههک مههی اسههت کههه صههریحا ا ریهه  بههه اتفههاق کنههد. ایههن بههاوری اسههت 

انهد و بهه اعتقهاد مسیحی( قرن سیزدهم تا هجهدهم بهه آن اذعهان نمهوده)و غیر فالسفه مسیحی
کثههر فالسههف  انههد،ن مشههارکت داشههتهاول تهها دوازدهههم در آ مسههیحی( از قههرنه مسههیحی )و غیرمههن ا

گرچه کرده به اختصار در این خصوص ا الهیات فلسهفی از قهرن نهوزدهم  ؛با وجود ایناند. بحث 
کانت 1گرایی قدرتمند هیومشک تأثیرحت ت کهه  2و  کردنهد  گرفت. این فالسفه اصولی ابداع  قرار 

فراتههر از تجربههه  توانههد بههه نتههایج مههوجهی در خصههوص موضههوعاتیداد عقههل هرگههز نمههینشههان مههی
تواند بهه نتیجهه مهوجهی دربهاره وجهود خداونهد و مخصوصا اینکه هرگز نمی مستقیم دست یابد
کند. د کهرده زمینهههای اخیر افراد بسیاری در همهین ر سالدست پیدا  کهه اسهتدالل  انهد آنقهدر 

کیت عمیقههی دربههاره  ، امههروزهدیگههران هههم در میههان فالسههفه تههراز اول و هههم عقههل در  توانههاییشههکا
 ای موجه در خصوص وجود خداوند، پدیدار شده است.رسیدن به نتیجه

خالصه دالئهل خهود را مبنهی بهر  طور به، کنممی تقریرایجابی خود را  ادلهکه  همان طورمن 
کانههت توانههد بههه نتههایج مههوجهی خههار  از اشههتباه هسههتند و اینکههه عقههل مههی اینکههه اصههول هیههوم و 

کرده که این فالسفه برای آن ترسیم  کرد. فالسفهانمرزهای محدودی  ای د برسد، ارائه خواهم 
کهههیربههاره اشههیاو مهههیج( دم جدیههد در رسههیدن بههه نتههایج موجههه )کههه بههه توانههایی علهه بههه نحههوی  ی 

 3«مهبانگ»، ایهسته و نیروهای نمانند ذرات بنیادی قرار دارند، بسیار فراتر از تجربه مستقیم
کیهانی کانهت بهر مبنهای اصهول  عمدتاً ، اعتقاد دارند و تکامل  باید با مهن موافهق باشهند. هیهوم و 

 باشند. توانند داشتهنمی مدرنخود، توافق زیادی با مدعیات علم فیزیک 
گرچه موجه پیرامون وجود خداوند دست یابد، امها مهن  نسبتاً ای تواند به نتیجهعقل می ا

کهههه تنهههها مهههی کهههرد  یجهههه محتمهههل برسهههد، نهههه یهههک نتیجهههه توانهههد بهههه یهههک نتاسهههتدالل خهههواهم 
گانهه مهن  آثهار سهه و تردید. به همین دلیل جایی برای ایمان به شهعائر دینهی وجهود دارد غیرقابل

کتاب پیرامون فلس  یابد.می انیپا 4ایمان و عقلفه خداباوری به 
 

1. Hume 
2. Kant 
3. Big Bang 
4. Faith and Reason 



 ۹ \   مقدمه

کهه در منطهق  هایپیشرفت که من بیهان خهواهم نمهود، خصوصها تحهوالتی  اخیر در فلسفه 
ارزشههمند بسههیار شههود، ابزارهههایی نامیههده مههی 1«تأییههد نظریههه»داده اسههت و اغلهه   خرایی راسههتق

عبهارت اسهت از  «تأییهد نظریهه» .نماینهدفهراهم مهی را در خصوص این موضهوعبرای تحقیق من 
کتهاب تعریهف خهواهم نمهود و معنهای ههر  استفاده مناس  از نمادها. من این نمادها را در مهتن 

نبایهد از  ههایی توضهیح خهواهم داد. خواننهده ناآشهنا بهه چنهین نمادههاییمثهال کمهکیک را به 
خهود  ادلههتها  کندمی هم این امکان را ایجاد تأیید نظریهوحشت داشته باشد. استفاده از  ها آن
که له یا علیههر  دقیقبیان متناس  با  کامالً را  کنمارائه می شاهد  ایهن امکهان  نیهزو  شود، بیان 

وجهود دارنهد  ههای علمهیهای دینی و نظریههکه بین نظریه را یتا تشابهات نزدیک کندرا مهیا می
کسامن یک عذر ؛با وجود ایندهم.  نشان که فههم ایهن نمادهها خواهی و نیز یک توضیح به  نی 

کهردهبرایشان سخت است، بدهکارم. این نمادها زیاد تکرار نمهی ام مقصهود شهوند و مهن تهالش 
کلمات هم توضیح دهم. استداللاصلی هر   بیان شده توسط نمادها را در قال  

 

1. confirmation theory 


