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 نیا! به فروش برسد یحراج کیدر  دیعظمت با نیبا ا یاست که کتاب بی. عجدمیکتاب در اصفهان خر یحراج کیاز کتاب را  نیا

و استاد مدرسه اقتصاد لندن  یسیانگل-یشیاتر شمندیو اند دانیاضیمنطق دان، ر لسوف،یپوپر  ف کارل از  یسخنران 6کتاب، ترجمه 

 .است

تر ریهرچه ابطال پذ یعلم یها یاصل که تئور نیبر ا یمبن یا یاو آشنا شدم. تئور ییگرا ابطال معروف  یبا تئور یدوره دکتر در

است و  شتریتر باشد، احتمال ابطال آن ب عیدهد وس یپوشش م یتئور کیکه  یموضوعات یهرچه دامنه  یعنیتر اند. یباشند علم

 .تر است یتر و قو دیجد یها یآنها و خلق تئور تیتقو یبرا یها راه یتئور ابطال نیتر است. بنابر ا یلذا علم

محور  نیاو حول هم یها شهیبوده است، اگرچه همه اند نیفراتر از ا اریپوپر، بس یها شهیکه اند افتمیکتاب، در نیبا مطالعه ا اما

 .شده اند نیتدو ییابطال گرا

زش است، چون در مجموع با ار اریتوان با سرعت از مطالب آن عبور کرد. اما بس یو صعب الفهم است و نم نیمقدار سنگ کی کتاب

زشت و  یمورد بر نظرات دانشمندان را امر یب یو تعصب و جازمه ردیها و افکارمان از ما بگخواهد ترس ما را از رد شدن ادعا یم

 .نشان دهد یمنف

 :آمده است نگونهیام اکتاب  نیاز ا یبخش در

گفتند:  یدانستند و م یرا م نیباستان، ا انیونانیمتقن داشته باشند.  ییتوانند دانا یها نموانیو ح میوانیما انسان ها ح .میوانیما ح»

شد  یکرد و مدع وبیرا مع یمفهوم درست و منطق نیبود که ا ارسطو. "ددارن دهیدارند و انسان ها تنها عق یقطع ییدانا ان،یخدا"

. میمطلق و متقن ندار ییبه عنوان دانا یزیچ ما. استقرا را ابداع کرد  ،ییدانا نیاثبات ا یو برا میدار یقطع ییدانا زیکه ما انسان ها ن

 یاست. ما به طور کل یفرض ییحالت ها دانا نیدر بهتر میبه دست آور میتوان ی. آنچه ممیدان یکه م میفرض کن میتوان یما فقط م

آنها را اصالح و به  نسانیبدو  میروبرو کن تیها را با واقع هیفرض نیا میکوش یم وستهی. پمیها سر و کار دار هیفقط با فرض ها و فرض

 چیما اندک است. ماه یکه تا چه اندازه دانسته ها ابندیاست که دانشمندان و روشنفکران در نیمن ا یآرزو. میکن کترینزد تیواقع

است اما احتمال  نگونهیا بایتقر ابدی وعیکه آرزو دارم ش ی. رفتارمیداشته باشدانستن ن هیو داع میفروتن باش اریبس دی. پس بامیدان ینم

 «.دارد یفیضع اریبس


