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کنید؟ چقدر به شـــواهد موجود فکر و قضـــاوت می افتد دربارة آن چگونهاي اتفاق میوقتی حادثه
  کنید؟توجه می

وقتی اتفاقی می فتد آنچه اهمیت دارد این نیست که «قضاوت نکنیم»، بلکه این است که «مطمئن  
 ایم».امکان خطا قضاوت کردهشویم بر مبناي شواهد موجود و با در نظر گرفتن 

آوري حقایق اسـت که  بنابر تصـور غالب، اولین اقدام دانشـمندان در مواجهه با مسـئله علمی، جمع
ورت می اهده ـص ی از آن از طریق مـش کلبخـش یات و ... مراحل گیرد. ـش یه، آزمودن فرـض دهی فرـض

ام کاري تصمیم بگیریم، در  خواهیم براي انجبعدي کار علمی است. در زندگی روزمره هم هرگاه می
ــویم. راه اه شـ ایق مرتبط آـگ د از حـق اـی ات داریم و ـب ه اطالـع از ـب ام اول، نـی ان ـگ ا از جـه ـهاي اطالع ـم

ه)، حافظه و اطالعاتی   ایی و المـس نوایی، بویایی، چـش ی؛ بینایی، ـش اهده (ادراك حـس عبارتند از مـش
ــاـهدات خـطا  ـهاي اطالع ـما ادهـند. ـحال اگر این راهـکه دیگران ـبه ـما می ز جـهان و بطور ـخاص مشـ

ـــند، نتیـجه اشـ ه ـب ـــت أثیر قرار خواـهد گرـفت. همچنین یري ـما تـحتگداشـ ه برخی از  بیـت توجهی ـب
مـشاهدات، چه ناـشی از قـضاوت ـسریع و بدون تأمل کافی باـشد و چه ناـشی از پیش داوري، ما را از  

 کند.رسیدن به حقایق مرتبط با موضوع دور می
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ه، برخی عوامل و پدیده در این برنامه، در ران در جلـس ارکت حاـض تان، با مـش تیابی به حقیقت  ابتدا با نمایش فیلم و روایت داـس یر دـس هایی را که ممکن اـست ما را در مـس

هایمان دارد. در انتهاي  سوال پردازیم که اطالع از وجود خطا، چه تأثیري در مـسیر ما براي رسیدن به پاسخکنیم. ـسپس به این مـسئله میدچار خطا کند، با هم مرور می
 بینیم که عدم توفیق (دانشمندان) در دستیابی به حقیقت، همیشه ناشی از خطاهاي شناختی یا شخصی نیست. بحث با روایت داستانی از تاریخ علم، می
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