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بالرغم من أن نظرية التصميم الذكي تعترب فرًعا علمًيا جديًدا، 
يف  –برغم احلصار املفروض عليها–ولكنها جنحت حىت اآلن 

 وص  واليت نوررا  املراجعة من بل  اقأبران،إصدار العديد من امل
حىت  1120ربة، ومل متِض و  01إىل  1122عددها يف عام 

وحماضر مؤمترا  وكتب ق اور أوص  عدد املنوررا  املراجعة من 
 .01إىل الـ ومقاال 

نوررا  تعريف ملسط للقراء باملننور  املتجددة،يف هذه السلسلة 
نور  و  املؤيدة حلركة التصميم الذكي واليت مر  مبراجعة اقأبران

 على مدار اقأعرام املاضية.

 مركز براهين
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عن نظرية للعربية نشرنا أول كتاب مرتجم  2510 نايري يف
 وكتبنا لدميبسكي وويلز، (صميم احلياةكتاب )توهو  الذكي،  التصميم

السجال احملتدم بني فمن نافذة وقتها على الغالف اخللفي للكتاب: "
الداروينيني اجلدد وأنصار التصميم الذكي، يأيت هذا الكتاب كمسامهة 

صوت الطرف األكثر تعرضاً ( إلمساع القارئ العريب مركز براهينمن )
لالضطهاد يف معركة التفسري األمثل ألصل وتنوع أشكال احلياة، 

 يوما االيت مل تفتأ تكتسب زمخ الذكي صوت أنصار مقالة التصميم
 ."بعد يوم

حتديدا يأيت  وهذا الكتاب .سنظلو  ،ةزلنا نواصل املسري ا م
دعاءات املتكررة بعدم وجود دحض اال ؛ددتنيحم تنيللقيام مبهم

كذلك و ، مراجعة من قبل األقران تؤيد نظرية التصميم الذكي نشوراتم
بثبات قط إلسبيل الوحيد فهي ال مراجعة األقرانأن رة فك رفض

 صحة النظريات العلمية.

 من الكتاب، نستعرض مع كيسي لسكني القسم األوليف 
مبعايريها –حيادية وصالحية عملية مراجعة األقران ألدلة على عدم ا

 تقييم األفكار العلمية بشكل عام، فضالل –، ووضعها احلايلاحلالية
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 .بطاقة العبور لنظرية التصميم الذكي من الالعلم إىل العلم اعن كوهن

 نم تاراتخمنستعرض ، من الكتاب القسم الثانييف و 
منشورات حركة التصميم الذكي املراجعة من قبل األقران، على أن 

 نستكمل نشر املزيد يف األجزاء القادمة من هذه السلسلة.

يف تطوير برنامج حبثي يثبت ميم الذكي حركة التصمنظري جنح 
ل الالزم إلمتام مثل ، بالرغم من غياب التمويجدارة طرحهم العلمي

اليت ال تنتهي ملنعهم من  تلك األحباث، وبالرغم من حماوالت التضييق
رقة، ومل متِض و  05إىل  2511يف عام  ألوراقا وصل عدد النشر.

وحماضر ق اور أمن حىت وصل عدد املنشورات املراجعة  2510
 .05إىل الـ مؤمترات وكتب ومقاالت

بذ اليت نقدمها هنا عن تلك املنشورات، من أن الن  وبالرغم 
، املوجودة يف بداية األحباث abstractsليست هي امللخصات 

استيعاب   صعوبة يفالعريب على وجه اخلصوص القارئ رمبا جيد ولكن 
رفع مستوى ف ،ف هذا الكتابمن أهداو  مقصودهو و  .كافة التفاصيل

 هو ما نأمل أن حنققه مع املزيد من الرتمجات يف هذا امللف.طرح ال

 مركز براهين



 
 
 
األولالقسم   
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 كيسي لسكين
 ديسكفريمعهد 

 2252فرباير  51
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طورت حركة التصميم الذكي برناجما حبثيا متنوعا أمثر حىت اآلن 
شك فيه  ورقة علمية مراجعة من قبل األقران. فمما ال 12أكثر من 

أن أنصار التصميم الذكي قد نشروا جمموعة هامة من األحباث 
حَكمة الشرعية.

ُ
 التصميم الذكيوكان النقاد يف املاضي يزعمون أن  امل

أحباث  ال ميكن أن يؤخذ على حممل اجلد حىت يتمكن من نشر
. وبالرغم من ذلك، من املهم أن نفهم أن مراجعة من قبل األقران

املراجعة من قبل األقران ليس  ضمن املنشوراتاالعرتاف بالشيء 
 شرطا حصريا إلثبات اجلدارة العلمية للفكرة. 

 

ُنِشَرت بداية  علمأكثرها ريادة يف تاريخ الو  بعض أهم األعمال
مقاالت يف جمالت علمية مراَجعة من قبل يف كتب علمية ال ك

 (De revolutionibus)كتاب هذا يشمل  و  األقران،
 Principiaألصول الرياضية ا) كتابو  ،سكوبرنيكو ل

Mathematica) (النظرية النسبية)ـ. كما أن الورقة األصلية للنيوتن 
ت الفيزياء)ينشت،ن، ُنِشرت يف جملة علمية أل  Annalen der ِسجالا

Physik) يف الواقع بل  (5).من قبل األقران اتُراَجع رمسي  ، لكنها مل
جلمهور العامة – ، ُنشرت يف البدايةداروينالتطور لحىت نظرية 
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ليس يف ورقة مراَجعة من قبل و  ،(أصل األنواعيف كتاب ) –والعلماء
 .األقران

 على أعمال علمية هامة اعالوة على ذلك، فإناه ليس مستغرب  
ت مراَجعة من قبل   كما  األقران،أن تُرّفض يف البداية من قبل جمالا

 ذكر فقطا" :2225يف  (Science مو العل)جملة سجال مقال 
يطربك بقصص عن  استجد كل عامل تقريب  و  ،مراجعة األقران

مراجع،ن يُدلون بتعليقات سخيفة، يعكفون على دراسة النص إىل 
كي يعيدون الدراسة وينسبون ، أو يرفضون الورقة البحثية فقط  األبد

 يل كامباناريوغخوان مي) يف الواقع، يشري مقال (2)."املدح ألنفسهم
Juan Miguel Campanarioالتواصل العلمي ) جملة ( يف

Science Communication)  ت العلمية  كمجلة"أنا أهم اجملالا
أوراق حبثية  أيضا نشرقد رفضا  Nature نيتشرو  Science العلوم

حىت نشر  رفضت نيتشر أنا جملة"، بل "ذات دالالت علمية هامة
يف خطاب  (3)."نوبل اية املطاف على جاززةحصلت يف هن أعمال
 يُذكِّر "Nature Not in our *ليس يف طبيعتنا" بعنوان مسلّ 

                                                

يرتجم حرفيا )الطبيعة(، ويف عنوان املقال املذكور قصد املؤلف السخرية  Natureاسم جملة  *
من اجمللة هبذا التشبيه "ليس يف طبيعتنا"، أي ليس يف جملتنا املسماة بالطبيعة. لكن يرجى 
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اجمللة بأربعة أمثلة ألوراق علمية ذات دالالت هامة،  كامباناريو
 نشرها:رفضت اجمللة 

 ينللربيطا ورقة علمية (نيتشر)، رفضت جملة 5895 يف( 5
 .Robert Hروبرت ميشيل )زي الكيمياء احليوية أخصاا

Michell ) د قو  ،عن طريق اهلرمونات تأشري التفاعالتعن
أكثر من  –منذ رفض نشرها يف اجمللة–اُستشِهد هبذه الورقة 

 .مرة 5922

كربيس هانز  )رسالة  (نيتشر)، رفضت جملة 5831يف يونيو  (2
Hans Krebs) وبعد ذلك .السرتيكدورة محض  اليت شرح فيها 

عن  5813عام  الطبو  الفسيولوجيا جاززة نوبل يف كريبس ربح
 هذا.اكتشافه 

ورقة علمية عن عمل  يف البداية (نيتشر)رفضت جملة  (3
ززة نوبل ، ربح بسببها جا(Harmut Michel هارموت ميشيل)ـل

معهد املعلومات العلمية  قد اعتربهاو  ،لكيمياءايف  5899عام 

                                                                                           

مالحظة أننا سنرتجم اسم اجمللة بعد ذلك بتعريب نطقه "نيتشر"، وذلك لشهرة هذا االسم 
 غة العربية.بالل
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(ISI) ،واسع.اسُتشِهد هبا على نطاق و  وثيقة مركزية 

مايكل ـ)ورقة علمية ل (نيتشر)، رفضت جملة 5893يف عام  (4
يف قازمة  211حتتل املركز  (Michael J. Berridge برييدج

قد اسُتشِهد و  التاريخ.أكثر الورقات العلمية اليت اسُتشِهد هبا عرب 
 (4).مرة 5822بالورقة أكثر من 

لى حلاززين ع حالة 33" كامباناريو آخر، يُعدِّديف موضع 
من  –يف وقت سابق لفوزهم باجلاززة– معارضةواجهوا  جاززة نوبل
 للمخطوطات اليت حوت الت العلميةاجملحكاام و  قبل حمرري

  (1)."الفوز جباززة نوبل ااالكتشافات اليت ضمنت ألصحاهبا الحق  

الفيزيازي  (Frank Tipler رفرانك تيبل) باملثل، يعرضو 
 القصص التالية: توالن جبامعة

–حيث قال  (Günter Blobel نرت بلوبلج) مثال آخر هو" •
فوزه مباشرة جباززة نوبل يف الذي ُعِقد بعد  يف املؤمتر الصحفي

باحث يف اجملاالت أن ا املشكلة الرزيسية اليت يواجهها ال –الطب
، بسبب للمنحطلبك و  تُرفض أوراقك البحثية أن»: العلمية، هي

 تشبثهمبعض املراجع،ن األغبياء، الذين يرفضوهنا بسبب 
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، نيويورك تاميز حبسب صحيفةو  .«باألفكار القدمية الدومجازي
 من مئات العلماء الشباب، اهادر   اتصفيق   نالت» التعليقات فتلك

 ."«املؤمترالزمالء املتعاطف،ن، يف قاعة و 

 ورقته–ة أهم أوراقه العلميما يُعدُّ  ستيفن هوكينج قدمحينما " •
، رُِفضت الورقة نيتشر إىل جملة –العلمية عن تبخُّر الثقب األسود

جيب أن تبقى أمساؤهم غري –لقد مسعت من زمالء و  .يف البداية
ه  Physical Reviewجملة  إىل قدم هوكينج أنا  –معلومة ما أعدُّ
قانون الـ  تلك اليت تظهر أنا  ،ا أهم أوراقه العلميةشخصي  

unitarityسيخرق يف ظاهرة  لفيزياء،ا جوهري يفانون أهم ق ؛
 ."يف البدايةأيض ا رُِفضت الورقة  تلك .تبخُّر الثقب األسود

تشكلت بالتتابع جراء من املعلوم اليوم أنا جزر اهلاواي قد " •
على بقعة ساخنة عميقة يف باطن  مرور صفيحة احمليط اهلادئ

أخصازي الفيزياء  من طوار هذه النظريةقد كان أول و  ،األرض
 Tuzo توزو ويلسون) اجليولوجية البارز جبامعة برنستون

Wilson)جملة)لقد أرسلت ورقيت إىل ... » :، الذي يقول 
 Journal of Geophysicalأحباث الفيزياء اجليولوجية

Research )، ا ال حتتوي على  لكنهم رفضوها قازل،ن إهنا
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ع الرؤى العلمية ال تتوافق مو  بيانات جديدة،رياضيات، وال 
 ".«لذلك، ال يوجد نفع من ورازهاو  .السازدة حينها

بإمكان أي أحد أن يطالع السري الذاتية للحاززين على جاززة " •
. لريى كيف أنا موقع اجلاززة على شبكة اإلنرتنت نوبل، من خالل

ال بأس به منهم يشكو من الصعوبات اليت واجهوها لنشر  اعدد  
 (3)."األفكار اليت أهلتهم للفوز باجلاززة فيما بعد

أنا " :و إىليار ن األمثلة، خيُلص كامبانيف ضوء هذه النوعيات م
 اخاطئ يف نظام مراجعة األقران، حينما يعترب خبري أنا نص   ءشيمثاة 

يف فرعه  امرجع   االحق   ال يستحق االهتمام، مثا يصبح النص اعلمي  
يف ورقة علمية رُِفض – أو حىت األسوأ، حينما ينال عمال  ) املعريف
م  األمريكيةعلى النقيض من تقارير الرابطة (. جاززة نوبل –نشرها لتقدُّ

للعلوم، فإنا النشر يف جمالت  األمريكيةاألكادميية الوطنية و  العلوم،
لتحديد  َجعة من قبل األقران، ليس بالضرورة هو أفضل الطرقمرا

 (1)."مدى صالحية البحث العلمي
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أن يُنّشر  اأدركت أناه ليس شرط   األمريكيةحىت احملكمة العليا 
 قضيةاليف . يف جمالت مراَجعة من قبل األقران االعلم الصحيح دازم  

 Daubertلصناعات الدوازية لدوبرت ضد شركة مرييل دو ) التارخيية

v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc ) 5883عام ،
جمالت مراّجعة من قبل األقران الحظت احملكمة أناه رغم أنا النشر يف 

أن  ليس بالضرورة لكنعلى شرعية الطرح العلمي،  دليال   قد يكون
 :على العلم الصحيح يكون النشر دليًل 

 –من مراجعة األقران اواحد   اهو إال عنصر   الذي ليس– النشر"
ليس بالضرورة و  ،للقبول sine qua non ال مفر منه اليس أمر  

يف بعض احلاالت، جند أنا نظريات و  مرتبط جبدارة الطرح العلمي،
عالوة على ذلك، . نظريات مبتكرة، مل تُنَشرو  حمكمة البناء، بل

، أو درجة ا، أو حديثة جد  ادقيقة جد   فبعض الفرضيات العلمية،
 9."االهتمام هبا أقل من أن ُيسَمح هلا بالنشر

اخلضوع لفحص اجملتمع " أشارت احملكمة إىل أنا  ويف ح،ن
ا متسكت "اجليدالعلمي، هو إحدى مكونات الطرح العلمي  ، فإهنا

يف جملة علمية مراَجعة  –أو عدمه بالتايل–النشر " درجة بأنا  ألقصى
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لكن –مر متعلق مبا يؤخذ يف االعتبار أ"هو جمرد  "من قبل األقران
 (8)لالدعاء العلمي. "يف تقييم الصالحية العلمية –ليس فاصال  

األفكار و  نقطة اعتماد التقدم العلمي على مراعاة آراء األقلية
رمبا مل تُنَشر يف جمالت علمية مراَجعة من قبل غري املشهورة، اليت 

 جولدجاي  ستف،ن) من ِقَبل قران، صيَغت ببالغة الفتة للنظراأل

Stephen Jay Gould) مع علماء آخرين ومؤرِّخ،ن ، الذي كتب
بشأن  أُحيَل للمحكمة العليا *موجز من صديق احملكمة يفللعلوم 

 دوبرت: قضية

سواء كانت يف املعمل أو – العلمي حكام املبنية على الدليلاأل"
النظر إليها  حىت   يقبلال– قاطعبرفض  تقابل –قاعة احملكمة

العلمي  اإلجماععن  البعضناقض مفهوم ت جملرد أهنا –كبحث
فهو  ،اآلراء القدميةباستبدال يزداد كما إنا تقدم العلوم   .السائد

الرفض  .الرتاكميةرفة العلمية لمعالتدرجيي لحالل أيضا يزداد باإل
مغالطة  التلقازي لآلراء املخالفة اليت تتحدى القناعات التقليدية

أو  اشاذا  ا، كان يُعَترب يوم  عامةكل رأي مقبول   اخطرية، ألنا تقريب  
                                                

* amicus brief  ،هو موجز أو مذكرة من طرف ثالث، ليس يف نزاع مع احملكمة =
 .برأيهتطوع لتقدمي رأيه يف القضية، تستأنس احملكمة 
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هبذه العلمية االفرتاضية رثوذوكسية األ عصر منإنا إدامة . مهرطق ا
 اأمر   يعد –احملكمةأو يف قاعة أحباث سواء  يف معمل – الطريقة

فحص  جملردإنا الرفض القاطع . عميق العداوة للبحث عن احلقيقة
عن املفهوم السيء للبعض تعارض مع املعلمي الدليل ال اعتبارأو 

 .مكانرأي األغلبية، هلو وصفة اخلطأ يف أي 

إقرار عدم و  يف فحص املنهج العلمي بدال من القدرة أو الرغبة
 ، رأتلالعتقاد التقليدي ومقبول بشكل عامفقط ما هو موافق 

النشر يف جملة علمية مراَجعة من قبل أن مة الدازرة التاسعة حمك
ال مفر منه  الذي مراألو  ستحقاق االحرتام،العالمة الاألقران هو 

اليصبح العلم   تلك بالتايل، فإنا احملكمة حولتو . مقبوال  و  صحيح 
ال حمرر يف جملة علمية و  مل يقصده عامل ءشي، إىل يةداة التحرير األ
الختبار احلقيقية  *كتجربة ورقة دواار الشمس  ءشي ؛ما ايوم  

ليست هذه هي الطريقة اليت يعمل هبا العلماء يف . العلمية
ليست هي الطريقة اليت ينبغي أن ُيستخَدم هبا و  ندواهتم،و  معاملهم

أكثر األحكام العلم يف قاعة احملكمة، إن كان اهلدف هو ضمان 
 .صالحية  و  املمكنة دقة  

                                                

 إما أزرق أو أمحر، صحيح أو خاطئ، وال مكان لنتيجة غري ذلك. *
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..... 

متخصص،ن بعلم و  بصفتنا علماء، فيزيازي،ن، مؤرِّخي علوم،
 حكمةلمتمع العلمي، نؤكِّد كأصدقاء لاجمل أعضاء يف ،االجتماع

أنا هذه ليست هي الطريقة اليت يعمل هبا العلماء يف مالحقتهم 
أنا الطرح  الدازرة التاسعة حمكمة ونتحدى افرتاض. للحقيقة

يف  ومنشور العلمي اجليد هو فقط ما هو مقبول بشكل عام
 ليلانرفض مفهوم أنا التحو  جمالت عاملية مراجعة من قبل األقران،

 االيت قد ختتلف عماا تعتربه احملكمة إمجاع   ،العلمية تاالستنتاجاو 
ا ال تستحق األخذ يف  ،امنشور    االعتبارغري موثوقة لدرجة أهنا

ى قوة أو الرأي العلمي يعتمد عل املعاجلةإن جودة  .والدراسة
ليس على و  مرونة برهانه،و  على عمقو  مقدماته املنطقية الواقعية

حىت . ال على شهرته ب،ن العلماء اآلخرينو  ظهوره يف جملة معينة،
هي مهماة و – اممكن  ويف طبيعته  اإلجماع لو كان الفصل يف وجود

القناعات و  ، فإنا اآلراء السازدة–يف ذاهتا بالصعوباتحمفوفة 
 .تاريخ العلوم ما تدفن يف تراب اكانت دازم   التقليدية

 Federal Rules ofلألدلة القواعد الفيدرالية لو كان هدف 

Evidence من صنع أفضل القرارات  عن احلقيقة متك،ن الباحث
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 مؤهاِل،نخرباء املمكنة بناء على بينة معرفية، بتوفري مساعدة 
 ،غريها من املعرفة املتخصصةو  التقنيةو  املعرفة العلمية"ميتلكون 

و الفصل بشأن احلقيقة يف اليت تساعد الباحث على فهم الدليل، أ
 122، لألدلةالقواعد الفيدرالية ) كما ورد يف "قضية ما

Fed.R.Evid. 702،)  أن  يشرتطأن  قاتال   ئ اخطفإناه سيكون
لُيؤَخذ  منشور بصيغة معيانةو  بإمجاع ايكون التحليل العلمي مدعوم  

 (52)."يف االعتبار

 احلقل التنظرييمن  الساحقةالعديد من األدلة  هناكوهكذا، 
ليست  اليت توضح أن مراجعة األقران العملي من املؤسسة العلميةو 

 .للعلم الصحيح اقاطع   اشرط  
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 :تندرج حتت أصل،ناحلجج املضادة لنظام مراجعة األقران، 
  .اصاحلة علمي   ا( أنا النظام يرفض بشكل خاطئ أوراق  5)
 . امعيبة علمي   ا( أنا النظام يقبل بشكل خاطئ أوراق  2)

عام  Financial Times الفاينانشيال تاميز خلصت ورقة يف
تتعرض العملية هلجوم من نقاد يقولون " :هذا النقد الثنازي 2229
فعاالة يف تصفية األحباث الرديئة، بينما خُتلِّد العمل املتوقاع  إهنا غري

 Don دون برابن) حياجج. اإلبداعيعلى حساب التفكري 

Braben) كلية لندن اجلامعية من : على املدى مجيع ا سنعاين » قازال 
على التقدُّم العلمي الذي ال ، ألن النمو االقتصادي يعتمد «الطويل

 (55)."ميكن التنبؤ به

 لورنس ك. ألتمان) الطبيبو  ، الصحفي2223باملثل، يف عام 
Lawrence K. Altman) نيويورك تاميز، أنا  كتب يف صحيفة

نشر دراسات نظام مراجعة األقران قد ُأضِعَف بشدة، جراء السماح ب
الفضح األخرية لدراسات أثارت عمليات " :معيبة، أو حىت حمتالة

ت طبية عن جدارة  اغري مسبوق   تساؤال   علميةو  معيبة أو حمتالة يف جمالا
، فإنا كل جملة علمية أو اعملي  .... نظام مراجعة األقران اخلاص هبا
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. امت تكذيبها الحق   بنشر اكتشافات اطبية كبرية، قد أُهيَنت مؤخر  
ؤل، كثري من الناس للتسااحللقات املتتابعة يف وقت قصري، قادت ال

املستقل،ن اخلرباء املراجع،ن و  احملررينو  عن السبب يف فشل كل املؤلف،ن
 (25)".اكتشاف األخطاء قبل النشر يف

حمرر – (Richard Smith ريتشارد مسيث) باملثل، يعلق
–British Medical Journal اجمللة الطبية الربيطانية سابق يف

: نظام مراجعة األقرانعلى  ، قرعة كبريةمكلِّف،  ،اجد   ءبطي" قازال 
 األدلة إضافة إىل، االحتيالو  يف اكتشاف األخطاء امنه متام   ميؤوس

م عا العلوم يف جملة ابالفعل، أورد تقرير   (53)."التحيُّز فيه وجود على
وجد الباحثون أدلة قليلة على أنا نظام "، أناه يف دراسة واحدة 2225

  (54)."من جودة أوراق البحث حيسِّن فعال  مراجعة األقران 

عام  نيويورك تاميز كنتيجة ملثل هذه االنتقادات، أشار مقال يف
دة جتاه صاروا متشكك،ن بصورة متزايأنفسهم ، أنا العلماء 2252

 :عملية مراجعة األقران
 طبيةو  يـَُعد البحث مبنأى عن األنظار، مثا حُيال إىل جمالت علمية"

 من أجل نفع الباحث،ن اآلخرين،يُنَشر و  لرياَجع من قبل األقران،
كانت هذه هي الطريقة اليت يعمل هبا . اجلمهور بوجه عامو 
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هذه العملية ليست  العلماء، أقدميةلكن لكثري من  .لقروناء العلم
 .حُيَتفى به اشيئ  

. خنبويو  ،التكلفة ضيق األفق، باهظ ؛أنا النظام ونيقولحيث 
ت و  ،امراجعة األقران رمبا تستغرق شهور   قيمة اشرتاكات اجملالا

 العلمية قد تكون مكلفة لدرجة عدم القدرة على االشرتاك هبا،
يقول عامل الفيزياء . حفنة من احلراس حُيدِّون من تدفق املعلوماتو 

ام مثايل إن النظ» (Michael Nielsen نيلسن )مايكل الكمية
بتكنولوجيا القرن  اكنت الزلت ملتصق    إنلتبادل املعرفة، فقط 

 (15)."«السابع عشر

  فيد)دي كلية لندن اجلامعيةأستاذ علم األدوية بيقول 
، أنا 2255مقال له عام  يف (David Colquhoun كولكوهون

رزيسية نتيجة ك .جيد يعد يعمل بشكل مل"نظام مراجعة األقران 
مليون ورقة، يف  5.3ـما يُقدار ب) للعدد اهلازل من األوراق اليت تُنَشر

ال " كولكوهون من وجهة نظر (53)(".3222 صحيفة يف 23.112
املتعلقة مبراجعة  "الوظيفةبمن املختص،ن للقيام يوجد عدد كاٍف 

أن تُنَشر أي ورقة، مهما كانت سيئة، ميكن اآلن "بالتايل و  األوراق،
ا مراَجعة من قبل األقرانيف جملة تداع أن  كولكوهون ويرى (51)."ي أهنا
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 :(*اهلكانشر أو )شكلة هو ثقافة املتورط يف هذه امل

الذين فرضوا ثقافة  أولئكيقع على  ءالسياللوم يف هذا املوقف "
 ممويل األحباث احتديد  و ، (publish or perish اهلكانشر أو )
ورقة  922كتابة . هيئة التدريس يف اجلامعاتكبار أعضاء و 

. مما يُفَخر به ن أن يكونم بدال، شيئ ا خمزٍ يُفرَتض أن يكون 
تشجع على االدعاءات أقسام العالقات العامة يف اجلامعة كذلك 

 (59)".املؤلفون املغلوبون على أمرهم يسايروهنمو  بالغ فيها،امل

 

ما يظنُّون  ااالنتقادات، فإنا غري اخلرباء كثري  بالرغم من هذه 
أنا أفراد العلماء الذي يعملون كمحررين أو حكاام على األوراق  ئاخط

موضوعي،ن بشكل كامل يف و  األفقواسعي  االعلمية، يكونون دازم  
قران هو هلذا التصور الساذج، فإنا مراجعة األ اطبق  . مراجعة األوراق

. الذي يضمن شرعية أوراق األحباث العلمية عصوماملعيار الذهيب امل
                                                

ء اجلامعات واألكادمييات العلمية لنشر هو تعبري يصف حالة الضغط املتواصل على أعضا* 
وجدارة املوضوعات العلمية اليت يشتغلون هبا، وبالتايل  كفاءةأحباثهم وأوراقهم العلمية إلثبات  

ومن ال يستطيع النشر املتواصل ألوراق علمية، قد يرتاجع يف  .يضمنون مناصبهم العلمية
 .متويل األحباث العلمية املنافسة على نيل املناصب العلمية األرفع، واستمرار
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ذه اخلرافات، حينما الحظ أنا لتبديد ه ستيفن جاي جولد لقد سعى
 عقالنية بشكلالو  وضوعيةامل عن الطريقة العلميةالصورة النمطية "

 خرافةهي  ؛آالت متجردةو  أفراد العلماء منطقيون عن أنو  كامل،
 (58)."ختدم نفسها

 (Lawrence Altman لورنس ألتمان) مقالباملثل، يشرح 
كثري من غري العلماء، يتصورون أنا : "نيويورك تاميز يف صحيفة

املسماون باخلرباء املستقل،ن،  نو املراجعلكنا يف الواقع، . املراجع،ن نزهاء
يكونون يف أحاي،ن كثرية منافس،ن ملؤلفي األوراق العلمية اليت 

 (22)."املصاحل تضاربيفحصوها، مما يزيد احتمالية 

املتصف،ن ،ن عن املراجعء احلظ، فإنا التصورات العامة لسو 
عن طريق بعض الذين ، يتم تعزيزها بالنزاهة واملوضوعية التامة

 األقلية آراءكأداة سياسية لقمع  مراجعة األقران يستحوذون على
 ،عمليةالريين قد بالغوا بشأن نزاهة فإن الكث لتمانأل اطبق  . املخالفة

اسع، أنا اجتياز و  نطاقعلى منتشرا  اخاطئ اانطباع خلقوا"بالتايل و 
 *محاية املستهلكو  ضمان اجلودة) خلتماملكافئ  وه مراجعة األقران

                                                

هو رمز يصدر عن جملة أمريكية نسازية، لضمان جودة املنتجات املنزلية واملنتجات  *
 .5991النسازية، وكشف املنتجات املعيبة، تصدر اجمللة منذ العام 
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The Good Housekeeping seal of Approval)".(25) 

، تقديس عملية مراجعة األقرانمقدار  أنموضح ا يستطرد و  
زادت اجملالت  لقدللمجالت العلمية: "جلبت يف الواقع السلطة 

استخدامها و  العلمية من قوهتا اهلازلة، بتعزيز قدسية مراجعة األقران،
 (22)."لتربير عدد من أفعاهلم يف السنوات األخرية

عن نظام مراجعة األقران، حيث  مقلقةصورة  ألتمان يرسم
من حفظهم للنظام  ضخمة اقتصاديةفوازد  يةتعود على اجملالت العلم

ذلك إىل جنب بسعادة،  امعهم الباحثون جنب   ويقف احلايل املعيب،
 مناصبهم:ألن أوراقهم املراَجعة من قبل األقران، ضرورة للحفاظ على 

ليس  ألنه، فإنا العلماء يفضلون هذا النظام بالرغم من عيوبه"
حيث أنا املعاهد اليت يعمل هبا . أمامهم إال النشر أو اهلالك

 ،اليت تدفع هلم ِمَنحهم احلكوميةو  الوكاالت اخلاصةو  العلماء
ذياع الصيت، يف حماوالهتم املتلهفة إلظهار و  تسعى إىل الدعاية

 .نتازج جمهوداهتم إىل مموليهم املالي،ن

إىل التغاضي عن األرباح  كثري من العلماءو  مييل اجلمهور
اليت تنتج من ربط سياساهتم اخلطرية مبراجعة  صادية للمجالتاالقت
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عض البو  بعض اجملالت مملوكة لشركات رحبية خاصة،. األقران
تعتمد على الدخل من هذه  اآلخر مملوك جلمعيات احرتافية

 قليلة، ألن املراجع،ن اجملالت تشغيلإنا تكاليف . اجملالت
 . ااملؤلف،ن بشكل عام، ال يتقاضون أجور  و 

ر املالية وافقوا على مناقشة األمو –لثالثة حمررين على األقل  اطبق  و 
ال بأس به من اجملالت  ا، فإنا عدد  –إذا ُضِمنت هلم السرية

 –وقت ليس بالبعيد يف–ة، اليت كانت تُقدار عازداهتا العلمي
، باتت تربح اآلن مالي،ن ابعشرات اآلالف من الدوالرات سنوي  

 .الدوالرات

يرتبح من أحباث مماولة من قبل دافعي  ام ذو سلطةأي نظ
لكنا . الضرازب، جيب أن ُيساَءل عالنية  عن طرق إنفاق العازدات

 (23)."كشف هذه البيانات  ااجملالت ترفض عموم  

تظهر مشكلة كربى متعلقة يف ضوء نقص املوضوعية الكاملة، 
فحينما تُرَسل . هي طبيعته غري مزدوجة التعميةو  بنظام مراجعة األقران،

 –اإن مل يكن دازم  و –غالبا عة، فإنا املراجع،ن خُيرَبون املقاالت للمراج
ثري إن مل خُيرَبوا، فإنا بإمكاهنم يف كو . مبن ألف الورقة اليت يراجعوهنا

من خالل وعيهم مبَن ِمن العلماء  لةمن األحيان معرفة هذا بسهو 
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 .احلقلذلك املشاريع داخل  تلكيعمل على 

،ن الذين يستشعرون أنا املؤلف،ن منافسون أو أعداء إنا املراجع
ريفضون سعلى األرجح و  رمبا ينحازون ضد أوراقهم العلمية، ،هلم

ون الذين بينما املراجع. حىت لو كانت جديرة بالنشر أعماهلم
يقبلون سحلفاء أو أصدقاء هلم، على األرجح  أنا املؤلف،نيستشعرون 

يع يف ضوء الضغط الذي يطال اجلمو . حىت لو كانت ضعيفة مأعماهل
فإنا املراجع،ن رمبا يشعرون باإلغراء (، اهلكنشر أو احتت ثقافة )

 للتصديق على نشر أوراق علمية، ممنِّي،ن أنفسهم أن يفعل اآلخرون
 .لميةحينما حيتاجون بدورهم لنشر أوراقهم الع معهم املثل

ب،ن  لتنافساو  العوامل االقتصاديةو االهتمامات السياسية 
غريها من العوامل البشرية العادية، ال و  دعم املرء لصديقهو  املعامل

 .عن عملية مراجعة األقران اتنفصل أبد  
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ستخَدم يبات  هنظام مراجعة االقران، فإنا  بالرغم من عيوب
 األقلية آراء املعارضة؛ جُمناد هبدف إسكاتكسالح   على حنو متزايد

املتخصص بعلم  (Frank Furedi فرانك فريودي) .العلمية
المحاماة  كينت، أشار إىل التصاعد املقلق ملا أمساه االجتماع جبامعة

من الدفاع عن طريق االستشهاد  بدال   دورهااليت بو  عن العلم
ا تناصر أسطورة ِعصمة نظام مراجعة   األقران:بالبيانات، فإهنا

أكرب خطر يهدد نزاهة  لمحاماة عن العلمليُعدُّ التأثري املتنامي "
، ففي جماالت عديدة. نظام مراجعة األقران يف السنوات األخرية

حيث بات  غرض.السيما يف علم املناخ، أصبح البحث العلمي 
بالتايل، ففي البحث و . اتفسريه أخالقي  و  تسييسه بشكل متزايديتم 

العلمي املتعلق باملناخ، بات يُنَظر ملراجعة األقران يف بعض األحيان 
كمشروع أخالقي، حيث تتأثر القرارات، ليس بالعلم فقط، لكن 

 (24)."أكرب بغرض

 :سياسي حتولت إىل سالحأنا مراجعة األقران  فريودي يؤمن
بشكل متزايد، بات ُيسَتشهد مبراجعة األقران كنوٍع من سلطة ال "

نزاعات  ما هي يف احلقيقةلتسوية ال ميكن مساَءلتها و  تُنازَع
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ا و . سياسية بالتايل، ميكن النظر إىل نتازج مراَجعة األقران، على أهنا
ي، بل ليست جمرد بيانات متعلقة جبودة حبث أو اكتشاف علم

من  ا، بدء  ءشيتؤثر على كل  ات طويلة األجلتأسيس لسياس
 .االقتصاد العاملي، إىل أمناط حياتنا الفردية

بشكل متزايد، مت حتويل مراَجعة األقران إىل ما يشبه مؤسسة 
من و . مقداسة، تشري إىل اداعاء مع،ن على أناه شرعي أو مقداس

، هي اليت تفتقد صك مراَجعة األقران هذا املنظور، فإنا األصوات
جازة لك كي ُتسَمع، توفِّر مراجعة األقران إِ . غير شرعيةحرفي ا 

ال يستحقون سوى  ء الذين يتكلمون دون هذه اإلجازةبينما هؤال
 .احتقارنا

أن تتخيل من يتخذون مراَجعة األقران كعقيدة،  ابإمكانك تقريب  
لشخص  اطبق  . خصومهميطالبون بإسكات و  يلوحون بإجازهتم،

، الربيطاين الذي (George Monbiot جورج مونبيوت) مثل
بشأن التغيري املناخي، فإنا مراَجعة األقران مكافئة  يثري خماوف

حتداه  ته خلصمٍ همبواج امونبيوت متباهي   قد كتبو . للكتاب املقداس
ل صرعته بسؤاو  لقد قبلت املناظرة،» :للمناظرة أمام الكامريات

هل نشر حتليله يف جملة »ميكن التنبؤ أن السؤال كان و . ((بسيط
 (12)".«مراَجعة من قبل األقران؟
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مراَجعة  هلؤالء الذين يستخدمون ورقةكاشفة   أخرى قصة
أهنم  ناسا علماء حول مزاعم املناظرةن مأتت  ،لقمع املعارضة األقران

حينما بدأ اجلدال . 2252يف عام  اكتشفوا حياة قازمة على الزرنيخ
أن  اهتم يف مؤمتر صحفي، حيث وعدوااكتشاف ناسا أعلن علماء

اكتشاف متعلق "عن  ،اإلعالميةمن خالل املزيد من الدعاية يكشفوا 
بحث عن دليل على حياة خارج ببيولوجيا الفضاء، سيؤثر على ال

 . ، فإنا كثري من العلماء انتقدوا ادِّعاءاهتم*سابقا ناقشناكما و . "األرض

ة غري البداية، جاءت هذه االنتقادات على هيئة ردود علمييف 
مقابالت  يفأو  ُنشرت على اإلنرتنت ن،مراَجعة من قبل األقرا

عوا وجود حياة الذين ادا –ناسا  قد رفض علماءو . إخباريةقاالت مل
االنتقادات بأكثر من التعليق الردا على هذه  –قازمة على الزرنيخ

ت نأمل أن نرى مثل هذه ـ"ب االنتقادات العلمية منشورة يف جمالا
 ".مراَجعة من قبل األقران، فهذه هي الطريقة اليت يتقدم هبا العلم

 .Jonathan A جوناثان أيس،ن) عامل األحياء التطوري

Eisen)   منشوراتتوقفوا عن تأليه )بعنوان  مقاال   اكتب مؤخر 
                                                

* Casey Luskin, Arsenic and Old News, Evolution News and Views, 
December 9, 2010 
evolutionnews.org/2010/12/arsenic_and_old_news041361.html 
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ا إىل، *(المراَجعة من قبل األقرانالمجلت  نفاق هؤالء  ملمح 
م قامواما حدث أباختصار، . ناسا العلماء من بالدعاية الدِّعازهم  هنا
نشورات روجوا آلرازهم خارج حدود امل فهم بالتايلو  ؛يف اإلعالم

لكنهم رفضوا بعد ذلك الرد على النقااد  ،املراَجعة من قبل األقران
. الذين مل ينشروا الردود العلمية يف منشورات مراَجعة من قبل األقران

لقد كان ": علماء ناسا الرد على االنتقادات عن رفضكتب أيس،ن و 
مباَلغ  إعالميحينها، حيث كانوا هم من بدأ بإقامة مؤمتر  اهذا عجيب  

لن يردوا على  يف احلقيقة أهنمملعرفة  غرييو  أنا دهشتبعدها و . فيه
ا غري مراَجعة من قبل األقران ،االنتقادات  حمق،نسواء  كانوا ... . ألهنا
م اآلن منافقونيف اداعاءا إذا كانوا يقولون أنا الرد  هتم أم ال، فإهنا

 ".علميةالوحيد على ادِّعاءاهتم جيب أن يكون يف منشورات 

ردودهم العلمية يف منشورات مراَجعة يف النهاية، نشر النقاد 
من قبل األقران، لكنا هذه احللقة تكشف نفاق هؤالء الذين يدفعون 
بآرازهم للجمهور من خالل أماكن غري مراَجعة من قبل األقران،  
كاإلعالم، لكناهم بعد ذلك حياولون وقف النقااد عن الرد من خالل 

 .أماكن غري مراَجعة من قبل األقران
                                                

* Jonathan A. Eisen, "Stop deifying 'peer review' of journal 
publications", Feb 2012  
phylogenomics.blogspot.com/2012/02/stop-deifying-peer-review-of-journal.html 
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من  التمكنملن خيالفون آراء األكثرية،  اتاح دازم  يهل  لكن
ت مرا النشر  ؟ َجعة من قبل األقرانيف جمالا

 

يفهم مؤرخو العلوم بشكل ممتاز ملاذا تواجه اآلراء العلمية 
. لألقلية صعوبة لكي تُنَشر يف أوراق علمية مراَجعة من قبل األقران

 Journal of جملة اجملتمع األمريكي لعلم املعلومات) رصدت ورقة يف

the American Society for Information Science)  أنا
يواجه " جديدة: االعلماء ميكن أن يكونوا منحازين ضد تقبُّل أفكار  

. ألفكارهم اجلديدة من األقران ان مقاومة قويةالعلماء يف بعض األحي
 مي يف كثري من األوقات صعوبة يف تقبل اآلراءجيد اجملتمع العل

أكرب مصدر و  إنا أخطر. املالحظات غري املتوقعةو  الوسازل اجلديدةو 
من هؤالء األقران الذين  حرفي ا شاف علمي، تأيتملقاومة العلماء الكت

حكام اجملالت و  احملررين ؛هم احلفاظ على جودة العمل العلميمهمت
 (23)".العلمية

 Thomas توماس كون) مؤرِّخ العلوم الشهري باملثل، كتب

Kuhn) العلميةالثورات  )بنية يف كتابه امللِهم The Structure of 

Scientific Revolutions :)"أنواع جديدة من  استدعاء
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يف الواقع، تلك األشياء اليت  .املعتاد، ليس من أهداف العلم الظواهر
 حىت ال العلماءو . على اإلطالقال تُرى غالبا ال توافق األطر املعتادة، 

مع ما  ال يتساحمون غالباابتكار النظريات، بل إهنم  إىل عادة  يهدفون 
 (21)".يبتكره اآلخرون من نظريات

تتحدى الكثري من القناعات التقليدية،  كنظرية علمية جديدة
يف إحدى . نظرية التصميم الذكي هذا النوع عينه من التعصُّبتواجه 

 قدام أخصازي الكيمياء احليوية املؤيِّد لنظرية التصميم الذكي، احلاالت
 .للنشر يف جملاة علمية مقاال   (Michael J. Behe مايكل بيهي)

تقليدية ستحتِّم غري النظريتك "ُأخرب أنه ال ميكنه نشره ألن لكانه 
 (29)".لنموذج احلايلا يتجاوز ءبشياإلطاحة 

خرجت به من هذه التجربة، الدرس الذي " :أن بيهي استنتج
ت العلمية متساحم،ن حيتفون بفكرة و  أناه بينما يكون بعض حمرري اجملالا

 على املستوى الفردي. لكنهم ح،ن نشر حتديات لآلراء العلمية احلالية
فإنا ، (العلمية كما يف هيئة التحرير يف اجملالت) اجيتمعون مع  

 (28).هي اليت تنتصر"املعتقدات التقليدية 

 دينيز أولريي) تتفق مع هذا، الصحفية املتخصصة يف العلوم
Denyse O'Leary)العيب الساحق لنظام مراَجعة " :، حيث كتبت
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األقران التقليدي، أناه حمصور بشدة يف اآلراء العلمية اليت عليها إمجاع، 
 االكتشافاتو  من التسامح مع التفسريات حبيث أناه يُبدي قليال  

 (32)."اجلديدة احلقيقية

، فإنا نظرية (Frank Tipler فرانك تيبلري) من وجهة نظر
  احملسوب:غري التصميم الذكي تواجه مثل هذا التعصب 

 األكادميية الوطنية للعلومب من املستحيل أن جتد أي عضو"
National Academy of Sciences  يأخذها على حممل

هو رد الفعل احلريف ملثل هؤالء العلماء  الغضب العارمإنا . اجلد
 ، يفاالتصميم الذكي. لقد اختربت هذا مؤخر   مبجرد ذكر عبارة

 تول،ن لكي يأيت إىل يدميبسكبيل ، حيث رتابت ل2222هناية عام 
قد  و  (،Tulane faculty تول،ن كليةـ)ب دارويين ملناظرة عضو

يف  .داروينستيف  –همبا يالزم–كان هذا العضو بالكلية ُيسماى 
الداروينية، بينما لسوء  فقط دليله ضد يدميبسك طرح املناظرة

االنتقادات عدد ال بأس به من على رد ستيف تضمن  احلظ
 ،بود ايف معامليت شخصي   ستيف لقد استمر. الشخصية خلصمه

 بكليةتطوري آخر داروين، فإنا و  سكيبدميلكن منذ وقت مناظرة 
حيدِّق باجتاهي  ،–يبقى امسه جمهوال  الذي ينبغي أن و – تول،ن
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لكناه اآلن  ،أصدقاء  قبل املناظرة لقد كناا. يف كل مرة يراين بغضب
 .سافال   ايعتربين مسخ  

هذه الكلمات يف أي  تول،ن لو قرأ صديقي السابق هذا من جامعة
التحديق جتاهي بغضب، كخنقي  وقت، ألراد أن يفعل أكثر من

بالتأكيد، ما كان . يل على كتابة مثل هذه اهلرطقة جزاءمثال 
كان هو احلكم على ورقة علمية   لُيصدِّق على هذه الكلمات إذا

بالتأكيد كان لريفض أي طلب . احلجاة لنفس اتتضمن تكرار   يل
 (35)."منحة أقدمه، يتضمن هذه الكلمات

ا  بعضأعلنت يف الواقع،  لن تقريب ا أبرز اجملالت العلمية أهنا
بة بنظرية التصميم الذكي اتنشر أبد   ، 2222يف . أي ورقة علمية مرحِّ
 اليت تنشر جملة– AAAS م العلوملتقد األمريكية اجلمعية أصدرت

حركة التصميم الذكي قد "أن  ارمسي   تصرحي ا –Science العلوم
  (32)."ت يف توفري أي أدلة علمية موثوقةفشل

، جملس إدارة اجلمعيةبعض أعضاء  استطالع رأيلكن ح،ن مت 
م صوتوا على إعالن  دون " لتصميم الذكي كغري علميةنظرية اُوِجد أهنا

الذين  فها العلماءاليت ألا  الكتب األكادمييةو  املقاالت بالفعلأن يقرأوا 
  (33)."للنظرية قدموا
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تصرفات كثري هي اليت تقود  ،السياسة ال العلمأن  ،من الب،ن
 .التصميم الذكي نظريةلح،ن يأيت األمر  العلميةمن اجملالت 

بالرغم من حماوالت تعجيزهم، فإنا أنصار التصميم الذكي قد و 
هذا يظهر و . نشروا أفكارهم يف جمالت علمية مراَجعة من قبل األقران

أنا نظرية التصميم الذكي لديها شرعية أكادميية، سواء  كان املرء يُطبِّق 
 .للعلم الصحيح، أو ال األقرانمراجعة  اختبار
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لعلمية املراَجعة من األوراق ا –يف أحيان كثرية–بينما يتخلل 
، فإنا مراجعة األقران ميكن أن تكون طريقة مفيدة اعيوب   قبل األقران

لكنها ليست طريقة ال ختفق، ففي حاالت . لتحس،ن جودة العلوم
حىت أطروحات علمية بل –حة رُفضت أطروحات علمية صحي عديدة
احلل ال ينبغي أن يكون هجر . من قبل نظام مراجعة األقران –رازدة

السياسة عن  فصلنظام مراجعة األقران بالكلية، بل اأَلوىل أن يتم 
أنا مراجعة و  ،االنظام بإدراك أن نظام مراجعة األقران ليس معصوم  

االنفتاح على . املعيار الذهيب للعلم الصحيح ااألقران ليست دازم  
، األفكار اجلديدة اليت تتحدى املذاهب العلمية التقليدية السازدة

 سيكون املكان اجليد لالنطالق.

على العلم الصحيح،  امراجعة األقران ميكن أن تكون مؤشر  
 .مراَجعة من قبل األقران الكنا نظريات العلم الصحيح ليست دازم  
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 لثانياالقسم 

لتصنيفية والفئات ا نشأة املعلومات البيولوجية"ماير، ِس. ستيفن  (1
 48  ...............  البيولوجية واشنطنجمعية  محاضر، "األعلى

)الدور والتطور التجرييب، طفرات )فقدان الوظيفة(، "بيهي،  مايكل (1
 49  ....... المراجعة البيولوجية الفصلية ،"األول للتطور التكّيفّي(

نتشار تسلسالت الربوتني ا مدى تقدير"، أكسدوجالس ِد.  (3
 51  ...... ، مجلة البيولوجيا الجزيئية"لطيات إنزميية وظيفيةة كونامل
كرار اجلني عملية تبحماكاة التطور ". سنوك، وُ  ديڤيد ،مايكل بيهي (4

 53  ........................ علم البروتينات ،"خلصائص الربوتني
 البحث عن البحث:. ماركس، "چروبرت  ،ويليام أ. ديمبسكي (5

الذكاء لة مج"، ير كلفة املعلومات يف املستوى األعلى من البحثتقد
 55  ....................  الحاسباتي المتقدم والمعلوماتية الذكية

عائالت ، "أكس. دِ  دوجالس آن ِك. جوجر، ،ريڤز. إ ماريكلير (6
ن عائلة عتاريٌخ تطوريٌّ مشرتك أم تصميٌم مشرتك؟ دراسة األنزميات؛ 
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 57  ............. التعقيد البيولوجي مجلة ،"أمينوترانسفرياز-الغابا
إمكانية وصول التطور ، "أكس. دِ  دوجالس آن ِك. جوجر، (7

التعقيد جلة م ،"مي: دراسة حالة من سبيل البيوتنيلوظائف جديدة لألنز 
 60  ................................................ البيولوجي

آن ِك. جوجر، ستيفاني إبِنت، باميال إف. فاهي، رالف سيلكه،  (8
سيطٍة ب من سلوك سبٍل تكيفيةٍ اجلمهرات مينع  قدلتطور االختزايل ا"

 61  ........ التعقيد البيولوجي"، مجلة للوصول إىل املالئمة اجليدة
قيد وما التع"يفري كوكس، دونالد بيتشر، چ. سنوك، وُ  ديڤيد (9

 63  ....................... التعقيدمجلة  ،"دون املثالية يف التطور
إشارة الذكاء يم أ. ماكوكوف، "أكسي. شرباك، م ڤالدمير (10

Wow 69  ............... يكاروسإ ،"فرة الوراثية األرضيةيف الش 
"، محاضر المركز الطبي تشريح الداروينيةأ. كون، " ڤجوزي (11

 71  ............................................ بجامعة بايلور
كس . مار چ، ويليام أ. ديمبسكي، روبرت رتڤإيوينستون  (11

يد الصور: خوارزمية التعق قياس املعلومات ذات املعىن يفالثاني، "
 IET Computer Vision  .....................  76 ،"النوعي
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اركس . مچ. ديمبسكي، وروبرت رت، ويليام أڤإيوينستون  (13
و(: تشريح  -)ال  Nandنظرية التطور الرتكيبية يف منطق الثاني، "

محاضر المؤتمر الدولي لمعهد مهندسي  ،"الكائنات الرقمية
 80  ................................... الكهرباء وااللكترونيات

رقم املم فيليب لو، "كسون، . دِ بريندن وُ ، أكس. جالس دِ دو  (14
Stylus نظام للتجريب التطوري مبين على طراز بروتني/بروتيوم مع :

 84  ................  بلوس ونمجلة  ،"قيود وظيفية غري اعتباطية
، جاك ل. أبل ديڤيدك. ي. شيو،  ديڤيد. دورستون، كيرك كِ  (15

مجلة علم  ،"الوظيفي للربوتيناتقياس تعقيد التسلسل ت. ترِفورس، "
 85  ..........................  األحياء النظري والنمذجة الطبية

مقابل  التنظيم الذايت يفورز، "ڤ. ترياك تِ چ ،يلل. أب ديڤيد (16
فيزياء  مراجعات"، مجلة احلوادث ذاتية التنظيم يف مناذج نشوء احلياة

 86  ..................................................  الحياة
جلة علم "، مياتالكونعلم احلياة الذكية يف تيبلر، " .چفرانك  (17

 87  ................................... األحياء الفلكي العالمية
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ات الطي، "ه. مارشال، ومايكل ليجچ ج. دنتون، كريچمايكل  (18
ويين مفهوم ما قبل الدار ل: دعم جديد لفالطونيةأالربوتينية كأشكال 

 88  ........... "، مجلة البيولوجيا النظريةالقانون الطبيعيللتطور ب
، مجلة "تعليم التسامي اجملرد يف الفيزياءاكي، "چستانلي ل.  (19

 89  ........................................  الفيزياء األمريكية
طريقة تحليل عنصر محدود:  في"، ملحقيل سيويل، "ڤرانج (10

PDE/PROTRAN  .....................................  89 
الدليل على التصميم يف ريش الطيور كنتوش، "ا م .سِ . أ (11

 91  ........ البيئةو "، المجلة العالمية للتصميم والطبيعة هاوتنفس
لرتاكيب اواملعلومات:  الدنافرات شتيرنبيرج، "ش. ڤريتشارد  (11

 95  ......... أكتا بيوثيروتيكا مجلة ،"العالئقيةواألسباب الصورية 
إعادة ترتيب ينز سيدلر، "اه ش،ارد لونيييكإ ولفڤ (13

م المراجعة السنوية لعلمجلة "، ةيالكروموسومات والعناصر التبادل
 97  ................................................. الجينات

احلساسية الوظيفية الشديدة للتغريات ، "أكس. الس دِ جدو  (14
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