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هذا الكتاب للهجوم على العلم أو العلماء. لكن، إن كنت تتخذ من العلم مصدرًا ليس 
أنت فأوحًدا للمعرفة، أو إذا كنت ترى املمارسة العلمية عملية مقدسة غري قابلة للمساس، 

  يف ذهنك بصورة خاطئة متاما عن العلم، وهدف الكتاب هو تصحيح تلك الصورة.حتتفظ 

انتشر تقديس العلم يف العقود األخرية على نطاق واسع، األمر الذي يدعو للتقصي 
والسؤال، هل تلك الصورة الشائعة عن العلم صحيحة؟ أم أهنا خرافة شعبية؟ هل العلماء 

)كأمر مقدس ال يصيبه اخلطأ(؟ أم أن هناك الكثري  العلملديهم التصور ذاته عن أنفسهم 
 ممن يعرفون جيدا قدر القصور الذي يعرتي ممارسات اجلماعة العلمية؟ 

رف اجملتمع ، ويقومان بتحليل طريقة تصبشريةللعلم كممارسة  ينظر املؤلفان يف هذا الكتاب
عل من أمهها ة، لالعلمي يف القضايا اليت يكتشف فيها التزوير، ويطرحان أسئلة مشروع

هل العلم حمصن من الداخل ضد أولئك الذين يأتون بقناعاهتم املسبقة الدومجائية  عن سؤالال
العقائد  لقادر على محاية العلم من تسل يف زي علمي؟ أو بصيغة أخرى، هل اجملتمع العلمي

سنة أو خمتلقة لعقود طويلة الدومجائية  كامل؟بال؟ خاصة وإن كانت أدلتها مزورة أو حمح

يرى املؤلفان أن وجود الغش واخلداع ليس هو املشكلة يف املمارسة العلمية، ولكن تعامل 
صن من املسائلة( حم، ويرى بعضه أنه ا )والذي يكابر بعضه يف االعرتافاجملتمع العلمي معه

م هو املشكلة. فما معىن أن يزور أحد العلماء البيانات لكي يثبت نظريته، مث مير األمر بسال
دون اكتشاف من مؤيد أو معارض؟! بل وما معىن أال  –أو رمبا مئات–لعشرات السنوات 

 –لبأي حال من األحوا–يتم اكتشاف األمر إال مبحض الصدفة؟ وهل ميكن أن يعين ذلك 
 النظام العلمي نظام يصحح نفسه دائما بشكل سريع وحتمي؟أن 

. وبالتا،ي، شائعة عن العلم يف أذهان الكثرياإلجابة على هذا األسئلة كفيلة بتغيري الصورة ال
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التخفيف من املبالغات الكثرية املنتشرة حول طبيعة العلم. فالعلماء يف هناية األمر بشر، 
مثلهم مثل أي مجاعة بشرية أخرى، تصيب وختطئ، فيها الغش واخلداع، وفيها أيضا األمانة 

شاشة خداعة، ولكن أن اجلماعة واملصداقية. فاألمر ليس أن اجلماعة العلمية مجاعة غ
ستعصمهم  ممارستهم للعلم هي اليت تالعلمية مجاعة بشرية، مثلها مثل بقية البشر، وليس

 من ارتكاب األخطاء البشرية املعتادة.

 مركز براهين
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نظر ظام معريف يح لن أفضل   لفهم   ا حماولة  إهنّ  حول طريقة عمل العلم على احلقيقة، هذا كتاب  
 بناه معتقدين أنّ ولقد كت ،حلقيقةه الـح ك م املطلق على اإليه يف اجملتمعات الغربية على أنّ 

 .مًعامن ِقبل العلماء والعامة طبيعة العلم يحساء فهمها 

ِقوام موقف  يةح ملوضوعاتكون فيها فإّن العلم عملية منطقية صارمة،  الشائعةللمعرفة ا وفقً 
 ادة إنتاجإعو األقران  مراجعة حص املزاعم العلمية بصرامة من خاللفوتح  .عمله العامل جتاه
شكل سريع من مجيع أنواع اخلطأ بخّلص ت يالذايت للتصحيح، فيكونح بذلك نظام  التجارب
 وحتمّي.

أّن يها اليت اكتحشف فبعض القضايا احلديثة ه الرؤية من خالل رصد يف هذ بدأنا الشك
 يف إطار علميّ اللغش بفحص حوادث ا قمنايف البداية  .مزيفةالعلماء كانوا ينشرون نتائج 

هنته ملتزم بالكشف عن احلقيقة خيانة املبدأ األساسّي مل : كيف ميكن لباحث  نفسية الفرد
لوجيا يو األيدم باسوقد كنا يف ذلك متأثرين باملتحدثني ؟ لبيانات  مغلوطةمن خالل نشره 

ّن تزوير أكانوا يقولون   حيث .بثبات على الطبيعة الفردية للجرميةواليت تلح  العلمية الشائعة
يات كما هو حمتوم من خالل آل–ه الكشف عن وقد مت ،خمتلنتاج عقل   ما هو إالالبيانات 

 يستدعي القلق بشأنه. ماا،ي ال يوجد بالتّ ، و –يف العلمة الرقابة الذاتيّ 

 االتحأي العام، وبلوغ املسامع مهسات حول إىل الرّ  ازدياد تسرب أخبار الغش العلميمع 
مشهد ة يف خصيصة ثانوي ، فإنّا تساءلنا هل كان الغشّ أخرى مت التخّلص منها هبدوء أكثر

موذج احلاالت قد فشلت يف التوافق مع النهذه أّن  –بعد فحص دقيق– قد الحظنا؟ و العلم
مراجعة األقران و  إنتاج التجارباملنطق وإعادة املزّورون  ىحتدّ لقد  .العلمعن  الشائع املفرتض

الوصول إىل  كيف متّكنوا منيف الغالب،   لفرتات زمنية ممتدةو  كّل ذلكواملوضوعّية، حتدوا  
هذا احلّد هلذه الفرتة الزمنّية الطويلة؟ وإذا كان الغّش حمكوم عليه بالفشل بشكل مؤّكد كما 
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 أشخاص كثريون؟ مارسهيّدعي الناطقون الّرمسيون، فِلم  

غري  ،للسلوك البشري، وغالبا للمأساة اإلنسانيةرائعا انعكاسا متّثل كّل حالة غّش درسناها 
 ،أكثر جّدية تكمن حتت هذه احلوادث الفرديةأعم و أنّنا سرعان ما أدركنا أّن هناك قضّية 

؛ هلا ناسبم تقدمي تربيرعن  الشائعةلمية األيديولوجيا العهرة عجزت لقد كان الغّش ظا
 .ديجوبالتا،ي فإّن األيديولوجيا نفسها ينبغي أن تكون معيبة أو ناقصة بشكل 

كذلك قد   د أنّه، فإنّا نعتقالشائعةبنا إىل التشكيك يف األيديولوجيا  ىأد  مبا أّن الغّش قد 
مستمّدة  –رأينا حسب– الشائعةإن  األيديولوجيا  ،منظورا بديال ومفيدا للّنظر إىل العلم يقدم

ه وإّّنا من ذاتمل ينظروا إىل العلم لأعمال املؤّرخني والفالسفة وعلماء االجتماع الذين  من
ني ولكن على غرار املسافرين إىل أراض أجنبية، فإّن هؤالء املراقب العلمية.ختّصصاهتم خالل 

 .هاعن أنفسهم أكثر مما يتعلمون عن البلد اليت زارو احملرتفني للعلم غالبا ما يتعلمون 

بل كل ق–طريقا آخر لفهم العلم، فقد استمد  الطّب  –حسب اعتقادنا–يقدم الغّش 
علم فبدراسة ال، دراسة عل ِلهمن خالل فيدة حول العمل العادّي للجسم معارف م –شيء

هي،  ل رؤية العملية كماهح تس   –مسبق بدال من دراسته من خالل معيار–من خالل ِعل ِله 
 دلياًل ليس لغّش إّن توفر حاالت افية اليت ينبغي أن تكون عليها. يباعتبارها متميزة عن الك

، ولكن حول فحسب نظمة الفحص من جهة املمارسةحول مدى جودة عمل أ ادامغً 
ة، وحول عالقة الواقع بالنظري، حول حول األسلوب العلمي كذلك،  الطبيعة األساسية للعلم
نظور العلم من م يف نراهيقدم هذا الكتاب حتليال ملا ميكن أن  .دوافع ومواقف العلماء

   االحتيال العلمي.

 املنطقيةتقد أّن البنية نعإذ . الشائعة عنهالصورة بقليال  شبهالعلم باختصار هو أّن لاستنتاجنا 
في فبناة. عن كيفية بناء تلك البنية أو عن عقلية ال تكشف شيئااملميزة للمعرفة العلمية ال 

خضم اكتساب معارف جديدة، ال يتم إرشاد العلماء من قبل املنطق واملوضوعية فحسب، 
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على غرار اخلطابة، والدعاية، والتحيز الشخصي. ال ولكن أيضا من قبل عوامل العقالنية 
نعترب العلماء  أالغي ينبففقط، كما أهنم ال حيتكرونه.  العقالينيعتمد العلماء على التفكري 

 .قافيةلتعبرياته الثحراس العقالنية يف اجملتمع، وإّنا فقط أحد األشكال الرئيسية 

جملة علمية – (Science)جمللة ن هذا الكتاب من مقاالت كتبها كلٌّ مّنا ملقد نشأت أجزاء 
ا لذين قرؤو لندن. لقد قدمت لنا تعليقات أولئك اب (New Scientist) وجملة –أسبوعية

، وستيفن ج. براش، وتوماس كاالن، وجوناثان كول، وروبرت  املسودة عونا كبريا: كارين أرمز
وليز،ي روبرتس. كما نتقدم بالشكر ملن قدم لنا املساعدة سي. إيكارت، وكولن نورمان، 

والنصيحة، ومن أولئك: فيليب بويف، وروزماري تشالك، ويوجني سيتادينو، وليندا جارمون، 
ن، نز، وجريالد هولتون، وجيمس جنسجوجريي جالسون، ونوريس هيذرجنتون، وأي. سي هي
 وهال سدر، ومارسيلو تروزي.وبيرت ماتسون، ودينيس رولينز، وبويس رينزبارجار، 

 ـرود ولـــيام ب
 يدنيكوالس و
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ضرب عضو الكونغرس الشاب من والية تينيسي مبطرقته إلسكات اجلمهور احلاضر بغرفة 
مرار مشكلة الستال يسعين تفادي االستنتاج بأّن أحد األسباب "االستماع الفخمة قائال: 

من هذا النوع هو ترّدد األشخاص النافذين يف ميدان العلم يف أخذ األمور على حممل 
 ."اجلد

 ور االبنجلقد كان االحتيال يف جمال البحث العلمي مشكلة هتّم عضو الكونغرس ألربت 
Albert Gore, Jr. فباعتباره عضوا يف جلنة جملس النواب للعلوم والتكنولوجيا، شعر .

ور باالنزعاج بسبب تسارع سلسلة من احلوادث اليت برزت إىل النور مؤخرا. لقد كان ج
مصمما، بكونه رئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات، على فعل شيء ما حيال هذه املشكلة. 

املرة األوىل اليت  3893أبريل  3 – مارس 13تعترب جلسات االستماع اليت عقدها أيام 
 ور وزمالؤه أعضاء الكونغرس إىلجالقضية. لقد انتقل استفسر فيها الكونغرس حول 

الدهشة الظاهرة مث إىل الغضب بسبب مواقف العلماء الكبار الذين متت دعوهتم باعتبارهم 
 شهودا. 

 NAS ، رئيس األكادميية الوطنية للعلومPhilip Handler كان أوهلم فيليب هاندلر
بإظهار  ملهينا بالعرفواملتحدث البارز باسم اجملتمع العلمي. فبدل أن يستفتح ، آنذاك

بقليل من "امتنانه على أن طحلب منه احلضور أمام اللجنة، أعلن هاندلر مباشرة أنه يشعر 
ناولت . وأضاف بأّن الصحافة قد ت"العلمي الغشالسرور والرضا لإلدالء بشهادة يف موضوع 

 لغشا؛ وما أيسرها من طريقة إلخبار اللجنة أهنا تضيع وقتها. إن  "ضخمةمببالغة "املشكلة 
أسلوب فإن ه يقع داخل نظام يشتغل ب" :العلمي نادرا ما يقع، وعندما يقع، كما يقرر هاندلر

ميا. لقد مما جيعل الكشف عنه أمرا حت "يتميز بالفاعلية والدميقراطية والتصحيح الذايت
االحتيال ليس مشكال، فإّن اآلليات القائمة للعلم  ؛خبة وواضحةت رسالته الكامنة صاجاء
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 تتعامل معه بشكل مناسب وعلى حنو تام، وعلى الكونغرس االهتمام بشؤونه اخلاصة. 

رمبا كان ميكن هلجوم هاندلر العدواين أن ينجح يف أوقات أخرى، إال أنه قد أخطأ يف احلكم 
ت االحتيال األخرية األكثر إثارة حدثت يف على املناسبة. إذ إّن حالتان من بني حاال

رد ويال، وال ميكن التلويح هبا بعيدا باعتبارها مبالغة من قبل امؤسسات خنبوية، هارف
الصحافة. وعلى مستوى أكثر شخصية، فإّن أعضاء الكونغرس أنفسهم قد اضطروا إىل 

ة أعضاء من د أّن ستأشغال الرقابة الذاتية بسبب قضية أبسكام األخرية للرشوة، حيث وحج
الكونغرس كانوا راغبني يف مقايضة خدمات سياسية بالنقود. إّن نفور العلماء من حتّمل 

 مهنتهم، مل يـ رحق ألعضاء اللجنة الفرعية للتحريات ة وإن كان لفائدة مصلحالوضع، حىت
 (3)واملراقبة التابعة جمللس النواب.

ماء يبدو أّن العل ،حول االحتيال العلميكما أدرك أعضاء الكونغرس أيضا حقيقة أخرى 
، مهما تكن نسبة العلماء الذين رمبا قاموا بتزييف البيانات صغريةفمل يتمكنوا من فهمها: 

فإّن األمر يتطلب فقط بروز حالة واحدة إىل السطح كل بضعة أشهر أو حنوه حىت يقع 
ر على كالم واحد تلو اآلخالضرر الشديد باملصداقية الشعبية للعلم. ومع تتابع الشهود ال

هاندلر بأّن اآلليات العلمية القائمة كانت تتأقلم مع املشكلة، شعر أعضاء الكونغرس 
لقد "بلهجة جافة قائال:  Bob Shamanskyباستياء متزايد. فقد أقّر بوب شامنسكي 

فجئتح إىل حد ما باستهزاء اللجنة ]بالشهود[ وذلك مبجرد أهنا جترّأت على عقد جلسة 
من بنسلفينيا طرف احلديث  Robert Walker. مث التقط روبرت ولكر "االستماع أصال

ا هذا يبدو أّن هناك يف كثري من الشهادات اليت مسعناه"أنّه  "ما يزعجين يف كل هذا"بقوله: 
اليوم قدرا معينا من الغطرسة داخل اجملتمع العلمي حول هذا األمر، أنّنا حنن األعلم، ولذلك 

 . "األسئلة، وإن مل نطرح حنن األسئلة، فلن يقوم أحد آخر بذلك فقد طرحنا

غري أّن أعضاء الكونغرس واصلوا طرح األسئلة على كل حال، إاّل أّن العلماء وضعوا هلم 



01 

من الواضح أنّه كان هناك انفصاال أساسيا يف الرؤية يف هناية  العراقيل عند كل منعطف.
 إىل الوضع نفسه بطرق خمتلفة متاما. لقد رأى أعضاءالطريق املسدود: كال اجلانبان نظرا 

لة موجودة نفي مشك –على ما يبدو  –الكونغرس جمموعة من الزمالء املهنيني الذين فضلوا 
بدال من مواجهتها. بينما مل يستطع العلماء، لثقتهم يف آليات التصحيح الذايت القائمة اليت 

قلي العرتاف بأهنا مشكلة قد تتجاوز اخللل العجعلت االحتيال جمازفة ال طائل من ورائها، ا
 عند عدد قليل من األفراد.

لقد اقتضى موقف العلماء أّن كّل من حاول تزييف البيانات العلمية ال بد أن يكون جمنونا. 
الذي  John Longج غري أّن الشهادة العقالنية للباحث الطيب يف جامعة هارفارد جون لون

نادما، ولكّنه كان أيضا ل ِسًنا،  جكان لون  (2)اعرتف بتلفيق جتربة قد قّوضت موقفهم يومئذ.
ومؤدبًا، ومسيطرًا على نفسه بشكل بنّي. كما بدا واضحا أنّه كان بكامل مداركه العقلية. 

السابق ومدير األحباث يف مستشفى ماساتشوستس العام اللجنة ج لونفعندما أخرب رئيس 
بدا  قد قام بتلفيق أكثر من التجربة الوحيدة اليت اعرتف بتزويرها،ج لونقت الحق أّن يف و 

أّن أعضاء الكونغرس قد شعروا باحلنق بسبب فشل العلماء يف إجياد حّل للوضع أكثر من 
رية، يف ساعة واحدة قص"ور أنّه جنفسه. فقد الحظ الرئيس ألربت ج لونحنقهم على 

ن املرتفعات األوملبية لعدم وجود مشكلة إىل أعماق شهادة زور انتقلت اللجنة الفرعية م
. يبدو أّن "ةعلمي سكيزوفرينياميكن أن ينتج  التجاربهذا النوع من ". وأضاف أّن "حمتملة

املوقف "ـــمساه ب فيماور أنّه إذا كان للخلل العقلي عالقة باألمر، فإهّنا تكمن جما قصده 
 للمجتمع العلمي حيال االحتيال. "املزدوج

ور حىت جبالكاد مّرت بضعة أسابيع على جلسات االستماع اليت عقدها عضو الكونغرس 
بدأت خيوط حالة احتيال علمي أخرى كبرية يف االحنالل، هذه املرة يف قلب املؤسسة 

يبدو أّن احلالة األحدث كانت مصّممة  (1)األمريكة للطب البيولوجي، كلية الطب هبارفارد.
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هارفارد  ور. إذ مل تتمكن سلطاتجاليت الحظها عضو الكونغرس  السيكيزوفرينيالتجّسد 
كانت تتكشف   اليت بسبب وثوقها يف آليات الرقابة الذاتية للعلم من رؤية أبعاد املشكلة

 أمام أعينها.

، أحد أطباء Eugene Braunwaldبراونفالد إّن أساس قضية هارفارد هو أّن يوجني 
القلب الرائدين يف البالد والطبيب الرئيسي يف اثنني من مستشفيات هارفارد املرموقة، مل 

 John Roland يكن يحِكنُّ إاّل أعلى اآلمال لتلميذه الشاب الالمع جون دونالد دارسي

Darsee لقد عمل دارسي، الطويل القامة واالجتماعي، بال هوادة يف طليعة البحث يف .
جمال األوعية الدموية. ففي غضون عامني يف جامعة هارفارد، نشر الطبيب الشاب ما يقارب 
عن مائة ورقة حبثية وملخص، عدد هائل بكل املقاييس، وكثري منها كتبت باالشرتاك مع 

 1 ، الذي أشرف على خمربين حبثيني منفصلني وأكثر منفالدبراون. كان براونفالدمعلمه 
، يفكر يف إنشاء خمرب مستقل NIHللصحة  ةهد الوطنياماليني دوالر كتمويل من قبل املع

هبارفارد. إّن ترقية من هذا  Beth Israel Hospitalإسرائيل  باث مستشفىلدارسي يف 
النوع يف عامل بوسطن التنافسي للبحوث يف جمال الطب احليوي يف سّن دارسي املبكرة من 

 شأهنا أن تضمن حياة مهنية مبهرة. 

. فرغم أّن دارسي الدبراونفمل يكن لدارسي قدر كبري عند الباحثني الشبان اآلخرين يف خمترب 
كنوا من فهم كيف أجنز كل تلك البحوث اليت كانت األساس قد عمل جبّد، إاّل أهّنم مل يتم

الذي قام عليه العدد املذهل ملقاالته الطبية. فخالل مراقبته بشكل سّري يف أحد ليا،ي مايو 
، أبصروه يصوغ بشكل صارخ املعطيات األولية لتجربة كانت سوف تنشر قريبا. 3893

يت تلك كانت املعطيات الوحيدة ال لقد اعرتف دارسي عند مواجهته، لكنه أصّر على أنّ 
قام بتزويرها. غري أّن زمالؤه كانوا أقّل ميال إىل املوافقة. فمن خالل مقارنة جتاربه الفعلية مع 
ما كتبه الحقا للنشر، قرروا أّن كثريا من العمل مت إنشاؤه من نسج اخليال. فقد الحظ أحد 
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. "وضحاها، فإّنك تشك فيه ألشهر هذا الشيء مل يأت يف ليلة" أنزمالء دارسي الحقا 
 باعتقادهم أّن دارسي يقوم بتزوير عمله بشكل منهجي.  براونفالد وقد أخربوا 

 يستطع أن يصّدق أّن احلدث املقلق كان أّي شيء أكثر من حادثة مل براونفالدبيد أّن 
يف تلك اللحظة كان لدينا شخص ذكي. من الواضح "معزولة. فقد الحظ يف وقت الحق: 

أنّه كان أحد األشخاص األكثر متّيزا، أو الشخص األكثر متّيزا، من بني املائة والثالثني من 
الزمالء الباحثني الذين تشرفت بالعمل معهم. إّن الكشف العلين كان من املمكن أن يدمره 

ح له بالعمل"متاما  يف . وبالتا،ي فقد مت جتريد دارسي من تعيينه جبامعة هارفارد إاّل أنه قد مسح
املخرب. كما مل يتم إخبار باحثني آخرين بالتجربة املزورة، ومل تـحّتخذ أي خطوات إلعالم 
العلماء الذين قد يعتمدوا على نتائج دارسي العديدة املنشورة بأّن هناك عالمة استفهام 

 حتوم حول البناء بأكمله.

ضية مستندة من الق لني يف جامعة هارفارد خالل األشهر اخلمس األوىلؤو تبدو تصرفات املس
إىل احلجة اليت أدىل هبا هاندلر يف جلسة االستماع بالكونغرس. إّن االحتيال العلمي نادرا 

ة فإن ه يقع داخل نظام يشتغل بأسلوب يتميز بالفاعلية والدميقراطي"ما يقع، وعندما يقع، 
ملعطيات ا مما جيعل اكتشافه أمرا حمتوما؛ فما من أحد حياول تزييف "والتصحيح الذايت

العلمية، حسب هذه احلجة، إاّل ويكون جمنونا. ومبا أنّه من الواضح أّن دارسي كان شخصا 
عقالنيا ذا مستقبل مشرق، مل يستطع املسئولون يف هارفارد أن يروا هذا التلفيق املعرتف به 

فرصة ": ا أنّ الحقبراونفالد إاّل باعتباره احنرافا معزوال، وليس كجزء من النمط العام. وقال 
 . "قيام دارسي باالحتيال بعد أن مت القبض عليه كانت منخفضة بشكل يقرب من العدم

بقي دارسي يف املخترب يقوم باألحباث وينشر األوراق البحثية كما لو كان كل شيء على ما 
هد ابتمويل من املع $427،327يرام. من بني التجارب اليت كان يعمل عليها مشروع بقيمة 

للصحة. استمرت األمور كما كانت من قبل ملدة مخسة أشهر. ولكن يف شهر أكتوبر  ةالوطني
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، أحخربت السلطات يف هارفارد من قبل مسئول يف املعاهد الوطنية للصحة أّن هناك 3893
د زّور يدركون أّن الباحث الذي ق بدأوامشاكل يف البيانات اليت قدمها دارسي. حينها فقط 

 أن يحغرى ليلّفق جتارب أخرى. جتربة واحدة من املمكن

أكدت جلنة رفيعة املستوى معينة من قبل عميد كلية الطب جبامعة هارفارد بعد ثالثة أشهر 
نتائج غري عادية "حتتوي على  NIHأّن الدراسة اليت أجريت لفائدة املعهد الوطين للصحة 

. عالوة على ذلك، فإّن دراسة أجراها دارسي مع باحث آخر "ومثرية للشك بشكل كبري
لي . إاّل أّن دارسي نفى أّي خمالفات باستثناء التزييف األص"أنّه قد مت التالعب هبا"يبدو 

يف شهر مايو. مل تر اللجنة رفيعة املستوى، املتكونة من مسئولني طبيني كبار، خلال كبريا 
هد ارفارد مع القضية، رغم انتقاد مسئول كبري باملعيف طريقة تعامل زمالئهم يف جامعة ه

الوطين للصحة جامعة هارفارد على شاشة التلفزيون الوطين بسبب التأخري يف اإلبالغ عن 
وكما يستمر هذا الكتاب يف التأكيد، فبعد محضّي سنة واحدة على القبض  (7)واقعة التزوير.

يف أعماله  مل يتّم تقييم مدى االحتيالعلى دارسي متلّبسا بتهمة افتعال معطيات، فإنّه 
املنشورة وال اإلعالن عنها من قبل السلطات بكلية الطب جبامعة هارفارد. ما مفهوم العلم 

حىت  ،بريةثقة ك –ورجمثل أولئك الذي قدموا شهاداهتم أمام جلنة –الذي يضع فيه العلماء 
شكل صارخ؟ ليل على خالفه بأهنم يف بعض األحيان خيتارون الوثوق فيه حىت ولو كان الد

رية قويا ألنه يقوم على جمموعة من املثل ذات جاذبية كب اللعلم إغراءً  الشائعميارس املفهوم 
حول كيف ينبغي للعلم أن يشتغل. ميكن وصفها بدقة بأهّنا أيديولوجيا، ولن ينضوي حتتها 

الكثري مما هو  لىالعلماء من كل أحناء العامل بشكل كبري لعدم احتوائها، يف حقيقة األمر، ع
 صحيح عن العلم.

، والتحقق ملللعلم حتت ثالثة عناوين: البنية املعرفية للع الشائعةميكن تلخيص األيديولوجيا 
 من املزاعم العلمية، وعملية مراجعة األقران.
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 "البنية املعرفية"تحنظ م املعرفة العلمية يف نظام هرمي يحشار إليه من قبل الفالسفة باسم 
ال هناك احلقائق، مثل اليت جيمعها عامل النباتات عند مراقبة نتاج جتارب . أو للعلم

تربية النباتات، أو الفيزيائي عند قياس خصائص اجلسيمات دون الذرية. وانطالقا 
من احلقائق، سيحاول العامل صياغة ختمني، أو فرضية، تفّسر بعض الّسمات اخلاصة 

ربة من ل التجربة، ويفّضل أن تكون جتللحقائق. وجيب اختبار هذه الفرضية من خال
شأهنا أن تنتج تأييدا أو دحضا واضح املعامل. إّن هذا اإلجراء ذهابا وإيابا بني 

كبري مما   هو جزء –احلصول على الفكرة وإخضاعها لالختبار–الفرضية والتجربة 
 . (املنهج العلميـ)يعرف ب

ل قانون د تأخذ طابع القانون، مثفعندما يتم التأكد من الفرضية عّدة مرّات، فإهّنا ق
  اجلاذبية وقانون الوراثة املندلية. إّن القوانني هي مبادئ قّيمة للعلم ألهّنا تتنبأ وتفّسر

كيانات كبرية من احلقائق. كما أهّنا تصف نظامية مهمة يف الطبيعة، لكّنها ال تفّسر 
اد الكيميائية املو  بالضرورة احلقائق اليت تصفها. إّن القانون الذي يتم وفقه خلط

بنسب ثابتة ال يفّسر ملاذا كان األمر على هذا النحو ولكن ينّص ببساطة على 
النظامية. للحصول على تفسريات، من الضروري االنتقال إىل هياكل ذات مستوى 

 أعمق تسمى نظريات. 

منطقية  ةإّن للنظرية يف العلم معىن أكثر اتزانا من معناها يف اللغة اليومية. تكون النظري
وتفسر كيانا واسعا من املعرفة العلمية، مبا يف ذلك القوانني واحلقائق اليت تعتمد على 

ا القوانني. كما تستند النظرية بطبيعة احلال إىل احلقائق والقوانني اليت تفّسرها، ولكنه
يف نفس الوقت حتتوي على عناصر ليس عليها دليل مباشر. إّن هذه العناصر، أو 

ليت يوصل إليها عن طريق االستدالل، عادة ما تكون اجلزء النشط احلاسم الكيانات ا
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من النظرية، رغم وضعيتها اليت ال ميكن التحقق منها. تشرح النظرية الذرية قانون 
وملدة طويلة بعد  ،دالتون للنسب الثابتة، ولكن يف الوقت الذي صيغت فيه النظرية

ات ذرات. مت اعتماد اجلينات يف النظريمل يكن هناك دليل مباشر على وجود ال ،ذلك
ر حول علم الوراثة قبل وقت طويل من اكتشاف طبيعتها الفيزيائية. تعترب نظرية التطو 

مثاال آخر للنظرية اليت قحدِّرت بشكل كبري من قبل العلماء بسبب قدرهتا التفسريية 
دحضها و اهلائلة، رغم أهنا تكمن يف شعور عميق جدا لدرجة يصعب معها إثباهتا 

 مباشرة.  

متتد البنية املعرفية للعلم من احلقائق املشاهدة الوفرية، إىل القوانني الكامنة اليت 
تفّسرها، إىل النظريات اليت تفّسر القوانني. وتعترب املرونة من أهم خصائص هذه 
البنية. إذ ميكن للقوانني أن تتغرّي أو تحعد ل يف ضوء حقائق جديدة، وتظل النظريات 

بلة ألن تحسقط من قبل ثورات فكرية تستبدهلا بنظريات أفضل وعادة ما تكون قا
أكثر مشولية. إّن البنية املعرفية للعلم يف توّسع مستمر. فهي تنمو من خالل توليد 
فرضيات جديدة، أو تنبؤات مستمدة من النظرية، واستكشاف حقائق جديدة 

 إلدخاهلا يف جمال أنظمتها التفسريية.   

إّن العلم نشاط عام، تقوم به جمموعة من العلماء يسربون ويتحققون من أعمال 
نظام "بعضهم البعض اآلخر. ينبغي للعامل أن ميّر بسلسلة من االختبارات تبدأ بــ

)املوصوف أدناه( من أجل احلصول على متويل إلجناز برنامج حبثّي.   "مراجعة األقران
كما جيب عليه أن ينشر نتائج حبثه يف جملة علمية، ولكن قبل النشر يقوم رئيس 

قدمي حترير اجمللة بإرسال حبثه إىل املراجعني العلميني، املعروفني باحلكام. يقوم احلكام بت
د تع العمل باجلّدة، هل أقّر بشكل جيالنصيحة إىل رئيس التحرير حول هل يتم
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بالبحوث األخرى اليت بىن عليها نتائجه، واألهم من ذلك، هل مت اعتماد املناهج 
 املناسبة يف إجراء التجربة واحلجج الصحيحة يف مناقشة النتائج.

وبالتا،ي فإّن الدعوى العلمية تكون قد مّرت بنقطتني للتحقق من صالبتها قبل 
 جودها داخل األدبيات العلمية املفتوحة، فإهّنا ختضع الختبار ثالثنشرها. فبمجرد و 

أكثر تشددا، أال وهو إعادة اإلنتاج. إّن العامل الذي يدعي اكتشافا جديدا جيب أن 
يقوم بذلك بطريقة ختّول لآلخرين التحقق من دعواه. إًذا، فإّن الباحث، عند وصفه 

ا يشبه عملت واإلجراء الذي اتُّبع، وهو مللتجربة، سوف يذكر نوع املعّدات اليت استح 
إىل حّد كبري وصفة الطعام الذي يعّدها الطاهي. وكلما كان االكتشاف اجلديد أكثر 

 أمهية، سارع الباحثون اآلخرون إىل حماولة إعادة إنتاجه يف خمترباهتم اخلاصة.

كن التحقق وعليه؛ فإّن املعرفة العلمية ختتلف عن أشكال معرفية أخرى من جهة أنه مي
منها. إذ تنتجها جمموعة من العلماء الذين يقومون بالتحقق من عمل بعضهم البعض 
اآلخر بشكل مستمر، فيستأصلون ما ال ميكن االعتماد عليه، ويبنون على النتائج 
 املؤكدة. فالعلم يتمثل يف جمتمع من العلماء املنخرطني يف جمال إنتاج معرفة معتمدة.

يتمُّ متويل معظم النشاط العلمي باجلامعة من قبل احلكومة الفيدرالية، الراعي املهيمن 
للبحث األساسي. إذ حتّدد احلكومة املبلغ املا،ّي اإلمجا،ّي الذي سيتم إنفاقه يف كل 
منطقة، إاّل أّن جلان العلماء هي اليت تقّرر م ن  ِمن  زمالئهم جدير بتلقي املال. هذه 

ام مراجعة نظ"ان، اليت تقوم بوظيفة استشارية للوكاالت احلكومية، تشكل اللج
. فباعتبارها تتألف من اخلرباء الزمالء يف هذا اجملال، فإهّنا تصدر أحكاما "األقران

بشأن قيمة طلبات املنح التفصيلية املقدمة من قبل زمالئهم. وباعتماد قرارات جلان 
وال إىل أولئك الذي لديهم أفضل األفكار وأوضح مراجعة األقران، يتمُّ توجيه األم
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 األدلة على إمكانية حتقيقها.

هذا هو جممع األفكار والقيم اليت تشكل أيديولوجيا العلم السائدة. وهذه هي الطريقة اليت 
ىل ، بل هو يعمل اآلن يف جزء منه وفقها. يتشّبث العلماء بقوة إهبا ينبغي للعلم أن يعمل

يديولوجيا إىل درجة جيدون معها صعوبة يف مالحظة أي أمهية يف أي هبذه األ حّد كبري
احنراف عنها. ومع ذلك، فإن  هذه األيديولوجيا تعترب وصفا ناقصا لكيفية عمل العلم على 

باإلضافة ، داحتدي مستوى املمارسة. فهي مستمدة من دراسات العلم اليت قام هبا الفالسفة
 وعلماء االجتماع. فقد رأى هؤالء املختصون يف العلم انعكاسا ملالمح ومحثحل نياملؤرخ إىل

تب كذات أمهية خاصة بالنسبة لتخصصاهتم وقد جتاهلوا غريها متاما. بكل بساطة،  
العلمي،  السلوك "ّناذج"، بينما اهتم علماء االجتماع بــفقط الفالسفة حول منطق العلم
عقالنية جلزء األكرب بالربهنة على تقدم العلم واالنتصار املشجع للأّما املؤرخون فقد اعتنوا يف ا

 على اخلرافات.

مجيعها.  للعلم صورة مركبة مستقاة من نتائج التخصصات الثالثة الشائعةتعترب األيديولوجيا 
ولكن مبا أّن كالا منها قد قّدم توصيفا للعلم انطالقا من منظوره ومحثله اخلاصة، فإّن الصورة 

صورة . لذلك ال يوجد يف الومثا،ي متثيل غري مكتملهي  –بشكل غري مفاجئ– ملةالكا
 جمال لالحتيال العلمي، أو بالتأكيد ملالمح عديدة أخرى للعملية العلمية.

 من الطريق بشكل جّديٍّ برتكيزها على عملية سري العلم بدال الشائعةتِضلُّ األيديولوجيا 
الرتكيز على دوافع واحتياجات العلماء. فالعلماء ال خيتلفون عن األشخاص اآلخرين. فهم 

وحات والطم ب املخرب ال ينزعون عنهم املشاعرعند ارتدائهم املعطف األبيض عند با
 العلم يف مناح أخرى من احلياة. يعترب واألحاسيس بالفشل اليت حتّرك أولئك املنخرطني

احلديث مهنة، ومتثل املقاالت املنشورة يف األدبيات العلمية نقاط العبور إليها. ينبغي 
للباحث، لكي يكون ناجحا، أن ينشر أكثر عدد ممكن من املقاالت، وأن يأّمن املنح 
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يد يف انتاج يا، وأن يز احلكومية، وينشأ خمربا وحيّصل املوارد لتوظيف طالب الدراسات العل
األوراق البحثية املنشورة، وأن يسعى للحصول على مركز رفيع يف أحد اجلامعات، وأن 
يكتب مقاالت ميكن أن تثري اهتمام اللجان اليت متنح جوائز علمية، وأن حيصل فرصة 

 انتخابه لألكادميية الوطنية للعلوم، وأن يأمل يوما ما يف الفوز بدعوة إىل ستوكهومل. 

ال يقتصر األمر على وجود ضغوطات مهنية يف العلم احلديث، بل إّن النظام يكافئ على 
النجاح الظاهري إىل جانب اإلجناز احلقيقي. فاجلامعات قد متنح منصبا بناء على كمية 
منشورات الباحث، دون النظر إىل جودهتا. فإّن رئيس املخرب سوف يكافئ العلماء الشبان 

جهودهم وكأهنم كانوا ملكه اخلاص. إّن سوء توزيع املديح هذا قد  الذي يعملون معه على
 ال يكون شائعا، ولكنه شائع مبا يكفي لتشجيع نوع واضح من التهكم.  

إنّه لفي جوٍّ من التهكم ميكن أن ينتقل عقل العامل أوال إىل النظر فيما ال ميكن تصوره 
قضا للهدف فاالحتيال، بطبيعة احلال، يعترب نسابقا: أي جتميل نتائج البحث الذي ينجزه. 

األساسي للباحث، البحث عن احلقيقة. وبالتا،ي فهو عمل ذو أمهية كربى، ومن غري املرجح 
 تأن يـحت خذ دون نظر متأين يف املواقف واألعراف السائدة يف املخرب، وكذلك يف احتماال

 أن يتم القبض عليه.

 هذا يعين االختالق الكلي للبيانات. غري أنّ  "العلمي "الغشغالبا ما يحفرتض أّن مصطلح 
تقريبا من املؤكد أنّه من أندر أنواع التلفيق. إذ من احملتمل أن يبدأ أولئك الذي يزورون 
البيانات العلمية وينجحون جبرمية أقّل بكثري أال وهي حتسني النتائج املوجودة. إّن حاالت 

حسما مما  قبيل جعل النتائج تبدو أكثر هشاشة أو التالعب البسيطة واليت تبدو تافهة، من
ب القضية، للنشر وجتاهل تلك اليت ال تناس "األفضل"هي عليه بالفعل، أو اختيار البيانات 

هي رمبا أبعد ما تكون عن غري املألوف يف جمال العلم. لكن ال يوجد هناك سوى فرق يف 
 .ن ال شيءالبيانات واختالق جتربة بأسرها م طبخ""الدرجة بني 
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ميكن سحب طيف مستمر من أعمال التلفيق الكبرية والطفيفة على خداع الذات، وهي 
ظاهرة ذات أمهية كربى يف مجيع فروع العلم. إّن االحتيال، بطبيعة احلال، يكون متعمدا 
فهو خداع غري مقصود للذات، ولكن رمبا يكون هناك فئة سلوكية يف منزلة بينّية حيث 

ضوع غامضة حىت بالنسبة إليه. لقد مشل الكتاب حاالت من خداع الذات تكون دوافع املو 
األخطاء املرتكبة  تلككألهّنا متّثل بشكل متطابق نفس التحّدي آلليات الرقابة الذاتية للعلم  

 عمدا.

د ة، وبعبارة أخرى دون متييز رمسي بني ختصصاته املختلفة. إنّ  ا نقرُّ يحعترب العلم هنا بوصفه ِوح 
بوجود اختالفات جدية بني الطرق اليت ميارس هبا كلٌّ من الفيزيائيني، وعلماء األحياء، 
وعلماء االجتماع عملهم. مجيعهم يتبع املنهج العلمي ويشرتكون يف نفس األهداف؛ فقط 

ر اهتمامهم خمتلف. إّن دراسة االحتيال تلقي الضوء على كيفية تصّرف العلماء مجيعا؛ جوه
لفيزياء، واليت ، أي تلك اليت تشبه ا"الصلبة"ويبدو أّن وقوعه أقّل إىل حدٍّ ما يف جمال العلوم 

ل تتميز مبحتوى رياضي عا،ي النسبة. إذ مينع اهليكل املنطقي الضيق للرياضيات التزوير بشك
لي، وبالتا،ي فإّن العلوم اليت تتمتع بصبغة رياضية عالية متتلك نوعا من احلماية املدجمة عم

ملكافحة االحتيال. خالل هذا الطيف الذي ميتد من العلوم الصلبة إىل العلوم اللينة، من 
الفيزياء إىل علم االجتماع، رمبا حيتلُّ علم األحياء املوقع الوسط، وهو ميدان ال يعترب 

يال فيه نادرا بأي حال من األحوال. كما يعترب علم األحياء والطب من التخصصات االحت
 اليت يؤثر االحتيال فيها على املصلحة العامة بطريقة مباشرة. 

العلم  لوجياسيسيو ما الذي ميّيز بنية العلم حبيث جيعل من االحتيال أمرا ممكنا؟ ما مالمح 
ا؟ كيف ميكن لشخص خضع لتدريب مطّول أن اليت جتعل من االحتيال أمرا مغريا ومرحب

يصبح عاملا جمّرد التفكري يف تزوير البيانات؟ إّن اإلجابة على مثل هذه األسئلة تشري إىل 
 .الشائعةوجود صورة للعلم خمتلفة متاما عن األيديولوجيا 
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 ."الغش الواعي الواضح والغريب متاما، نادرا جدا ما حيدث يف عامل العلم األكادميي..
 ن(".او احلالة الوحيدة املعروفة جيدا هي واقعة )إنسان بلتد

- M. Ziman, NATURE, 227, 996, 1970. 

"يف الواقع، هناك عدد من القصص القدمية يتم النبش ورائها وإعادة إحيائها للقول بأن 
هناك منط من التزوير املعتاد عليه يف العملية العلمية... ميكن أن نرى كل ذلك، إن 

باعتباره جزءا من بقعة مستمرة يف االنتشار يف سجل العلم. أو، إن رغبت )وأنا  أردت،
ميكن اعتبارها شذوذات، من عمل باحثني معتوهني، أو، كما يف شخصيا أرغب(، 
 يرجع األمر للمبالغات املتزايدة يف وقوع العلماء العظام يف اخلطأ". حالة نيوتن ومندل،

- Lewis Thomas, DISCOVER, June 1981.    

 
يوناين حاالت الغش العلمي املعروفة أو املشتبه فيها بقوة، منذ العهد ال يف القائمة التالية جتد

القدمي حىت وقتنا احلايل. تعرب القائمة فقط عن احلاالت اليت منت إىل علمنا، وليست نتيجة 
مع كل حالة مذكورة يوجد وصف ملخص ومرجع واحد يستطيع  لبحث شامل مفصل.

 القارئ من خالله احلصول على املزيد من املعلومات.
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 (فلك عامل) أبرخشاحلالة:  (1)
 التاريخ: القرن الثاين قبل امليالد

 امللخص: نشر فهرس للنجوم يعود ملصادر بابلية كما لو كان نتيجة مالحظاته اخلالصة.
G. J. Toomer, "Ptolemy," Dictionary of Scientific Biography 

(Charles Scribner's Sons, New York, 1975), p. 191. 
نظام ت نظريته عن الكلوديوس بطليموس )عامل الفلك املصري الذي بقي  احلالة: (2)

 عام( 1011الشمسي ألكثر من 
 القرن الثاين بعد امليالد التاريخ:

 كية مل يقم هبا.ادعى قيامه بقياسات فل امللخص:
Robert R. Newton, The Crime of Claudius Ptolemy (Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1977). 

 )فيزيائي ومؤسس للطريقة العلمية( جاليلي جاليليو احلالة: (3)
 بدايات القرن السابع عشر التاريخ:

 تضخيم ومبالغة للنتائج التجريبية. امللخص:
Alexandre Koyre, Metaphysics and Measurement: Essays in 
Scientific Revolution (Harvard University Press, Cambridge, 1968). 

 حديثة(أول عامل فيزياء إسحاق نيوتن ) احلالة: (4)
 1113 - 1861 التاريخ:

لكي يزيد من  (Principia)املبادئ  أدخل عوامل تصحيح على عمله الرئيسي امللخص:
 الواضحة على التنبؤ. القدرة

Richard S. Westfall, "Newton and the Fudge Factor," Science, 
179, 751-758, 1973. 

 حمب الفنون األملاين، وجامع احلفريات() بريينجر يوهان احلالة: (0)
 1128 التاريخ:

 ُخدع من خالل منافسيه، ونشر كتابا حلفريات مزورة. امللخص:
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Melvin E. Jahn and Daniel J. Woolf, The Lying Stones of Dr. 
Johann Bartholomew Adam Beringer (University of California 
Press, Berkeley, 1963). 

 )الرياضيايت الذي نقح التفاضل والتكامل( برينويل يوهان احلالة: (8)
 1136 التاريخ:

انتحل اكتشاف ابنه "معادلة برينويل"، وزور تاريخ كتابه لكي يبدوا أنه صدر قبل  امللخص:
 عمل ابنه.

C. Truesdell, in introduction to Euler's Opera Omnia, Ser. II, Vol. 
II, p. my. 

 جون دالتون )أبو النظرية الذرية احلديثة( احلالة: (1)
 1610 - 1614 التاريخ:

 أخرب عن جتارب ال ميكن إعادة جتربتها اليوم، ومن احملتمل أهنا مل حتدث كما وصفها. امللخص:
Leonard K. Nash, "The Origin of Dalton's Chemical Atomic 
Theory," Isis, 47, 101-116, 1956. 

 أورجاي )وابل نيزكي سقط يف فرنسا( احلالة: (6)
 1684 التاريخ:

خمادع غري معروف تالعب بقطعة من نيزك لكي تبدو وكأهنا حتمل بقايا عضوية،  امللخص:
 مشريا إىل احتمال وجود حياة خارج األرض.

Edward Anders et al., "Contaminated Meteorite," Science, 
146,1157-1161,1964. 

 جرجيور مندل )أبو علم الوراثة( احلالة: (9)
 1680 التاريخ:

 إحصائية أجود من أن تكون حقيقية. نشر نتائج امللخص:
Several papers in Curt Stern and Eva R. Sherwood, The Origin 
of Genetics: A Mendel Source Book (W. H. Freeman and Co., 
San Francisco, 1966). 
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 أدمريال بريي )مستكشف أمريكي( احلالة: (11)
 1919 التاريخ:

زعم أنه وصل جغرافيا إىل القطب الشمايل، حني كان يعلم فعال أنه يبعد عنه  امللخص:
 مئات األميال.

Dennis Rawlins, Peary at the North Pole: Fact or Fiction? 
(Robert B. Luce, Washington-New York, 1973). 

 روبرت ميليكان )فيزيائي أمريكي وفائز جبائزة نوبل( احلالة: (11)
 1913 - 1911 التاريخ:

علن بشكل أألوراق املنشورة، بينما بعيدا عن ا احتفظ بنتائج غري مرغوب فيها امللخص:
 عام أنه أبلغ عن كل شيء.

Gerald Holton, "Subelectrons, Presuppositions, and the 
Millikan-Ehrenhaft Dispute," Historical Studies in the Physical 
Sciences, 9, 166-224, 1978. 

 بلتداون احلالة: (12)
 1912 التاريخ:

 من احملتمل لكي يدعي أن بريطانيا هيخمادع وضع حفريات مزورة يف حفرة،  امللخص:
 منبت اجلنس البشري.

J. S. Weiner, The Piltdown Forgery (Oxford University Press, 
London, 1955). 

 ( ويلسون جبل مرصدأدريان فان مانن )عامل الفلك األمريكي يف  احلالة: (13)
 1918 التاريخ:

 مل خيرب عن دقة املالحظات الفلكية الرئيسية. امللخص:
Norriss S. Hetherington, Beyond the Edge of Objectivity, 
unpublished book MS. 

 بول كامرير )عامل األحياء الفييين( احلالة: (14)
 1928 التاريخ:
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 الضفادع. يفنتائج التناسل كامرير أو أحد مساعديه زور   امللخص:
Arthur Koestler, The Case of the Midwife Toad (Hutchinson, 
London, 1971). 

 سريل بريت )عامل النفس اإلجنليزي( احلالة: (10)
 1988 -)؟( 1943 التاريخ:

 .%10زور البيانات لدعم نظريته عن أن الذكاء اإلنساين يورث بنسبة  امللخص:
L. S. Hearnshaw, Cyril Burt, Psychologist, Hodder and 
Stoughton, London, 1979, 370 pp. 

 (1989إىل  1984)رئيس كلية جنوب غرب والية تكساس من جيمس مكروكلني  احلالة: (18)
 1904 التاريخ:

 انتحل أجزاًءا من تقرير قدمي يف أطروحة دكتوراه. امللخص:
Texas Observer, March 7, 1969, pp. 6-8. 

 " )اسم مستعار(Traction"تراكشن  احلالة: (11)
 1981 - 1981 التاريخ:

معهد  مث عني من قبل فريتز ليبمان يفباحث صغري زور األمر يف جامعة ييل،  امللخص:
 روكيفيلر، حيث نشر أعماال مزورة مع ليبمان وُكِشف يف النهاية.

William J. Broad, "Fraud and the Structure of Science," Science, 
212, 137-141, 1981. 

، يب. سي. R. R. Shukla، أر. أر. شوكال P. G. Pandeيب. جي. باند  احلالة: (16)
 (البيطرية للبحوث اهلندي املعهد)  P. C. Sekariahسيكاريا 
 1981 التاريخ:

 مت زعموا اكتشاف طفيالت يف بيض الدجاج، يف حني أن الصور امليكروجرافية امللخص:
 سرقتها من منشور آخر.

The editorial board of Science, "An Unfortunate Event," 
Science, 134, 945-946, 1961. 
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 " )اسم مستعار(Fraley"فرايل  احلالة: (19)
 1984 التاريخ:

التجارب،  زور العديد من أستاذ زائر يف معمل ديفيد جرين يف جامعة ويسكنسون امللخص:
 مما دفع جرين إلعالنه الرتاجع يف مؤمتر وطين.

Joseph Hixson, The Patchwork Mouse (Doubleday, New York, 
1976), pp. 146-148. Hixon refers to the perpetrator of the 
frauds as Fraley. 

 روبرت جوليس )كيميائي حيوي يف جامعة بريمنجهام( احلالة: (21)
 1918 - 1911 التاريخ:

 زور سالسل من التجارب عن الناقالت الكيميائية املستعملة يف املخ. امللخص:
Mike Muller, "Why Scientists Don't Cheat," New Scientist, June 
2, 1977, pp. 522-523. 

 والرت ليفي )متخصص باراسيكولوجي وتلميذ أبو الباراسيكولوجي جوزيف رين(  احلالة: (21)
 1914 تاريخ:ال

زور نتائج التجربة اليت تؤثر فيها الفئران على املعدات بواسطة طاقة املخ، يف  امللخص:
 .psychokinesisالظاهرة املعروفة بالتحريك العقلي 

J. B. Rhine, "A New Case of Experimenter Unreliability," Journal 
of Parapsychology, 38, 215-255, 1974. 

 ويليام سامرلني )أخصائي علم املناعة( احلالة: (22)
 1914 التاريخ:

يف حماولة لدعم حبثه الذي كان يف وضع حرج، زور سامرلني نتائج زراعة اجللد  امللخص:
 يف الفئران.

Joseph Hixson, The Patchwork Mouse (Doubleday, New York: 
1976). 

 ستيفن روزنفيلد )باحث غري متخرج يف هارفارد( احلالة: (23)
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 1914 التاريخ:
 زور خطابات توصية واختلق سالسل من التجارب يف الكيمياء احليوية. امللخص:

Robert Reinhold, "When Methods Are Not So Scientific," The 
New York Times, December 29, 1974, p. E7. 

 زولتان لوكاس )جراح يف جامعة ستانفورد( احلالة: (24)
 1910 التاريخ:

 اعرتف بتزوير اإلشارة إىل أوراق حبثية له مل تكن موجودة.    امللخص:
Series of news releases put out by Stanford University News 
Service, August 1981. 

 (ميشيجان)طالب متخرج يف اجليولوجيا من جامعة  IIIويلسون كروك  احلالة: (20)
 1911 التاريخ:

 " والذي كان مركبا صناعيا.texasiteيكساسيت ادعى اكتشافه معدن مساه "ت امللخص:
Max Gates, "Regents Rescind Student's Degree, Charging 
Fraud," The Ann Arbor News, October 18, 1980, p. A9. 

 مارك سرتاوس )باحث يف السرطان يف جامعة بوسطن( احلالة: (28)
 1916 – 1911 التاريخ:

البيانات يف  اعرتفوا بتزويرجمموعة من الباحثني واملمرضات العاملني مع سرتاوس  امللخص:
االختبارات السريرية وقالوا أن بعض التزوير مت بناء على أوامر سرتاوس، والذي أنكر بدوره 

 القيام بأي شيء خاطئ.
Nils J. Bruzelius and Stephen A. Kurkjian, "Cancer Research 
Data Falsified; Boston Project Collapses," Boston Globe, five-
part series starting June 29, 1980, p. 1. 
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 لعامة(ا ماساتشوستسجون لونج )باحث يف علم األمراض يف مستشفى  احلالة: (29)
 1961 - 1916 التاريخ:
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Nicholas Wade, "A Diversion of the Quest for Truth," Science, 
211, 1022-1025, 1981. 
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ورقات، وختلص من البيانات األصلية من بقية األوراق، وأجرب  3زور النتائج يف  امللخص:
 يف اجململ. ورقة 12على سحب 

Morton Hunt, "A Fraud That Shook the World of Science," The 
New York Times Magazine, November 1, 1981, pp. 42-75. 
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سلسلة من التجارب الراقية اليت قام هبا سبيكتور واليت تشري إىل نظرية موحدة  امللخص:
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Nicholas Wade, "The Rise and Fall of a Scientific  Superstar," 
New Scientist, September 24, 1981, pp. 781-782. 
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قة، ر زور عمال مقدما يف ورقة للمؤمتر الدويل لعلم وظائف األعضاء. سحبت الو  امللخص:
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 اعرتف باختالق جتربة واحدة ووجدت جلنة بلو ريبون جتربتني مشكوك فيهما بشدة. امللخص:
William J. Broad, "Report Absolves Harvard in Case of Fakery," 
Science, 215, 874-876, 1982. 
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 ويك فورست(
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 لزور أحد التجارب ومل يكن لديه بيانات خام دقيقة لعشرين أخرى. استقال هي امللخص:

 وأنكر وجود أي أخطاء يف عمله.
Several articles by Winston Cavin, Greensboro News & Record, 
January 31, 1982. 
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