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جديدا،
فرعا علميًا ً
بالرغم من أن نظرية التصميم الذكي تعترب ً
ولكنها جنحت حىت اآلن –برغم احلصار املفروض عليها– يف
إصدار العديد من املنوررا املراجعة من بل اقأبران ،واليت وص
عددها يف عام  1122إىل  01وربة ،ومل ِ
متض  1120حىت
وص عدد املنوررا املراجعة من أوراق وحماضر مؤمترا وكتب
ومقاال إىل الـ.01
يف هذه السلسلة املتجددة ،ننور تعريف ملسط للقراء باملنوررا
املؤيدة حلركة التصميم الذكي واليت مر مبراجعة اقأبران ونور
على مدار اقأعرام املاضية.
مركز براهين
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يف يناير  2510نشرنا أول كتاب مرتجم للعربية عن نظرية
التصميم الذكي ،وهو كتاب (تصميم احلياة) لدميبسكي وويلز ،وكتبنا
وقتها على الغالف اخللفي للكتاب" :فمن نافذة السجال احملتدم بني
الداروينيني اجلدد وأنصار التصميم الذكي ،يأيت هذا الكتاب كمسامهة
من (مركز براهين) إلمساع القارئ العريب صوت الطرف األكثر تعرضاً
لالضطهاد يف معركة التفسري األمثل ألصل وتنوع أشكال احلياة،
صوت أنصار مقالة التصميم الذكي اليت مل تفتأ تكتسب زمخا يوما
بعد يوم".
ما زلنا نواصل املسرية ،وسنظل .وهذا الكتاب حتديدا يأيت
للقيام مبهمتني حمددتني؛ دحض االدعاءات املتكررة بعدم وجود
منشورات مراجعة من قبل األقران تؤيد نظرية التصميم الذكي ،وكذلك
رفض فكرة أن مراجعة األقران هي السبيل الوحيد فقط إلبثبات
صحة النظريات العلمية.
يف القسم األول من الكتاب ،نستعرض مع كيسي لسكني
األدلة على عدم حيادية وصالحية عملية مراجعة األقران –مبعايريها
احلالية ،ووضعها احلايل– لتقييم األفكار العلمية بشكل عام ،فضال
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عن كوهنا بطاقة العبور لنظرية التصميم الذكي من الالعلم إىل العلم.
ويف القسم الثاني من الكتاب ،نستعرض خمتارات من
منشورات حركة التصميم الذكي املراجعة من قبل األقران ،على أن
نستكمل نشر املزيد يف األجزاء القادمة من هذه السلسلة.
جنح منظري حركة التصميم الذكي يف تطوير برنامج حبثي يثبت
جدارة طرحهم العلمي ،بالرغم من غياب التمويل الالزم إلمتام مثل
تلك األحباث ،وبالرغم من حماوالت التضييق اليت ال تنتهي ملنعهم من
النشر .وصل عدد األوراق يف عام  2511إىل  05ورقة ،ومل ِ
متض
 2510حىت وصل عدد املنشورات املراجعة من أوراق وحماضر
مؤمترات وكتب ومقاالت إىل الـ.05
وبالرغم من أن النبذ اليت نقدمها هنا عن تلك املنشورات،
ليست هي امللخصات  abstractsاملوجودة يف بداية األحباث،
ولكن رمبا جيد القارئ العريب على وجه اخلصوص صعوبة يف استيعاب
كافة التفاصيل .وهو مقصود ومن أهداف هذا الكتاب ،فرفع مستوى
الطرح هو ما نأمل أن حنققه مع املزيد من الرتمجات يف هذا امللف.
مركز براهين
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القسم األول

كيسي لسكين
معهد ديسكفري
 51فرباير 2252
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طورت حركة التصميم الذكي برناجما حبثيا متنوعا أمثر حىت اآلن
أكثر من  12ورقة علمية مراجعة من قبل األقران .فمما ال شك فيه
أن أنصار التصميم الذكي قد نشروا جمموعة هامة من األحباث
املح َكمة الشرعية .وكان النقاد يف املاضي يزعمون أن التصميم الذكي
ُ
ال ميكن أن يؤخذ على حممل اجلد حىت يتمكن من نشر أحباث
مراجعة من قبل األقران .وبالرغم من ذلك ،من املهم أن نفهم أن
االعرتاف بالشيء ضمن املنشورات املراجعة من قبل األقران ليس
شرطا حصريا إلثبات اجلدارة العلمية للفكرة.
بعض أهم األعمال وأكثرها ريادة يف تاريخ العلم نُ ِشَرت بداية

اجعة من قبل
يف كتب علمية ال كمقاالت يف جمالت علمية مر َ
األقران ،وهذا يشمل كتاب ()De revolutionibus
Principia
لكوبرنيكوس ،وكتاب (األصول الرياضية
 )Mathematicaلنيوتن .كما أن الورقة األصلية لـ(النظرية النسبية)
ألينشت،ن ،نُ ِشرت يف جملة علمية ( ِس ا
جالت الفيزياء Annalen der

اجع رمسيا من قبل األقران )5(.بل يف الواقع
 ،)Physikلكنها مل تُر َ
حىت نظرية التطور لداروين ،نُشرت يف البداية –جلمهور العامة
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اجعة من قبل
والعلماء– يف كتاب (أصل األنواع) ،وليس يف ورقة مر َ
األقران.
عالوة على ذلك ،فإناه ليس مستغربا على أعمال علمية هامة
أن تُرفّض يف البداية من قبل ا
اجعة من قبل األقران ،كما
جمالت مر َ
س اجل مقال جملة (العلوم  )Scienceيف " :2225اذكر فقط

مراجعة األقران ،وستجد كل عامل تقريبا يطربك بقصص عن

مراجع،ن يُدلون بتعليقات سخيفة ،يعكفون على دراسة النص إىل
األبد ،أو يرفضون الورقة البحثية فقط كي يعيدون الدراسة وينسبون
املدح ألنفسهم" )2(.يف الواقع ،يشري مقال (خوان ميغيل كامباناريو

 )Juan Miguel Campanarioيف جملة (التواصل العلمي
 )Science Communicationأ ان أهم ا
اجملالت العلمية "كمجلة
العلوم  Scienceونيتشر  Natureقد رفضا أيضا نشر أوراق حبثية
ذات دالالت علمية هامة" ،بل "أ ان جملة نيتشر رفضت حىت نشر

أعمال حصلت يف هناية املطاف على جاززة نوبل" )3(.يف خطاب
مسل بعنوان "ليس يف طبيعتنا*  "Not in our Natureيُ ِّ
ذكر
ّ
* اسم جملة  Natureيرتجم حرفيا (الطبيعة) ،ويف عنوان املقال املذكور قصد املؤلف السخرية
من اجمللة هبذا التشبيه "ليس يف طبيعتنا" ،أي ليس يف جملتنا املسماة بالطبيعة .لكن يرجى
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كامباناريو اجمللة بأربعة أمثلة ألوراق علمية ذات دالالت هامة،
رفضت اجمللة نشرها:
 )5يف  ،5895رفضت جملة (نيتشر) ورقة علمية للربيطاين
صازي الكيمياء احليوية (روبرت ميشيل Robert H.
أخ ا
 )Michellعن تأشري التفاعالت عن طريق اهلرمونات ،وقد
استش ِهد هبذه الورقة –منذ رفض نشرها يف اجمللة– أكثر من
ُ
 5922مرة.
 )2يف يونيو  ،5831رفضت جملة (نيتشر) رسالة (هانز كربيس
 )Hans Krebsاليت شرح فيها دورة محض السرتيك .وبعد ذلك
ربح كريبس جاززة نوبل يف الفسيولوجيا والطب عام  5813عن
اكتشافه هذا.
 )3رفضت جملة (نيتشر) يف البداية ورقة علمية عن عمل
لـ(هارموت ميشيل  ،)Harmut Michelربح بسببها جاززة نوبل
عام  5899يف الكيمياء ،وقد اعتربها معهد املعلومات العلمية
مالحظة أننا سنرتجم اسم اجمللة بعد ذلك بتعريب نطقه "نيتشر" ،وذلك لشهرة هذا االسم
باللغة العربية.
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( )ISIوثيقة مركزية ،واستُش ِهد هبا على نطاق واسع.
 )4يف عام  ،5893رفضت جملة (نيتشر) ورقة علمية لـ(مايكل
برييدج  )Michael J. Berridgeحتتل املركز  211يف قازمة
أكثر الورقات العلمية اليت استُش ِهد هبا عرب التاريخ .وقد استُش ِهد
()4
بالورقة أكثر من  5822مرة.
يف موضع آخر ،يُعدِّد كامباناريو " 33حالة حلاززين على
جاززة نوبل واجهوا معارضة –يف وقت سابق لفوزهم باجلاززة– من
قبل حمرري وح اكام اجملالت العلمية للمخطوطات اليت حوت
()1

االكتشافات اليت ضمنت ألصحاهبا الحقا الفوز جباززة نوبل".

وباملثل ،يعرض (فرانك تيبلر  )Frank Tiplerالفيزيازي
جبامعة توالن القصص التالية:
• "مثال آخر هو (جنرت بلوبل  )Günter Blobelحيث قال –
يف املؤمتر الصحفي الذي ُع ِقد بعد فوزه مباشرة جباززة نوبل يف
الطب– أنا املشكلة الرزيسية اليت يواجهها الباحث يف اجملاالت
العلمية ،هي« :أن تُرفض أوراقك البحثية وطلبك للمنح ،بسبب
بعض املراجع،ن األغبياء ،الذين يرفضوهنا بسبب تشبثهم
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الدومجازي باألفكار القدمية» .وحبسب صحيفة نيويورك تاميز،
فتلك التعليقات «نالت تصفيقا هادرا من مئات العلماء الشباب،
والزمالء املتعاطف،ن ،يف قاعة املؤمتر»".
• "حينما قدم ستيفن هوكينج ما يُ ُّ
عد أهم أوراقه العلمية –ورقته
تبخر الثقب األسود– إىل جملة نيتشرُ ،رفِضت الورقة
العلمية عن ُّ

يف البداية .ولقد مسعت من زمالء –جيب أن تبقى أمساؤهم غري
معلومة– أ ان هوكينج قدم إىل جملة  Physical Reviewما أعدُّه
شخصيا أهم أوراقه العلمية ،تلك اليت تظهر أ ان قانون الـ
unitarity؛ أهم قانون جوهري يف الفيزياء ،سيخرق يف ظاهرة
تبخر الثقب األسود .تلك الورقة ُرفِضت أيضا يف البداية".
ُّ
• "من املعلوم اليوم أ ان جزر اهلاواي قد تشكلت بالتتابع جراء
مرور صفيحة احمليط اهلادئ على بقعة ساخنة عميقة يف باطن
األرض ،وقد كان أول من ط اور هذه النظرية أخصازي الفيزياء
اجليولوجية البارز جبامعة برنستون (توزو ويلسون Tuzo
 ،)Wilsonالذي يقول ...« :لقد أرسلت ورقيت إىل (جملة
أحباث الفيزياء اجليولوجية Journal of Geophysical

 ،)Researchلكنهم رفضوها قازل،ن اإهنا ال حتتوي على
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رياضيات ،وال بيانات جديدة ،وال تتوافق مع الرؤى العلمية
السازدة حينها .ولذلك ،ال يوجد نفع من ورازها»".
• " بإمكان أي أحد أن يطالع السري الذاتية للحاززين على جاززة
نوبل ،من خالل موقع اجلاززة على شبكة اإلنرتنت .لريى كيف أ ان
عددا ال بأس به منهم يشكو من الصعوبات اليت واجهوها لنشر
() 3

األفكار اليت أهلتهم للفوز باجلاززة فيما بعد".

يف ضوء هذه النوعيات من األمثلة ،خيلُص كامباناريو إىل" :أ ان
مثاة شيء خاطئ يف نظام مراجعة األقران ،حينما يعترب خبري أ ان نصا
علميا ال يستحق االهتمام ،مثا يصبح النص الحقا مرجعا يف فرعه
املعريف (أو حىت األسوأ ،حينما ينال عمال –يف ورقة علمية ُرفِض
نشرها– جاززة نوبل) .على النقيض من تقارير الرابطة األمريكية لتقدُّم
العلوم ،واألكادميية الوطنية األمريكية للعلوم ،فإ ان النشر يف جمالت
مرا َجعة من قبل األقران ،ليس بالضرورة هو أفضل الطرق لتحديد
()1
مدى صالحية البحث العلمي".
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نشر
حىت احملكمة العليا األمريكية أدركت أناه ليس شرطا أن يُ ّ
اجعة من قبل األقران .يف القضية
العلم الصحيح دازما يف جمالت مر َ
التارخيية (دوبرت ضد شركة مرييل دو للصناعات الدوازية Daubert
 )v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Incعام ،5883
اجعة من قبل األقران
الحظت احملكمة أناه رغم أ ان النشر يف جمالت مر ّ

قد يكون دليال على شرعية الطرح العلمي ،لكن ليس بالضرورة أن

دليل على العلم الصحيح:
يكون النشر ً
"النشر –الذي ليس هو إال عنصرا واحدا من مراجعة األقران–
ليس أمرا ال مفر منه  sine qua nonللقبول ،وليس بالضرورة
مرتبط جبدارة الطرح العلمي ،ويف بعض احلاالت ،جند أ ان نظريات
نشر .عالوة على ذلك،
حمكمة البناء ،بل ونظريات مبتكرة ،مل تُ َ
فبعض الفرضيات العلمية ،دقيقة جدا ،أو حديثة جدا ،أو درجة
سمح هلا بالنشر".
االهتمام هبا أقل من أن يُ َ
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ويف ح،ن أشارت احملكمة إىل أ ان "اخلضوع لفحص اجملتمع
العلمي ،هو إحدى مكونات الطرح العلمي اجليد" ،ا
فإهنا متسكت
اجعة
ألقصى درجة بأ ان "النشر –أو عدمه بالتايل– يف جملة علمية مر َ
11

من قبل األقران" هو جمرد "أمر متعلق مبا يؤخذ يف االعتبار –لكن
()8
ليس فاصال– يف تقييم الصالحية العلمية" لالدعاء العلمي.
نقطة اعتماد التقدم العلمي على مراعاة آراء األقلية واألفكار
اجعة من قبل
غري املشهورة ،اليت رمبا مل تُ َ
نشر يف جمالت علمية مر َ
األقران ،صيغَت ببالغة الفتة للنظر من قِبَل (ستف،ن جاي جولد

ومؤرخ،ن
 ،)Stephen Jay Gouldالذي كتب مع علماء آخرين ِّ
*
ُحيل للمحكمة العليا بشأن
للعلوم يف موجز من صديق احملكمة أ َ
قضية دوبرت:
"األحكام املبنية على الدليل العلمي –سواء كانت يف املعمل أو
قاعة احملكمة– تقابل برفض قاطع –ال يقبل حىت النظر إليها
كبحث– جملرد أهنا تناقض مفهوم البعض عن اإلجماع العلمي
السائد .إ ان تقدم العلوم كما يزداد باستبدال اآلراء القدمية ،فهو
أيضا يزداد باإلحالل التدرجيي للمعرفة العلمية الرتاكمية .الرفض
التلقازي لآلراء املخالفة اليت تتحدى القناعات التقليدية مغالطة
خطرية ،أل ان تقريبا كل رأي مقبول عامة ،كان يُعتَرب يوما شاذاا أو

*  = amicus briefهو موجز أو مذكرة من طرف ثالث ،ليس يف نزاع مع احملكمة،
تطوع لتقدمي رأيه يف القضية ،تستأنس احملكمة برأيه.
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مهرطقا .إ ان إدامة عصر من األرثوذوكسية العلمية االفرتاضية هبذه
الطريقة –سواء يف معمل أحباث أو يف قاعة احملكمة– يعد أمرا
عميق العداوة للبحث عن احلقيقة .إ ان الرفض القاطع جملرد فحص
أو اعتبار الدليل العلمي املتعارض مع املفهوم السيء للبعض عن
رأي األغلبية ،هلو وصفة اخلطأ يف أي مكان.
بدال من القدرة أو الرغبة يف فحص املنهج العلمي وعدم إقرار
فقط ما هو موافق لالعتقاد التقليدي ومقبول بشكل عام ،رأت
اجعة من قبل
حمكمة الدازرة التاسعة أن النشر يف جملة علمية مر َ
األقران هو العالمة الستحقاق االحرتام ،واألمر الذي ال مفر منه
ليصبح العلم صحيحا ومقبوال .وبالتايل ،فإ ان احملكمة حولت تلك
األداة التحريرية ،إىل شيء مل يقصده عامل وال حمرر يف جملة علمية
يوما ما؛ شيء كتجربة ورقة د اوار الشمس* الختبار احلقيقية
العلمية .ليست هذه هي الطريقة اليت يعمل هبا العلماء يف
ستخدم هبا
معاملهم وندواهتم ،وليست هي الطريقة اليت ينبغي أن يُ َ
العلم يف قاعة احملكمة ،إن كان اهلدف هو ضمان أكثر األحكام
املمكنة دقة وصالحية.
* إما أزرق أو أمحر ،صحيح أو خاطئ ،وال مكان لنتيجة غري ذلك.
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.....
مؤرخي علوم ،ومتخصص،ن بعلم
بصفتنا علماء ،فيزيازي،نِّ ،
االجتماع ،أعضاء يف اجملتمع العلمي ،نؤِّكد كأصدقاء للمحكمة

أ ان هذه ليست هي الطريقة اليت يعمل هبا العلماء يف مالحقتهم
للحقيقة .ونتحدى افرتاض حمكمة الدازرة التاسعة أ ان الطرح
العلمي اجليد هو فقط ما هو مقبول بشكل عام ومنشور يف
جمالت عاملية مراجعة من قبل األقران ،ونرفض مفهوم أ ان التحاليل
واالستنتاجات العلمية ،اليت قد ختتلف ع اما تعتربه احملكمة إمجاعا
منشورا ،غري موثوقة لدرجة أ اهنا ال تستحق األخذ يف االعتبار

والدراسة .إن جودة املعاجلة أو الرأي العلمي يعتمد على قوة
مقدماته املنطقية الواقعية وعلى عمق ومرونة برهانه ،وليس على
ظهوره يف جملة معينة ،وال على شهرته ب،ن العلماء اآلخرين .حىت
لو كان الفصل يف وجود اإلجماع ويف طبيعته ممكنا –وهي مه امة
حمفوفة بالصعوبات يف ذاهتا– ،فإ ان اآلراء السازدة والقناعات
التقليدية كانت دازما ما تدفن يف تراب تاريخ العلوم.
لو كان هدف القواعد الفيدرالية لألدلة Federal Rules of

 Evidenceمتك،ن الباحث عن احلقيقة من صنع أفضل القرارات
11

املمكنة بناء على بينة معرفية ،بتوفري مساعدة خرباء مؤاهلِ،ن
ميتلكون "املعرفة العلمية والتقنية وغريها من املعرفة املتخصصة،
اليت تساعد الباحث على فهم الدليل ،أو الفصل بشأن احلقيقة يف
قضية ما" كما ورد يف (القواعد الفيدرالية لألدلة122 ،
 ،)Fed.R.Evid. 702فإناه سيكون خطئا قاتال أن يشرتط أن
ؤخذ
يكون التحليل العلمي مدعوما بإمجاع ومنشور بصيغة معيانة ليُ َ
()52
يف االعتبار".
وهكذا ،هناك العديد من األدلة الساحقة من احلقل التنظريي
والعملي من املؤسسة العلمية اليت توضح أن مراجعة األقران ليست
شرطا قاطعا للعلم الصحيح.
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احلجج املضادة لنظام مراجعة األقران ،تندرج حتت أصل،ن:
( )5أ ان النظام يرفض بشكل خاطئ أوراقا صاحلة علميا.
( )2أ ان النظام يقبل بشكل خاطئ أوراقا معيبة علميا.
خلصت ورقة يف الفاينانشيال تاميز  Financial Timesعام
 2229هذا النقد الثنازي" :تتعرض العملية هلجوم من نقاد يقولون
إهنا غري ف اعالة يف تصفية األحباث الرديئة ،بينما ُختلِّد العمل املتوقاع
على حساب التفكري اإلبداعي .حياجج (دون برابن
 )Brabenمن كلية لندن اجلامعية قازال« :سنعاين مجيعا على املدى
Don

الطويل» ،ألن النمو االقتصادي يعتمد على التقدُّم العلمي الذي ال
()55
ميكن التنبؤ به".
باملثل ،يف عام  ،2223الصحفي والطبيب (لورنس ك .ألتمان
 )Lawrence K. Altmanكتب يف صحيفة نيويورك تاميز ،أ ان
ِ
ف بشدة ،جراء السماح بنشر دراسات
نظام مراجعة األقران قد أُضع َ
معيبة ،أو حىت حمتالة" :أثارت عمليات الفضح األخرية لدراسات
معيبة أو حمتالة يف ا
جمالت طبية وعلمية تساؤال غري مسبوقا عن جدارة
نظام مراجعة األقران اخلاص هبا... .عمليا ،فإ ان كل جملة علمية أو
11

طبية كبرية ،قد أُهينَت مؤخرا بنشر اكتشافات مت تكذيبها الحقا.
احللقات املتتابعة يف وقت قصري ،قادت الكثري من الناس للتساؤل،
عن السبب يف فشل كل املؤلف،ن واحملررين واخلرباء املراجع،ن املستقل،ن
()52

يف اكتشاف األخطاء قبل النشر".

باملثل ،يعلق (ريتشارد مسيث – )Richard Smithحمرر
سابق يف اجمللة الطبية الربيطانية –British Medical Journal
على نظام مراجعة األقران قازال" :بطيء جدا ،مكلِّف ،قرعة كبرية،
ميؤوس منه متاما يف اكتشاف األخطاء واالحتيال ،إضافة إىل األدلة
على وجود التحيُّز فيه" )53(.بالفعل ،أورد تقريرا يف جملة العلوم عام
 ،2225أناه يف دراسة واحدة "وجد الباحثون أدلة قليلة على أ ان نظام
()54

حيسن فعال من جودة أوراق البحث".
مراجعة األقران ِّ

كنتيجة ملثل هذه االنتقادات ،أشار مقال يف نيويورك تاميز عام
 ،2252أ ان العلماء أنفسهم صاروا متشكك،ن بصورة متزايدة جتاه
عملية مراجعة األقران:
"يـُ َعد البحث مبنأى عن األنظار ،مثا ُحيال إىل جمالت علمية وطبية
نشر من أجل نفع الباحث،ن اآلخرين،
اجع من قبل األقران ،ويُ َ
لري َ
واجلمهور بوجه عام .كانت هذه هي الطريقة اليت يعمل هبا
11

العلماء لقرون .لكن لكثري من العلماء ،أقدمية هذه العملية ليست
شيئا ُحيتَفى به.
حيث يقولون أ ان النظام؛ ضيق األفق ،باهظ التكلفة ،وخنبوي.
مراجعة األقران رمبا تستغرق شهورا ،وقيمة اشرتاكات ا
اجملالت
العلمية قد تكون مكلفة لدرجة عدم القدرة على االشرتاك هبا،
وحفنة من احلراس ُحيدِّون من تدفق املعلومات .يقول عامل الفيزياء
الكمية (مايكل نيلسن « )Michael Nielsenإن النظام مثايل
لتبادل املعرفة ،فقط إن كنت الزلت ملتصقا بتكنولوجيا القرن
()51
السابع عشر»".
يقول أستاذ علم األدوية بكلية لندن اجلامعية (ديفيد
كولكوهون  )David Colquhounيف مقال له عام  ،2255أ ان
نظام مراجعة األقران "مل يعد يعمل بشكل جيد .كنتيجة رزيسية
نشر (ما يُقدار بـ 5.3مليون ورقة ،يف
للعدد اهلازل من األوراق اليت تُ َ
 23.112صحيفة يف  )53(.")2223من وجهة نظر كولكوهون "ال
يوجد عدد ٍ
كاف من املختص،ن للقيام بالوظيفة" املتعلقة مبراجعة
نشر
األوراق ،وبالتايل "أي ورقة ،مهما كانت سيئة ،ميكن اآلن أن تُ َ
اجعة من قبل األقران" )51(.ويرى كولكوهون أن
يف جملة تداعي أ اهنا مر َ
11

املتورط يف هذه املشكلة هو ثقافة (انشر أو اهلك*):
"اللوم يف هذا املوقف السيء يقع على أولئك الذين فرضوا ثقافة
(انشر أو اهلك  ،)perish or publishوحتديدا ممويل األحباث
وكبار أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات .كتابة  922ورقة
فخر به.
يُ َ
فرتض أن يكون شيئا خم ٍز ،بدال من أن يكون مما يُ َ
كذلك أقسام العالقات العامة يف اجلامعة تشجع على االدعاءات
()59
املبالغ فيها ،واملؤلفون املغلوبون على أمرهم يسايروهنم".

بالرغم من هذه االنتقادات ،فإ ان غري اخلرباء كثريا ما يظنُّون
خطئا أ ان أفراد العلماء الذي يعملون كمحررين أو ح اكام على األوراق
العلمية ،يكونون دازما واسعي األفق وموضوعي،ن بشكل كامل يف
مراجعة األوراق .طبقا هلذا التصور الساذج ،فإ ان مراجعة األقران هو
املعيار الذهيب املعصوم الذي يضمن شرعية أوراق األحباث العلمية.
*هو تعبري يصف حالة الضغط املتواصل على أعضاء اجلامعات واألكادمييات العلمية لنشر
أحباثهم وأوراقهم العلمية إلثبات كفاءة وجدارة املوضوعات العلمية اليت يشتغلون هبا ،وبالتايل
يضمنون مناصبهم العلمية .ومن ال يستطيع النشر املتواصل ألوراق علمية ،قد يرتاجع يف
املنافسة على نيل املناصب العلمية األرفع ،واستمرار متويل األحباث العلمية.
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لقد سعى ستيفن جاي جولد لتبديد هذه اخلرافات ،حينما الحظ أ ان
"الصورة النمطية عن الطريقة العلمية املوضوعية والعقالنية بشكل
كامل ،وعن أن أفراد العلماء منطقيون وآالت متجردة؛ هي خرافة
()58

ختدم نفسها".

باملثل ،يشرح مقال (لورنس ألتمان )Lawrence Altman
يف صحيفة نيويورك تاميز" :كثري من غري العلماء ،يتصورون أ ان
املراجع،ن نزهاء .لك ان يف الواقع ،املراجعون املس امون باخلرباء املستقل،ن،
يكونون يف أحاي،ن كثرية منافس،ن ملؤلفي األوراق العلمية اليت
()22
يفحصوها ،مما يزيد احتمالية تضارب املصاحل".
لسوء احلظ ،فإ ان التصورات العامة عن املراجع،ن املتصف،ن
بالنزاهة واملوضوعية التامة ،يتم تعزيزها عن طريق بعض الذين
يستحوذون على مراجعة األقران كأداة سياسية لقمع آراء األقلية
املخالفة .طبقا أللتمان فإن الكثريين قد بالغوا بشأن نزاهة العملية،
وبالتايل "خلقوا انطباعا خاطئا منتشرا على نطاق واسع ،أ ان اجتياز
*
مراجعة األقران هو املكافئ خلتم (ضمان اجلودة ومحاية املستهلك
* هو رمز يصدر عن جملة أمريكية نسازية ،لضمان جودة املنتجات املنزلية واملنتجات
النسازية ،وكشف املنتجات املعيبة ،تصدر اجمللة منذ العام .5991
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()25

.")The Good Housekeeping seal of Approval

ويستطرد موضحا أن مقدار تقديس عملية مراجعة األقران،
جلبت يف الواقع السلطة للمجالت العلمية" :لقد زادت اجملالت
العلمية من قوهتا اهلازلة ،بتعزيز قدسية مراجعة األقران ،واستخدامها
()22
لتربير عدد من أفعاهلم يف السنوات األخرية".
يرسم ألتمان صورة مقلقة عن نظام مراجعة األقران ،حيث
تعود على اجملالت العلمية فوازد اقتصادية ضخمة من حفظهم للنظام
احلايل املعيب ،ويقف معهم الباحثون جنبا إىل جنب بسعادة ،ذلك
اجعة من قبل األقران ،ضرورة للحفاظ على مناصبهم:
ألن أوراقهم املر َ
"بالرغم من عيوبه ،فإ ان العلماء يفضلون هذا النظام ألنه ليس
أمامهم إال النشر أو اهلالك .حيث أ ان املعاهد اليت يعمل هبا
العلماء والوكاالت اخلاصة واحلكومية اليت تدفع هلم ِمنَحهم،
تسعى إىل الدعاية وذياع الصيت ،يف حماوالهتم املتلهفة إلظهار
نتازج جمهوداهتم إىل مموليهم املالي،ن.
مييل اجلمهور وكثري من العلماء إىل التغاضي عن األرباح
االقتصادية للمجالت اليت تنتج من ربط سياساهتم اخلطرية مبراجعة
11

األقران .بعض اجملالت مملوكة لشركات رحبية خاصة ،والبعض
اآلخر مملوك جلمعيات احرتافية تعتمد على الدخل من هذه
اجملالت .إ ان تكاليف تشغيل اجملالت قليلة ،ألن املراجع،ن
واملؤلف،ن بشكل عام ،ال يتقاضون أجورا.
وطبقا لثالثة حمررين على األقل –وافقوا على مناقشة األمور املالية
ض ِمنت هلم السرية– ،فإ ان عددا ال بأس به من اجملالت
إذا ُ

العلمية ،اليت كانت تُقدار عازداهتا –يف وقت ليس بالبعيد–
بعشرات اآلالف من الدوالرات سنويا ،باتت تربح اآلن مالي،ن
الدوالرات.

أي نظام ذو سلطة يرتبح من أحباث مماولة من قبل دافعي
الضرازب ،جيب أن يُساءَل عالنية عن طرق إنفاق العازدات .لك ان
()23

اجملالت ترفض عموما كشف هذه البيانات".

يف ضوء نقص املوضوعية الكاملة ،تظهر مشكلة كربى متعلقة
رسل
بنظام مراجعة األقران ،وهي طبيعته غري مزدوجة التعمية .فحينما تُ َ
املقاالت للمراجعة ،فإ ان املراجع،ن ُخي َربون غالبا –وإن مل يكن دازما–
مبن ألف الورقة اليت يراجعوهنا .وإن مل ُخي َربوا ،فإ ان بإمكاهنم يف كثري
من األحيان معرفة هذا بسهولة من خالل وعيهم مبَن ِمن العلماء
11

يعمل على تلك املشاريع داخل ذلك احلقل.
إ ان املراجع،ن الذين يستشعرون أ ان املؤلف،ن منافسون أو أعداء
هلم ،رمبا ينحازون ضد أوراقهم العلمية ،وعلى األرجح سريفضون
أعماهلم حىت لو كانت جديرة بالنشر .بينما املراجعون الذين
يستشعرون أ ان املؤلف،ن حلفاء أو أصدقاء هلم ،على األرجح سيقبلون
أعماهلم حىت لو كانت ضعيفة .ويف ضوء الضغط الذي يطال اجلميع
حتت ثقافة (انشر أو اهلك) ،فإ ان املراجع،ن رمبا يشعرون باإلغراء
للتصديق على نشر أوراق علمية ،ممنِّي،ن أنفسهم أن يفعل اآلخرون
املثل معهم حينما حيتاجون بدورهم لنشر أوراقهم العلمية.
االهتمامات السياسية والعوامل االقتصادية والتنافس ب،ن
املعامل ودعم املرء لصديقه وغريها من العوامل البشرية العادية ،ال
تنفصل أبدا عن عملية مراجعة األقران.
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ستخدم
بالرغم من عيوب نظام مراجعة االقران ،فإناه بات ي َ

على حنو متزايد كسالح ُجمناد هبدف إسكات املعارضة؛ آراء األقلية
العلمية( .فرانك فريودي  )Frank Furediاملتخصص بعلم
االجتماع جبامعة كينت ،أشار إىل التصاعد املقلق ملا أمساه المحاماة
عن العلم واليت بدورها بدال من الدفاع عن طريق االستشهاد
بالبيانات ،فإ اهنا تناصر أسطورة ِعصمة نظام مراجعة األقران:
"يُ ُّ
عد التأثري املتنامي للمحاماة عن العلم أكرب خطر يهدد نزاهة
نظام مراجعة األقران يف السنوات األخرية .ففي جماالت عديدة،
السيما يف علم املناخ ،أصبح البحث العلمي غرض .حيث بات
يتم بشكل متزايد تسييسه وتفسريه أخالقيا .وبالتايل ،ففي البحث
العلمي املتعلق باملناخ ،بات يُنظَر ملراجعة األقران يف بعض األحيان
كمشروع أخالقي ،حيث تتأثر القرارات ،ليس بالعلم فقط ،لكن
()24
بغرض أكرب".
يؤمن فريودي أ ان مراجعة األقران حتولت إىل سالح سياسي:
كنوع من سلطة ال
"بشكل متزايد ،بات يُستَشهد مبراجعة األقران ٍ
نازع وال ميكن مساءَلتها لتسوية ما هي يف احلقيقة نزاعات
تُ َ
11

اجعة األقران ،على أ اهنا
سياسية .وبالتايل ،ميكن النظر إىل نتازج مر َ
ليست جمرد بيانات متعلقة جبودة حبث أو اكتشاف علمي ،بل
تأسيس لسياسات طويلة األجل تؤثر على كل شيء ،بدءا من
االقتصاد العاملي ،إىل أمناط حياتنا الفردية.
اجعة األقران إىل ما يشبه مؤسسة
بشكل متزايد ،مت حتويل مر َ
مقداسة ،تشري إىل ا ادعاء مع،ن على أناه شرعي أو مقداس .ومن
اجعة األقران ،هي
هذا املنظور ،فإ ان األصوات اليت تفتقد صك مر َ
ِ
سمع،
حرفيا غير شرعية .توفِّر مراجعة األقران إجازة لك كي تُ َ
بينما هؤالء الذين يتكلمون دون هذه اإلجازة ال يستحقون سوى
احتقارنا.
اجعة األقران كعقيدة،
بإمكانك تقريبا أن تتخيل من يتخذون مر َ
يلوحون بإجازهتم ،ويطالبون بإسكات خصومهم .طبقا لشخص
مثل (جورج مونبيوت  ،)George Monbiotالربيطاين الذي
اجعة األقران مكافئة
يثري خماوف بشأن التغيري املناخي ،فإ ان مر َ
للكتاب املقداس .وقد كتب مونبيوت متباهيا مبواجهته خلص ٍم حتداه
للمناظرة أمام الكامريات« :لقد قبلت املناظرة ،وصرعته بسؤال
بسيط)) .وميكن التنبؤ أن السؤال كان «هل نشر حتليله يف جملة
()21
اجعة من قبل األقران؟»".
مر َ
11

اجعة
قصة أخرى كاشفة هلؤالء الذين يستخدمون ورقة مر َ
األقران لقمع املعارضة ،أتت من املناظرة حول مزاعم علماء ناسا أهنم
اكتشفوا حياة قازمة على الزرنيخ يف عام  .2252بدأ اجلدال حينما
أعلن علماء ناسا اكتشافاهتم يف مؤمتر صحفي ،حيث وعدوا أن
يكشفوا من خالل املزيد من الدعاية اإلعالمية ،عن "اكتشاف متعلق
ببيولوجيا الفضاء ،سيؤثر على البحث عن دليل على حياة خارج
األرض" .وكما ناقشنا سابقا* ،فإ ان كثري من العلماء انتقدوا ِّادعاءاهتم.
يف البداية ،جاءت هذه االنتقادات على هيئة ردود علمية غري
اجعة من قبل األقران ،نُشرت على اإلنرتنت أو يف مقابالت
مر َ

ملقاالت إخبارية .وقد رفض علماء ناسا –الذين ا ادعوا وجود حياة
قازمة على الزرنيخ– الراد على هذه االنتقادات بأكثر من التعليق
بـ"نأمل أن نرى مثل هذه االنتقادات العلمية منشورة يف ا
جمالت
اجعة من قبل األقران ،فهذه هي الطريقة اليت يتقدم هبا العلم".
مر َ
عامل األحياء التطوري (جوناثان أيس،ن Jonathan A.

 )Eisenكتب مؤخرا مقاال بعنوان (توقفوا عن تأليه منشورات
* 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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اجعة من قبل األقران)* ،ملمحا إىل نفاق هؤالء
المجلت المر َ
الدعازهم
العلماء من ناسا .باختصار ،ما حدث أ اهنم قاموا بالدعاية ِّ

يف اإلعالم؛ وبالتايل فهم روجوا آلرازهم خارج حدود املنشورات

اجعة من قبل األقران ،لكنهم رفضوا بعد ذلك الرد على النقااد
املر َ
اجعة من قبل األقران.
الذين مل ينشروا الردود العلمية يف منشورات مر َ
وكتب أيس،ن عن رفض علماء ناسا الرد على االنتقادات" :لقد كان
هذا عجيبا حينها ،حيث كانوا هم من بدأ بإقامة مؤمتر إعالمي مبالَغ
فيه .وبعدها دهشت أنا وغريي ملعرفة أهنم يف احلقيقة لن يردوا على
االنتقادات ،ا
اجعة من قبل األقران ... .سواء كانوا حمق،ن
ألهنا غري مر َ
يف ا ادعاءاهتم أم ال ،ا
فإهنم اآلن منافقون إذا كانوا يقولون أ ان الرد
الوحيد على ِّادعاءاهتم جيب أن يكون يف منشورات علمية".

اجعة
يف النهاية ،نشر النقاد ردودهم العلمية يف منشورات مر َ
من قبل األقران ،لك ان هذه احللقة تكشف نفاق هؤالء الذين يدفعون
اجعة من قبل األقران،
بآرازهم للجمهور من خالل أماكن غري مر َ
كاإلعالم ،لكناهم بعد ذلك حياولون وقف النقااد عن الرد من خالل
اجعة من قبل األقران.
أماكن غري مر َ
* 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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لكن هل يتاح دازما ملن خيالفون آراء األكثرية ،التمكن من
النشر يف ا
جمالت مرا َجعة من قبل األقران؟
يفهم مؤرخو العلوم بشكل ممتاز ملاذا تواجه اآلراء العلمية
اجعة من قبل األقران.
لألقلية صعوبة لكي تُ َ
نشر يف أوراق علمية مر َ

رصدت ورقة يف (جملة اجملتمع األمريكي لعلم املعلومات Journal of

 )the American Society for Information Scienceأ ان
العلماء ميكن أن يكونوا منحازين ضد تقبُّل أفكارا جديدة" :يواجه
العلماء يف بعض األحيان مقاومة قوية من األقران ألفكارهم اجلديدة.

جيد اجملتمع العلمي يف كثري من األوقات صعوبة يف تقبل اآلراء
والوسازل اجلديدة واملالحظات غري املتوقعة .إ ان أخطر وأكرب مصدر
ملقاومة العلماء الكتشاف علمي ،تأيت حرفيا من هؤالء األقران الذين
مهمتهم احلفاظ على جودة العمل العلمي؛ احملررين وحكام اجملالت
()23
العلمية".
مؤرخ العلوم الشهري (توماس كون Thomas
باملثل ،كتب ِّ

 )Kuhnيف كتابه املل ِهم (بنية الثورات العلمية The Structure of

" :)Scientific Revolutionsاستدعاء أنواع جديدة من
11

الظواهر ،ليس من أهداف العلم املعتاد .يف الواقع ،تلك األشياء اليت
ال توافق األطر املعتادة ،غالبا ال تُرى على اإلطالق .وال العلماء حىت
يهدفون عادة إىل ابتكار النظريات ،بل إهنم غالبا ال يتساحمون مع ما
يبتكره اآلخرون من نظريات".

()21

كنظرية علمية جديدة تتحدى الكثري من القناعات التقليدية،
التعصب .يف إحدى
تواجه نظرية التصميم الذكي هذا النوع عينه من ُّ
احلاالت ،قدام أخصازي الكيمياء احليوية املؤيِّد لنظرية التصميم الذكي
(مايكل بيهي  )Michael J. Beheمقاال للنشر يف جملاة علمية.
ل اكنه أ ِ
ُخرب أنه ال ميكنه نشره ألن "نظريتك غري التقليدية ستحتِّم
()29

اإلطاحة بشيء يتجاوز النموذج احلايل".

استنتج بيهي أن" :الدرس الذي خرجت به من هذه التجربة،
أناه بينما يكون بعض حمرري ا
اجملالت العلمية متساحم،ن وحيتفون بفكرة
نشر حتديات لآلراء العلمية احلالية على املستوى الفردي .لكنهم ح،ن
جيتمعون معا (كما يف هيئة التحرير يف اجملالت العلمية) ،فإ ان
()28
املعتقدات التقليدية هي اليت تنتصر".
تتفق مع هذا ،الصحفية املتخصصة يف العلوم (دينيز أولريي
اجعة
 ،)Denyse O'Learyحيث كتبت" :العيب الساحق لنظام مر َ
11

األقران التقليدي ،أناه حمصور بشدة يف اآلراء العلمية اليت عليها إمجاع،
حبيث أناه يُبدي قليال من التسامح مع التفسريات واالكتشافات
()32
احلقيقية اجلديدة".
من وجهة نظر (فرانك تيبلري  ،)Frank Tiplerفإ ان نظرية
التصميم الذكي تواجه مثل هذا التعصب غري احملسوب:
"من املستحيل أن جتد أي عضو باألكادميية الوطنية للعلوم
 National Academy of Sciencesيأخذها على حممل
اجلد .إ ان الغضب العارم هو رد الفعل احلريف ملثل هؤالء العلماء
مبجرد ذكر عبارة التصميم الذكي .لقد اختربت هذا مؤخرا ،يف
هناية عام  ،2222حيث رتابت لبيل دميبسكي لكي يأيت إىل تول،ن
ملناظرة عضو دارويين بـ(كلية تول،ن  ،)Tulane facultyوقد

كان هذا العضو بالكلية يُس امى –مبا يالزمه– ستيف داروين .يف
املناظرة طرح دميبسكي فقط دليله ضد الداروينية ،بينما لسوء
احلظ تضمن رد ستيف على عدد ال بأس به من االنتقادات
الشخصية خلصمه .لقد استمر ستيف يف معامليت شخصيا بود،
لكن منذ وقت مناظرة دميبسكي وداروين ،فإ ان تطوري آخر بكلية
تول،ن –والذي ينبغي أن يبقى امسه جمهوال– ،حيدِّق باجتاهي
11

بغضب يف كل مرة يراين .لقد كناا أصدقاء قبل املناظرة ،لكناه اآلن
يعتربين مسخا سافال.
لو قرأ صديقي السابق هذا من جامعة تول،ن هذه الكلمات يف أي
وقت ،ألراد أن يفعل أكثر من التحديق جتاهي بغضب ،كخنقي
مثال جزاء يل على كتابة مثل هذه اهلرطقة .بالتأكيد ،ما كان
ليُصدِّق على هذه الكلمات إذا كان هو احلكم على ورقة علمية
يل تتضمن تكرارا لنفس احل اجة .بالتأكيد كان لريفض أي طلب
()35
منحة أقدمه ،يتضمن هذه الكلمات".
يف الواقع ،أعلنت بعض أبرز اجملالت العلمية أ اهنا تقريبا لن
مرحبة بنظرية التصميم الذكي .يف ،2222
تنشر أبدا أي ورقة علمية ِّ
أصدرت اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم – AAASاليت تنشر جملة
العلوم  –Scienceتصرحيا رمسيا أن "حركة التصميم الذكي قد
()32
فشلت يف توفري أي أدلة علمية موثوقة".
لكن ح،ن مت استطالع رأي بعض أعضاء جملس إدارة اجلمعية،
ُوِجد أ اهنم صوتوا على إعالن نظرية التصميم الذكي كغري علمية "دون
أن يقرأوا بالفعل املقاالت والكتب األكادميية اليت ألافها العلماء الذين
()33
قدموا للنظرية".
11

من الب،ن ،أن السياسة ال العلم ،هي اليت تقود تصرفات كثري
من اجملالت العلمية ح،ن يأيت األمر لنظرية التصميم الذكي.
وبالرغم من حماوالت تعجيزهم ،فإ ان أنصار التصميم الذكي قد
اجعة من قبل األقران .وهذا يظهر
نشروا أفكارهم يف جمالت علمية مر َ
أ ان نظرية التصميم الذكي لديها شرعية أكادميية ،سواء كان املرء يُطبِّق
اختبار مراجعة األقران للعلم الصحيح ،أو ال.

11

اجعة من
بينما يتخلل –يف أحيان كثرية– األوراق العلمية املر َ
قبل األقران عيوبا ،فإ ان مراجعة األقران ميكن أن تكون طريقة مفيدة
لتحس،ن جودة العلوم .لكنها ليست طريقة ال ختفق ،ففي حاالت
عديدة ُرفضت أطروحات علمية صحيحة –بل حىت أطروحات علمية
رازدة– من قبل نظام مراجعة األقران .احلل ال ينبغي أن يكون هجر
نظام مراجعة األقران بالكلية ،بل األَوىل أن يتم فصل السياسة عن
النظام بإدراك أن نظام مراجعة األقران ليس معصوما ،وأ ان مراجعة
األقران ليست دازما املعيار الذهيب للعلم الصحيح .االنفتاح على
األفكار اجلديدة اليت تتحدى املذاهب العلمية التقليدية السازدة،
سيكون املكان اجليد لالنطالق.
مراجعة األقران ميكن أن تكون مؤشرا على العلم الصحيح،
اجعة من قبل األقران.
لك ان نظريات العلم الصحيح ليست دازما مر َ
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