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  1شناسي باستان  اي بر ژنتيك مقدمه

  *زاده ساداتي جواد حسين

  چكيده
 كننـد  تالش مينيز هاي دانش، متخصصان  زايي سريع حوضه  شاخه ها و  پيشرفتامروزه با 

هـا بـه مخاطبـان     هاي ايـن حوضـه   مندي توانو  مباني با تأليفات خود به معرفي سرعت به
و فرانـك    الـدين نيكنـامي    نوشـتة كمـال   يشناس باستان  يكبر ژنت يا  مقدمهكتاب . بپردازند

آن را صفحه  424سمت در  نتشاراتاكه ، كتاباين هاست.  رمضاني نيز ازجملة اين تالش
كتـاب از  هـاي صـوري و شـكلي     شامل يك مقدمه و ده فصل است. ويژگي منتشر كرده،

يني و چ حروف ها در ها و كاستي . گرچه برخي افتادگيهاي الزم برخوردار استداستاندار
درمجموع مخاطبـان از   ،شود ويژه كيفيت برخي از تصاوير كتاب ديده مي به و آرايي  صفحه
بـاوجود دربرداشـتن    ،راضي خواهند بود. اما ازنظر محتوايي كتاب هاي صوري كتاب  جنبه

 موضوعات گسترده و متنوع، بسيار نامنسجم و با متني پرنوسـان و بـا آشـفتگي واضـحي    
طوركه بـا بررسـي    يابد. همان محض تورق آن را درمي مخاطب به شده است كه وريآگرد
 فقـط پـژوهش،   و شود، كتـاب بـدون رعايـت اصـولِ روشِ تحقيـق       تر مشخص مي دقيق

ه ضـ تر در ايـن حو  از منابع معدودي است كه پيش اي  عينِ چندصفحه به هايي عين برداشت
اقدام به چاپ كتاب  آن مطالب، نامتعارف وري كامالًآگرد اب فقطنگاشته شده و نگارندگان 

  .با موازين نگارش و تأليف ناسازگار است كه قطعاً اند كرده
باستاني، روش پژوهش،  DNAباستاني، استخراج  DNAشناسي،  باستان   ژنتيك :ها كليدواژه

  محتواربايي.
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 . مقدمه1

 رخ داده شناسـي  هايي بوده كه شتاب غريبي در علوم مرتبط بـا باسـتان   سه دهة گذشته دهه
هاي دقيق و  چنين بتوان اطالعات و آگاهي  كند كه اين تر كسي باور مي كه كم نحوي به ،است

در دهة  »شناسيِ نو باستان«داران جنبش  مدعميق از زهدان تاريخ بيرون كشيد. حتي شايد سر
كـارگيري و    دو دهه پس از فراخوانشان درخصـوص بـه   فقطكردند كه  شصت نيز باور نمي

هاي  اي در روش چنين تحوالت عميق و گسترده شناسي، اين  استفاده از ساير علوم در باستان
 و شناسان از گذشته حاصل گردد. استفاده از رايانه و علوم رايانـه در تجزيـه    شناخت باستان

ها و  هاي بررسي ژئوفيزيك، استفاده از ماهواره ها، استفاده از علوم زمين و روش  تحليل يافته
تحليـل مـواد و    و هاي تجزيه و روش ، اي، استفاده از علوم فيزيك و شيمي  رهاصاوير ماهوت

تر  تنها به شناخت دقيق  نه )aDNA(ني باستا DNAويژه  درنهايت استفاده از علوم زيستي و به
اندازة زيادي حتـي    اند، بلكه تا شدهمنجر هاي وي در محيط خود  انسان و فعاليت ةاز گذشت
واسطة همين  به ،اند. براي مثال بودن را نيز تغيير داده شدن و انسان تصوير ما از انسانتصور و 
از مسير و رونـد   ما تصوراكنون هاي گذشته،  ها در شناخت حيات و زيست انسان پيشرفت
پـيش داشـتيم.    ةهمين يك يا نهايت دو دهمتفاوت از آن چيزي است كه  كامالً شدن انسان

شـناختي از   شـناختي و روش  هاي فن وريآهاي پژوهشي يا نو هضهرگاه كه يكي از اين حو
ارچوبي هـ آيد، متخصصان آن حوضه براي كـار خـود چ   ورطة آزمون پيروزمندانه به در مي
 و هـاي مختلـف   آن را در قالب نشـريه  هاي مندي و توان ،تعيين كرده و اصول، مباني، نتايج

رفتـه يـك     دهند. به اين ترتيب رفتـه  مندان قرار مي  ب درخدمت مخاطبان و عالقهويژه كتا به
ع به يـك حوضـة پژوهشـي و يـك شـاخة علمـيِ       اموضوع پژوهشي يا يك نوآوري و ابد

آورد.  علم پي و بنياني براي خويش فـراهم مـي   يمند و مستقل تبديل شده و در قلمرو نظام
ويكم پـا    در ابتداي سدة بيست دقيقاًهاست كه   ن شاخهنيز يكي از اي 4 شناسي باستان  ژنتيك

حـدي بـوده كـه     و انتشاراتش به ،ها، نتايج طي همين دو دهه دامنة يافته به عرصه گذاشته و
 ايجـاد اي دانشگاهي به همين نام  ها و مراكز تحقيقاتي دنيا، رشته اكنون در برخي از دانشگاه

ن كــرده اســت (بــراي مثــال بنگريــد بــه خــود را نيــز تــدوي هايخــذأشــده و منــابع و م
www.drps.ed.ac.ukــز پــژوهش ،). ازطرفــي ــران ني شناســي و  باســتان ةضــگــران حو در اي

هـاي ايـن    ها و پتانسيل مندي ويژه متخصصان حوضة ژنتيك با درك توان شناسي و به زيست
منـدان    قهسرعت بدان اقبال جسته و از همان ابتدا هم به معرفي آن به عال شاخة پژوهشي، به

) و هم به پژوهش در ايـن حوضـه مشـغول    1390ظهوري و ديگران  (منتظر است پرداخته
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  يكبر ژنت يا مقدمه). شايد كتاب 1395زاده ساداتي و ديگران   حسين ؛1383شدند (مهندسان 
دانشگاه تهران) و مريم رمضاني   (عضو هيئت علمي  الدين نيكنامي  نوشتة كمال يشناس باستان 

هـا درجهـت معرفـي اصـول و مبـاني ايـن شـاخه بـه          بايست جزو همين تـالش  مي را نيز
  مندان دانست. عالقه

صورت مصور  به ،صفحه 424در  با قطع وزيري، يشناس باستان  يكبر ژنت يا مقدمهكتاب 
راه با جداول و نمودارها، ازسوي سازمان مطالعه و تدوين كتب  و رنگي) و هم ،سفيد، (سياه

 210000جلد و بـا قيمـت    500به تعداد  1395ها (سمت) در زمستان  انشگاهعلوم انساني د
كـه تصـوير    دارد ب جلـدي روغنـي بـا زمينـة مشـكي     ريال به بازار عرضه شده است. كتا

) Ardipithecus Ramidus( زمينة روي جلد شامل جمجمة يك آرديپيتكـوس رميـدوس    پيش
رنـگ فسـفري،    بـه  G، و A ،T ،C حـروف  كه روي سه نوار از تـوالي نوكلئوتيـدهاي   است

مـرتبط و   گرچـه در نگـاه نخسـت ايـن تصـوير كـامالً      و سبز نقش شده اسـت.   ،صورتي
انتخـاب يـك جمجمـة     كـه  آيـد   با اندكي مداقه اين پرسش پيش مـي  ،نمايد  هوشمندانه مي
ظر دارد و نه ازن  ندان جايگاه مشخصي در تبار انسانچ  نظر تبارشناختي كه نه از ،آرديپيتكوس

دارد. جـا   در ايـن شناسي اهميتي دارد، به چه علت بوده و چه داللتي  باستان  مطالعات ژنتيك
شـده اسـت كـه      نقـش  DNAدر پشت جلد كتاب نيز تصويري با زمينة آبي از يـك رشـتة   

  .نمايد ميو متناسب تصويري عام و كلي است 
 17جـداول ( تصـوير)،   149لفـان، فهرسـت مطالـب، تصـاوير (    ؤكتاب شامل مقدمـة م 

ــدول)، ــه ج ــم ب ــ     ه ــم ب ــل ده ــه فص ــه البت ــت ك ــل اس ــيفي    ه واژهراه ده فص ــة توص نام
) عنـوان  22تـا   13است. فصل نخست كه فصلي مختصر است (از صـفحة    يافته  اختصاص

 خود دارد و در آن به اهميـت ژنتيـك   را بر »كند شناسان مي اين كتاب چه كمكي به باستان«
 »DNAاساس «اريخ آن اشاره شده است. فصل دوم با عنوان اي از ت شناسي و خالصه باستان 

) شامل توضـيحاتي درمـورد اصـول و مبـاني     156تا  23ترين فصل كتاب است ( كه مفصل
گرهـاي ژنتيكـي و كـاربرد     ژنتيك، آشنايي با سلول و فرايندهاي سلولي و مولكولي، نشـان 

تـا   157(از صـفحة  هاي مختلف زندگي بشر است. فصل سـوم   هضمطالعات ژنتيك در حو
شناسـي،   باستان  را بر خود دارد كه شامل تعريف شاخة ژنتيك »باستاني DNA«) عنوان 195
هاي كـاربرد ايـن شـاخه در مـواردي      هضباستاني و حو DNAهاي كار با  و تكنيك ،ها روش

) 243تا  196. فصل چهارم (از صفحة ستها و بيماري ،مانند روابط ژنتيكي، تعيين جنسيت
كند و سپس  ها بحث مي مپانزها، نخست از ژنوم ش»شناسي مولكولي  انسان«وان مطالعات با عن

هـاي خاسـتگاه    كند و با بررسي نظريـه  ها اشاره مي درخصوص نئاندرتال DNA به مطالعات
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ارتباطـات  «) كه عنوان 267تا  244رسد. فصل پنجم (از صفحة  هاي مدرن به پايان مي انسان
را بر خود دارد با بحث خروج انسان از آفريقا آغاز و پس از بررسي مسير مهاجرت  »ژنتيك
رسد. عنوان فصل  و آمريكا به پايان مي ،هاي مدرن به سراسر جهان ازجمله آسيا، اروپا انسان

 است كه به بررسي اقوام ايراني از »ارتباطات ژنتيكي ايرانيان«) 302تا  268ششم (از صفحة 
پردازد. موضوع محوري فصـل هفـتم (از    مي Yو كروموزم  6 ميتوكندريايي DNAمنظرهاي 

سـازي    فرايند اهلـي  ،را بر خود دارد »شناسي  فراتر از انسان«كه عنوان  ،)318تا  303صفحة 
هايي مانند سگ، گـاو، بـز، گوسـفند،     سازي گونه  گياهان و حيوانات است و در آن به اهلي

مطالعـة  «) بـا عنـوان   346تـا   319ل هشتم (از صفحة و خوك اشاره شده است. فص ،اسب
صورت فصلي مجزا با بحث درمورد محوطة عيالميِ  به »شناسي در ايران باستان  عملي ژنتيك

شناسي در اين محوطـه   باستان  ژنتيك نيمة نتايج كارهاي و تپه آغاز شده و با ارائة نصف  هفته 
اسـت، بـا     كه درواقع فصل پايـاني كتـاب   ،)361تا  347يابد. فصل نهم (از صفحة  پايان مي

و سپس  ،هاي ايراني جمعيت 7 هاي  ، به بحث درمورد ايران، هاپلوگروپ»گيري  نتيجه«عنوان 
نامة توصيفي است كه بعد   ) شامل واژه381تا  362پردازد. فصل دهم (از صفحة  ها مي آريايي

  از آن تصاوير رنگي و منابع پايان بخش كتاب هستند.
  

  هاي صوري و ساختاري كتاب ويژگي. 2
كتاب در نگاه نخست براساس يك روال منطقي بـا مقدمـه آغـاز و     ،طوركه اشاره شد همان
 DNAآشنا كرده و سپس بـه تعريـف    DNAرفته مخاطب را با اصول و مباني ژنتيك و   رفته

شناسـي    هـايي از حوضـة ژنتيـك و انسـان     پردازد. پس از آن كتاب به ذكر مثـال  باستاني مي
سـراغ سـاير    كنـد و سـپس بـه    هاي امروزي ايران تمركز مـي  پردازد و اندكي روي نمونه مي

شناســي در ايــران  باســتان  رود و بــا بررســي مطالعــات ژنتيــك جــانوران و حيوانــات مــي
نظـر   بنـدي و سـاختار صـوري كتـاب منطقـي بـه        كه اين دسته رسد. باوجود اين مي  پايان  به
توان چند مورد را متذكر شد كه اگر مدنظر نگارندگان  تر مي قت بيشاما با اندكي د ،رسد مي

آورد. يكي از نخستين  تري را براي كتاب فراهم مي  تر و روان گرفت، ساختار منسجم قرار مي
ديگر تناسـب نداشـته و نگارنـدگان چنـدان      اندازة فصول كتاب با يك  و حجمكه  موارد اين

انـد.   ها ندانسته اندازه و حجم هريك از فصل  شخص درخود را ملزم به رعايت يك قاعدة م
صـفحه   143ده صفحه است، فصـل بعـدي    فقطكه فصل نخست كتاب  براي مثال درحالي

حال فصول بعدي كتاب اندكي از  ديگر نامتوازن هستند. اما بااين نسبت به يك است كه كامالً
كتـة دوم درخصـوص سـاختار كتـاب     . نندصفحه متغير چهلتا  بيستاين نظر بهتر و بين 
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كند، اما از فصـل   كه تا فصل سوم كتاب يك سير منطقي را طي مي است كه باوجود اين  اين
شـود و كتـاب را از    چهارم به بعد نوعي سرگشتگي و گسستگي در ساختار كتاب ديده مـي 

قه قرار ي كتاب، موردمداااندازد كه ريشة احتمالي آن در بخش بررسي محتو  انسجام الزم مي
مشابه هـم   هاي چهارم و پنجم تقريباً كه موضوع فصل خواهد گرفت. براي مثال باوجود اين

كه برخي از  ، اما مشخص نيست كه بر چه اساس به دو بخش تقسيم شده و جالب ايناست
انسان مدرن و خروج  أمنش«شوند (براي مثال زيرعنوان  ها تكرار مي مباحث و حتي زيرعنوان

هم در فصل چهارم و هم در فصل پنجم تكرار شـده اسـت). نكتـة ديگـري كـه      » ااز آفريق
كه فصل ششم به  توان درخصوص ساختار كتاب بدان پرداخت اين است كه باوجود اين مي

بـاره   هاي مدرن ايران اختصاص يافته است، اما فصل بعدي به يك مطالعات ژنتيكي جمعيت
يگر پرداخته و فصل هشتم دوباره به بررسـي  شناسي موجودات د باستان  به مطالعات ژنتيك

ديگر  نظر اگر جاي فصل هفتم و هشتم با يك ژنوم باستاني ايرانيان اختصاص يافته است. به
رسـد   نظر مي چنين به گرفت. هم تري به خود مي شدند، ساختار كتاب انتظام بيش جا مي هجاب

(يعنـي مطالعـات ژنتيكـي     گيريِ فصـل ششـم كتـاب    تر نتيجه گيري نيز بيش كه فصل نتيجه
هايي از ايـن   گيري كل كتاب؛ دراصل در ساختار كتاب هاي ايراني) باشد و نه نتيجه جمعيت

بلكه هر فصـل بـراي خـود     ،شود گيري درنظر گرفته نمي دست، فصلي جداگانه براي نتيجه
بندي مطالب همان فصل است و اگر قـرار اسـت در     گيري مختصر دارد كه جمع يك نتيجه

عنوان تواند  مي» اندازهاي آينده چشم«آورده شود، خره ؤمعنوان  يان كتاب فصل جداگانه بهپا
  مناسبي باشد. و موضوع

ويراسـتار   ،درمورد اصول ويرايشي و نگارشي كتاب بايد گفت كه سركار خـانم ربـاني  
خـوبي   خـوبي انجـام داده و اصـول اصـليِ ويـرايش را بـه       تالش خود را بـه  ،محترم كتاب

چنان نكاتي وجود دارند كه از چشم ويراسـتار محتـرم    حال هم اما بااين ،است كرده  رعايت
 »غيرسـاختاري «و  »اكسيدكربن  دي«هايي مثل  هاي واژه فاصله  دور مانده است. براي مثال نيم

 »نـوتركيبي «)، 6همـان:  ( »ولد  زادو«)، 4 همان:( »غيرانساني«)، 3 :1395نيكنامي و رمضاني (
چنـين نكتـة ديگـر در ايـن      ) و مواردي از اين دست رعايت نشـده اسـت. هـم   18 همان:(

خـورد.   چشم مي خاص در كتاب است كه بسيار فراوان به كردن اساميِ نشتخصوص، پانو
)، ســيتولوژيك و كياســما 19 همــان:)، كــري مــوليس (همــانســوانته پــابو ( ،بــراي مثــال

)، 67 همـان: )، لوكـوس ( 66 همـان: وور ()، كراسـينگ ا 45 همان:)، بيوپالستي (25  همان:(
مولوژي، ختم زنجيرهآگارو شات گان سراسر ژنومي ،ز، پلي اكريل آميد، اتيديم برومايد، ه 

كـه ايـن مـوارد بـراي      جـايي  و موارد فراوان ديگر. ازآن ،)101 همان:)، كانتيگ (85 همان:( 
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و   اميند درمورد ايـن اسـ  است مخاطباني بخواه  ن فارسي چندان آشنا نبوده و ممكنمخاطبا
هـا نيـز    نگـاريِ انگليسـي آن   د، بهتر اسـت كـه حـرف   كنن  تري كسب مفاهيم اطالعات بيش

  ذكر شود. شتصورت پانو به
هـايي از كتـاب كـه از     ها بايد گفت كه تصاويرِ بخـش  و طرح ،جداول ،درمورد تصاوير

هـاي دوم،   (ماننـد فصـل  هاي نظري اسـت   تر مربوط به فصل منابع ديگر گرفته شده و بيش
 ؛اند خوبي در صفحه جاي گرفته و هفتم)، بسيار باكيفيت و واضح هستند و به ،چهارم، پنجم

تـر بـر جنبـة     كه بـيش  اند هايي از خود نگارندگان هستند يا از فصل اما تصاويري كه معموالً
 ،مثـال انـد (بـراي    تري چـاپ شـده   وضوح كم با كيفيت و كمعملي كار تمركز دارند بسيار 

آرايـي    كه صـفحه  جاست كه باوجود اين ويژه هشتم). جالب اين هاي سوم و به تصاوير فصل
آرايي نيـز بسـيار     اما در فصل هشتم حتي صفحه ،خوبي انجام شده است كتاب درمجموع به

هاي بااليي و پاييني بسـيار   تصاوير، فاصله از لبه بينفاصلة كه  نحوي به ،دقت انجام گرفته  كم
چنين عناوين  اند. هم  خالي مانده كامالً اتبااليي صفح هاي  از بخش  و گاهي حتي نيمي زياد

  اند. چين آمده صورت راست چين باشند، به بايست وسط كه مي ،جداول كتاب
كه امروزه هر  جايي اي اشاره كرد. ازآن دهي به منابع نيز بايد به نكته درمورد شيوة ارجاع

از يك سبك و شيوة استاندارد بـراي انتشـارات    دهي تقريباً  ارجاعبراي نحوة   شاخة علمي
كنند  كار مي  مختلف علمي يها افرادي كه در حوضه رو معموالً اين از ،كند خود استفاده مي

نـد؛  كناسـتفاده   هـاي مرسـوم   ويژه در نوشتارهاي خود، از همان سبك كنند كه به مي  تالش
)، در american psychological association/ APA( در علـوم اجتمـاعي از روش   ،براي مثال

و در علــوم پزشــكي از  (modern language association/ MLA)علــوم انســاني از روش 
)american medical association/ AMA( شود. نگارندگان كتاب  دهي استفاده مي براي ارجاع

تر مربـوط بـه    اند كه بيش كردهاستفاده  AMA نيز از روش يشناس باستان  يكبر ژنت يا مقدمه
قول و آوردن مطلبي از يك  پس از نقلِ ،انتشارات حوضة علوم پزشكي است. در اين روش

منبع، در انتهاي منبع عددي داخل كروشه {} آورده شده و سـپس در انتهـاي كتـاب بـدان     
نظـر   بـود بـه   تـر مـي   دهي براي كتـاب مناسـب   كه كدام شيوة ارجاع شود. اين ارجاع داده مي

 هبايسـت بـه دو نكتـ    جـا مـي   ايـن حـال در   اما درعين ،گردد نگارندگان و ويراستاران باز مي
داشت   اما بايد توجه ،كه موضوع كتاب درمورد ژنتيك است كرد. نخست باوجود اين  اشاره

يـا   APAدهـي   شناسي هستند و با شيوة ارجـاع  تر دانشجويان باستان كه مخاطبان كتاب بيش
MLA اند تا شيوة  و با آن خو گرفته رنديي داتر آشنا بيشAMA     ازطرفـي بـدان خـاطر كـه .

به  شوند و باتوجه هايي هستند كه چندصد صفحه را شامل مي شده كتاب اشارهبرخي از منابع 
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اي است كه فقط نام كتاب و مشخصات  گونه ) بهAMAدهي كتاب (شيوة  كه شيوة ارجاع اين
دقيق ارجاع (يعني شمارة صـفحات، شـمارة تصـاوير،    توان يافت و نه مشخصات  آن را مي

دهي شيكاگو يا  هاي ارجاع نظر اگر نگارندگان شيوه به ،رو و نمودارها)، ازاين ،ها شمارة شكل
APA هاي علـوم اجتمـاعي و انسـانيات (    كه در حوضهhumanities(  كـار   را بـه  نـد تر رايـج
چنـين نكتـة    . هـم بـود تر  انشجويان مفيدويژه د گرفتند، استفاده از كتاب براي مخاطبان به مي

هايي است كه در  ها و غفلت نظمي  كرد بي  اشارهديگري كه در ارتباط با ارجاعات بايد بدان 
در دو ارجاعي كه پشت  133شود. براي مثال در صفحة  دهي ديده مي برخي موارد در ارجاع

دهـي    ت كه در اصول ارجاعيارجاع داده شده اس 33اند، دو بار به منبع شمارة  سرِ هم آمده
بر مواردي از اين دست كه فـراوان ديـده    شود. عالوه مي  استفاده »همان«از اصطالح  معموالً

ز شـود نيـ   منبـع را شـامل مـي    550شود، در بخش منابع كه در آخر كتاب آمده اسـت و   مي
ـ    مـي   و غفلت ديـده   نظمي مواردي از بي  و 12و  11ارجاعـات شـمارة    ةشـود. بـراي نمون

اند. در برخي موارد نيـز مشخصـات ارجـاع     يكي هستند و تكرار شده 101و  100چنين  هم
طور كامل نيامده است يا ارجاع درون متن با ارجاع پايان متن ازنظر موضوعي يـا اماليـي    به
كـه در منـابع    است درحالي 1990به واالنس  190خواني ندارد. براي مثال ارجاع صفحة  هم

نـام نويسـندة    285) است. يا در صـفحة  Wallace( »واالس«) نام نگارنده 177(منبع شمارة 
جـاع پايـاني   رو هـم در ا  شـت كه هـم در پانو  درحالي است آمده »توري«يكي از ارجاعت 

نصفه آمده و فاقد مشخصات نگارنده است.  36آمده است. ارجاع شمارة  Torroniصورت  به
و نام مجله آمده است و ساير  ،فقط نام خانوادگي نويسنده، سال 220شمارة  چنين ارجاع هم
توان به جدول  خواني محتوا با ارجاع مي يات ارجاع نيامده است. يا درخصوص عدم همئجز
امـا   ،ايرانيـان اسـت   Yاشاره كرده كه جدول درمورد فراواني هـاپلوگروپ كرومـوزوم    6.1

  هاي سيبري است. ميتوكندريايي جمعيت DNA ارجاع آن به منبعي است كه درمورد
 ،شود  كرشده در متن نيز چند نكته ذ كارگرفته الزم است درخصوص واژگان تخصصي به

اي درست ذكر  اندازه تر موارد واژگان و اصطالحات تخصصي تا كه در بيش زيرا باوجود اين
رت انگليسي ذكر شـود  صو ها به آن شتبايست پانو طوركه اشاره شد مي اند (البته همان شده

بايسـت   حال موارد زيادي وجـود دارنـد كـه مـي     اما بااين ،تر موارد نشده است) كه در بيش
اصالح شده و شكل درستشان ذكر شود. نكتة نخستي كه بايد ذكر كرد اين است كه امروزه 

 »فَرگشـت «از برابرنهادة  »evolution« رفته براي واژة  و دانشگاهي رفته  ديگر در ادبيات علمي
كننـده   راه نادرست و گم اي كامالً اتفاق محققان واژة تكامل را واژه به شود و قريب استفاده مي

بايست  چنين مي اند. هم دانند. اما نگارندگان مكرر از اين برابرنهاده در كتاب استفاده كرده مي
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)، همـان ( »شناسـي   بـوم «از  »اكولوژي«جاي  )، به2 همان:برد ( از راه »استراتژي«جاي واژة  به
 همـان: ( »آميـزش «از  »ازدواج«جاي  )، به5 همان:( »شناسي  ريخت«از  »مورفولوژي«جاي  به
يافتـة   موجود تغييرشكل«جاي  )، بههمان( »خروج از آفريقا«از  »خارج از آفريقا«جاي  )، به7

رو  آغازگر پيش«از  »پرايمر عقب و جلو«جاي  )، به47 همان:( »موجود تراريخته«از  »ژنتيكي
چنـدريختي تـك   «از  »اي منفـرد  پلـي مورفيسـم هسـته   «جـاي   )، بـه 75 همـان: ( »رو و پس

 معناي تنـي يـا غيرجنسـي)    (به »اُتوزمال«از  »اتوموزال«جاي  ) و به131 همان:( »نوكلئوتيدي
  شد. استفاده مي
، اسـت  ها دقـت الزم بـه عمـل نيامـده     گزيني فارسي آن اين موارد كه در واژه بر عالوه

هـا   نگارندگان بـا آن  انگارها،  برخي ديگر از موارد وجود دارند كه باوجود مشهوربودن آن
 »نگارنـدگان  ةمقدم«در  4اند. براي مثال در صفحة  ها پرداخته اما به ذكر آن ،ارندآشنايي ند
  :كنند ذكر مي

هـايي   ژن دست آمده تعـداد  هاي اولية ژنوم به طبق يكي از بهترين كشفياتي كه از تحليل
تصـور   تر است. قـبالً  تر بسيار كم هاي قديم هاي امروزي دارند از نمونة انسان كه انسان

كنـد، ولـي براسـاس     هـزار ژن را حمـل مـي    100تا  50شد كه ژنوم انساني حدود  مي
  هزار است. 21ها فقط  تعداد آن تحقيقات اخير احتماالً

 يهـا  انسـان دهنـد كـه    ان نمـي هاي حوضة ژنتيك نشـ  جا بايد گفت كه پژوهش در اين
دهنـد كـه تصـور     جديد نشـان مـي   يها بلكه پژوهش ،اند داشته يتريشب يها ژن تر يميقد

هزار ژن داشته باشند نادرسـت  صدبايست حدود  ها مي كه انسان دانان از اين  تر ژنتيك قديمي
 ژن 21000شد كه حـدود    رمزگشايي كامل ژنوم انساني مشخصبا  2003و در سال  است

اشاره شده است كه  هشتچنين در صفحة  هاي ما وجود دارد. هم در درون هريك از سلول
گيـرد.   ها انجـام مـي   باستاني از فسيل DNAهايي براي استخراج  اكنون در عصر ژنوم، روش

 انـد كـه عناصـر ريـزِ     شـناختي  ها حاصل فرايندي زمين واره ها يا سنگ بايد اشاره كرد فسيل
نشينند  ها مي گزين عناصر آلي موجودات زنده شده و در جاي آن جاي ،ها يعني كاني ،معدني

شـناختي   اصطالح تصوير آن موجود زنـده روي آن بسـتر زمـين    و به اين ترتيب شكل يا به
هـا بـاقي    در درون فسـيل  ،DNAبه همين خاطر هيچ مولكول آلي، ازجمله  2.شود ضرب مي

ها اطالعات بيرون كشيد. از همين رو  پس از آنها را استخراج كرد و س ماند كه بتوان آن نمي
هـاي بسـيار كهـن ماننـد دايناسـورها       واره از سـنگ  DNAاست كه كسي به فكر اسـتخراج  

است كه نگارندگان  180كرد در صفحة   جا بايد بدان اشاره گري كه در اينافتد. مورد دي نمي
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گويند و اندكي به توصيف  شرقي در اقيانوس اطلس جنوبي سخن مي درمورد جزيرة ايسلند
شده دريافت  با توصيفات ارائه حاضر ةپردازند. نگارندة مقال موقعيت و تاريخ سكونت آن مي

) در اقيـانوس  Easter Islandكه منظور از جزيرة ايسلند شرقي همان جزيرة معروف ايسـتر ( 
خـاطر تـاريخ و    مناطق دنياسـت. ايـن جزيـره بـه    آرام جنوبي است كه يكي از مشهورترين 

)، معـروف  Moaنام موآ ( هاي انساني سنگي عظيم خود به ويژه پيكره چنين آثار باستاني به هم
و موقعيت دانسته   ة بسيار مشهور را نميجزيراين نگارندگان كتاب نام  ،ديگر عبارت است. به

اي با اين شهرت اطـالع   ندگان از جزيرهنگار طور هچكه  علت اين اند. نگاشته  درستناآن را 
كه بررسي محتواي  ،پردازند در بخش بعدي شده در آن مي اما به ذكر مطالعات انجام رند،ندا

اسـت در   انگيـز  طور مفصل شرح داده خواهد شد. نكتة ديگري كـه تعجـب   به ،كتاب است
ما در يك مـورد  « :گويند جا نگارندگان مي بدان اشاره شده است. در اين 189و  188صفحة 

باستاني از يك تكه اسـتخوان   DNA توانستيم ازطريق مطالعة 2014مطالعه در ايران در سال 
ـ   گرد در شهرستان اسالم  سوخته كه از كاوش آتشكدة پلنگ اد غـرب در اسـتان كرمانشـاه    آب

جدا از همة ظرايف و نكـاتي كـه    ».نث آن را تشخيص دهيمؤآمده بود جنسيت م  دست  به
كه بتوان  ها اشاره كرد، اين باستاني الزم است و بايد بدان DNAدرخصوص شرايط استخراج 

 نادرست و غيرعلمـي  كامالً استخراج كرد ادعاهايي DNAاز استخوان سوخته، مولكول آلي 

. زيـرا حتـي   شود  ميمنجر كه به ترديد در تسلط نگارندگان بر موضوع كتاب  نحوي به است
آلـي   هـاي   دانند كه مولكول هاي تجربي نيز مي آموزان رشته امروزه دانشجويان و حتي دانش

 200) شده و بعد از denaturizedدرجة سانتيگراد واسرشته ( 70حدود دماي ، در DNAمانند 
از  هاي آلي  روي امكان استخراج مولكول هيچ بهشود و  سانتيگراد نيز به كربن تبديل مي ةدرج
  ها وجود ندارد. آن
  
  ماية كتاب محتوا و درون. 3

مد آورده شد، امروز رشد سـريع و روزافـزون دانـش بشـري در     آطوركه در بخش در همان
هـاي علمـي نيـاز بـه معرفـي ايـن        تر حوضـه  زايي هرچه بيش  هاي مختلف و شاخه هضحو
دركنار مقـاالتي كـه در    هاي نو را دوچندان كرده است. از همين رو است كه معموالً هضحو

هاي مقدماتي درمورد مباني و اصول ايـن   كتاب شوند منتشر ميهاي نوپديد دانش  اين شاخه
كننـد بـا    ها تـالش مـي   چشم خورده و محققان هريك از اين حوضه واني بهاها به فر حوضه

ها  انسيلد، هم پتكننمندان معرفي  ها را به عالقه انتشار اين دست كتب، هم اصول و مباني آن
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نگاشـتن   نـد. قطعـاً  كنهاي آن را شرح دهند و هم به اين طريق جذب مخاطب  مندي و توان
سو مستلزم تسلط كامل  هم ازيك پردازند، هايي كه به مباني نظري يك شاخه مي چنين كتاب
هـا بـر    يات تكنيكي و فني آن حوضه است و هم مستلزم اشراف كامل آنئبر جز نگارندگان
نگاشـتن و   ،ديگـر  عبـارت  آمـده اسـت. بـه    وردهاي فراهماگرفته و دست رتهاي صو پژوهش

شراف و تسلط هاي مباني يك شاخة علمي هم به مهارت نويسندگي و هم به ا نوشتن كتاب
گـران بـدان    بر آن حوضه نيازمند است و از همين رو است كه تعداد معـدودي از پـژوهش  

نيـز بايـد گفـت كـه بـا       يشناس باستان يكبر ژنت يا مقدمه برند. درخصوص كتاب دست مي
اند. اما  مدهآرسد كه نگارندگان از عهدة كار بر نظر مي مروري بر فهرست مطالب و ضمايم به

چنـين   دهـي و هـم   ويژه سبك و لحن نوشتار شيوة ارجاع يات بهئاندكي مداقه و بررسي جز
تر محتـواي   سي دقيقعدم پيوستگي مطالب و فصول باعث شد تا نگارندة اين نوشتار به برر

انـد.   هـا اسـتفاده كـرده    تي بزند كه نويسندگان كتـاب از آن اكتاب پرداخته و سري به ارجاع
محتوا و ارجاعات فصل نخسـت واقعيتـي تلـخ و نـاگوار را      بررسيِ ،سفانه از همان ابتداأمت

. سـاختار و  شـد منجـر  از خواندن كتـاب  نگارندة اين نوشتار  سردي به دل برمال ساخت كه
تـر بـه    زبـان باشـد بـيش    مده از ذهن يك فارسـي آكه بر دستور زبان مقدمة كتاب بيش از آن

جايي از مقدمه هم كه ساختار و دستور زبان فارسي  ترجمه از زباني ديگر شباهت دارد و آن
اسـت.   جشدت نازل است و متن از سبك فصيح علمي خـار  است، لحن و سبك نوشتار به

تر را مشخص كرد. فصل نخست كتـاب بـا عنـوان     يتي تلخبررسي فصل نخست واقع ةادام
 )22 - 13: 1395 رمضـاني  و نيكنـامي ( »كنـد؟  يشناسـان مـ  به باستان يكتاب چه كمك ينا«
نوشـتة   ،DNA for Archaeologistsكتـاب   19تا  14و كپي صفحات  طور كامل ترجمه به

Lisa Matisoo-Smith and K. Ann Horsburgh  انتشــارات ،2012اســت كــه در ســال  
 Left Coast Press   اسـت (  منتشـر كـردهMatisoo-Smith and Horsburgh 2012  جالـب .(

امـا بـدان    ،نيز از آن كتـاب برداشـته شـده    هاي اين فصل ها و زيرعنوان عنوان كه حتي اين
از  مـورد  نـوزده جاست كـه نگارنـدگان بـه     تر اين دهنده است. نكتة تكان ارجاع داده نشده
نـام    بـار هـم بـه    فصـل حتـي يـك    كـلِ  امـا در  ،دهند موردنظر ارجاع ميارجاعات كتاب 
كـه حتـي    ايـن  كننـد. نكتـة ديگـر    اشـاره نمـي   DNA for Archaeologists نويسندگان كتاب

اند كه باعث شـده معنـاي برخـي از     اشتباه كرده ها  بخشاين برخي از ترجمة نگارندگان در 
هـا پرداختـه خواهـد     كه درادامه بدان ،فصول بعديها يا بندهاي اين فصل و البته  پاراگراف

و رمضـاني چنـين     ، بند سوم، خط سوم، نيكنـامي 19شد، نارسا باشد. براي مثال در صفحة 
خـود را در يـك    DNAطـور   هري موليس به اين فكر افتاد كـه چـ  در همين ايام كَ اند: آورده
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گذار و  ) كه بنيانKary Mullisنادرست است. چراكه كري موليس ( كه كامالً سلول كپي كند
اسـت، بـه ايـن     زيست و برندة جايزة نوبل )polymerase chain reaction/ PCRمبدع شيوة (
 DNA forبلكــه در كتــاب ، خــود را در يــك ســلول كپــي كنــد DNAكــه «فكــر نيفتــاد 

Archaeologists  چنين آمده است: 16در صفحة  
At about this same time, Kerry Mullis, another Berkeley-based biologist, was 

thinking about how DNA replicated itself in a cell”. 

شناساني كه در بركلـي تحصـيل كـرده     در همان ايام، كري موليس يكي ديگر از زيست«
  ».كند چگونه خود را در درون سلول كپي مي DNAبود به اين فكر افتاد كه 

كه به بررسـي   و رمضاني هنگامي  نيكنامي ،اول، خط آخر ، در بند21چنين در صفحة  هم
 كننـد، واژة  علوم ايـاالت متحـده اشـاره مـي     ملي  پروژة ژنوم انساني توسط شوراي آكادمي

»Ethical«، را اشتباهاً ،دهد كه اخالقي معني مي »Ethnical«  (نژادي) خوانده و جمله را به اين
  آورند: صورت مي

 عمـومي  ةنامـ   يك توصيه 1997سال بررسي، اين كميته در سال باالخره پس از چندين «
 كه به يـك كـد خـاص    دانست، ولي تنها درصورتي منتشر كرد كه پروژة مذكور را عملي مي 

  است} بپردازد. Ethicalجا منظور اخالقي  {در اين نژادي
ت كه مصداق بارز سـرق  كردن از يك منبع بدون ارجاع به آن اين دست اشتباهات و كپي

است نگارنـدة ايـن نوشـتار را واداشـت كـه بـا وسـواس        ) plagiarism( ادبي يا محتواربايي
جـوي منبـع اصـلي    و موردترديد بـه جسـت   تري به بررسي كتاب پرداخته و در موارد بيش

كه در كتاب آمده است. درعين ناباوري مشخص شد كه حتي جملة مقدماتي بپردازد مطالبي 
نيز بدون ارجاع برگرفته از سرلوحة بخش نخسـت   3وم كتاباصطالح سرلوحة فصل د يا به

  ).3: 1396است (ترنپني و االرد  سهصفحة  يرماَ يپزشك يكژنتكتاب 
نيـز   27چنـين صـفحة    و رمضاني و هـم  كتاب نيكنامي 26تا  24صفحات  ،اين بر عالوه

ـ اَ يپزشـك  يكژنتكتاب  17 فحةو ص 6تا  4ترتيب از صفحات  به گرفتـه شـده اسـت.     يرم
ارجاع داه  يرماَ يپزشك يكژنتكه در هر صفحه در انتهاي يكي از بندها به كتاب  باوجوداين

مردود است و مصـداق محتواربـايي    دهي در روش تحقيق كامالً اما اين نوع ارجاع ،شود مي
ول جا وجود دارد اين اسـت كـه يـا نگارنـدگان از اصـ      اي كه در اين آيد. نكته  حساب مي به

يا خود را ملزم بـه رعايـت قـوانين و قواعـد      4دهي در روش پژوهش آگاهي نداشته ارجاع
و  عـين   بـه   طـور عـين   كه محققي به هنگامي زيرا در اصول پژوهش ،دانند روش پژوهش نمي

) قرار داده ""بايست مطالب در درون گيومه ( كند، مي كامل مطالب منبعي را برداشته و كپي 
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از منبعي ديگر برداشته شده است  عين به عينصورت  به كه اين مطلب شود تا مشخص شود
هـايي نيـز    چنين برداشت ،عالوه و كالم و واژه متعلق به شخص ديگري است نه نگارنده. به

سطر) مجاز است و اگر قرار است مطلبي بـيش از ايـن    چهار درحد چند سطر (حدود فقط
) و indentationصورت تورفتـه (  بايست مطلب به مي حتماً ،ميزان از منبعي ديگر آورده شود

طـور   متفاوت از متن اصلي آورده شود تا مخاطبان بدانند كه اين بخـش بـه   با قلمي معموالً
بـا اسـتفاده از    فقـط محققـان   ،صـورت  كامل كپي يا برگرفته از منبعي ديگر است. درغيراين

در كار خود استفاده كنند. به اين كه از منابع ديگر  ند) مجازparaphrasingتكنيك بازنويسي (
و با كالم و  ،دهند د و تغييرنپرورب، آن را در ذهن خود ندريگبمعنا كه ايدة منبع موردنظر را 

هـايي وجـود    هاي خود در نوشتار جديد خود بياورند. البته در اين مورد نيز محدوديت واژه
طوركـه درادمـه    همـان  ربختانهشـو  ها از حوصلة اين نوشتار بيرون است. اما دارد كه ذكر آن

رعايت نكرده را  قواعدتنها اين  نه شناسي باستان  يكبر ژنت يا مقدمهنگارندگان كتاب  ،آيد مي
انتهـا بـه    دراند (البته در برخي موارد  گاه چندين صفحة متوالي از يك منبع را كپي كرده و گه

را نيز نكرده و به منبع اصلي نيز )، بلكه در موارد بسياري حتي اين كار است منبع اشاره شده
هاي  نمونه به مهااند كه اين مصداق بارز سرقت ادبي يا محتواربايي است كه دراد ارجاع نداده

  .شدخواهد اشاره آن  متعدد
نگارنـدگان از   ةخـورد اسـتفاد   چشـم مـي   نكتة جالب ديگري كه در كتاب به فراواني به

طـور كامـل فقـط بـا      جا نيـز بـه   است كه در اين Wikipediaسايت   يا وب  نامة عمومي دانش
نامـة آزاد   گاه ترجمة مطالب انگليسي ايـن دانـش   كردن و چسباندن مطالب فارسي و گه كپي

انـدامك ميتوكنـدري     كـه درمـورد   ،كتـاب  58تا  49انجام گرفته است. براي مثال صفحات 
بـه   »ميتوكنـدري «پدياي فارسي، مـدخل   نامة ويكي از دانش عين به طور كامل و عين  به ،است

  آدرس زير گرفته شده است:
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9

%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C 
نيز ازجمله مواردي است كه گرچه منبع آن ذكر شده است  61تا  59صفحات  ،چنين هم
طور كامل كپي شده است كه ازنظر اصول  به ،)1391نامة كارشناسي ارشد نغمه لساني  (پايان

  روش تحقيق نادرست است.
كه درمورد رسم درخت  ،كتاب 111تا  106مطالب و برخي از تصاوير صفحات   تمامي

 »فيلـوژني و رسـم درخـت تكـاملي    «از مقالـة   عـين  بـه  طـور كامـل و عـين    به ،تكامل است
 ،تجربـه ع داده شود. اين مقاله در نشرية كه بدان ارجا بدون آن ،) گرفته شده1391  (شرافتيان
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چاپ رسـيده اسـت و نسـخة الكترونيكـي آن در      به ،شناسي است  كه نشرية آموزش زيست
  رس است. دست

) كپي شده كه البتـه  44 - 43: 1391نامة لساني ( طور كامل از پايان به 114و  113صفحة 
  .بدان ارجاع داده شده است

بـه آدرس   »mitochondrial eve«پدياي انگليسي، مـدخل   نامة ويكي از دانش 130صفحة 
  زير گرفته شده است:

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve 

به  »The Seven Daughter of Eve«پدياي انگليسي، مدخل  نامة ويكي از دانش 131صفحة 
  آدرس زير گرفته شده است:

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Seven_Daughters_of_Eve 

شده كه البتـه    طور كامل كپي ) به31 - 28: 1391نامة لساني ( از پايان 134تا  132صفحة 
 بدان ارجاع داده شده است.

بـه   »Y-chromosomal_Adam«پدياي انگليسـي، مـدخل    ويكينامة  از دانش 138صفحة 
  آدرس زير گرفته شده است:

https://en.wikipedia.org/wiki/Y-chromosomal_Adam 

و  يو مولكـول  يسلول يشناسيستزب كتا 311و  310از صفحة  154تا  152صفحات 
كپي شده است كه البته به اين منبـع ارجـاع داده    )1391(مهدوي و ديگران  يكژنت سيمهند

  شده است.
: 1391نامـة لسـاني (   طور كامل و ازجمله جـداول از پايـان   به 175تا  172از صفحة 

  نامه ارجاع داده شده است. ) كپي شده كه البته در برخي موارد به پايان157-165
 DNA for Archaeologistsكتـاب   159تا  157طور كامل از صفحة  به 193تا  191صفحة 

همـان كتـاب و    138تـا   136از صـفحات   196تـا   194چنين صفحة  گرفته شده است. هم
كامل كپـي شـده اسـت. در     رطو آن كتاب به 98و  97نيز از صفحات  197و  196صفحات 

 DNA for Archaeologistsب ارجاعـات مـورد اشـاره در كتـا      جا نيز نگارندگان از تمامي اين
  اند. اند ارجاع نداده اما به خود منبع اصلي كه مطالب را از آن گرفته ،اند استفاده كرده
بـه آدرس  » Denisovan«پدياي انگليسي، مـدخل   نامة ويكي از دانش 209تا  204صفحة 

  زير گرفته شده است:
https://en.wikipedia.org/wiki/Denisovan 



  1398سال نوزدهم، شمارة چهارم، تير هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   58

 Human«پـدياي انگليسـي و فارسـي، مـدخل      نامة ويكـي  از دانش 237تا  232صفحة 

Evolution« هاي زير گرفته شده است: به آدرس  
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution 
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA

_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 

چنين  و هم DNA for Archaeologistsكتاب  163تا  160از صفحات  243تا  238صفحة 
 امـا اصـالً   ،به آدرس زير برداشت شده »نيكالي دوم« پدياي فارسي مدخل نامة ويكي دانش
  ها ارجاع داده نشده است: بدان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7

%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_(%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C

%D9%87) 
تـا   110طور كامل از صفحة  شود) به را شامل مي 267تا  244فصل پنجم (كه از صفحة 

(فصل ششـم كتـاب) ترجمـه و كپـي شـده اسـت و        DNA for Archaeologistsكتاب  129
در دو جا (يـك بـار در    فقطمنابع موجود در اين منبع استفاده شده،   كه از تمامي باوجوداين

  ) به منبع اصلي ارجاع داده شده است.262بار در صفحة   و يك 244صفحة 
طور كامـل از يـك    به ،كه درمورد بررسي ژنوم اقوام ايراني است ،282تا  269از صفحة 

  در آخـر تمـامي   كه البته تقريبـاً  ترجمه و كپي شده است ،Grugni et al. 2012يعني از  ،منبع
تـر   طوركـه پـيش   ها به اين مقاله و به برخي از ارجاعات آن ارجاع داده شده است. همان بند

روي در روش تحقيـق    هـيچ  سره از منابع ديگر به هاي بلند و يك چنين برداشت ،اشاره شده
  آيد. حساب مي مجاز نبوده و يكي از مصاديق محتواربايي به

ترجمه  Derenko et al. 2013طور كامل از مقالة  نيز به 296تا  288از صفحة  ،چنين هم
 Derenkoبـار در جـدول بـه      بار در داخل متن و يك  جا نيز فقط يك و كپي شده و در اين

  شود. ارجاع داده مي Derenkoها به ارجاعات مقالة  دهد و در ساير قسمت ارجاع مي
سـره   طور كامل و يـك  شود، به را شامل مي 318تا  303كه از صفحة  ،فصل هفتم كتاب

است و در اين ميان  DNA for Archaeologistsكتاب  151تا  142ترجمه و كپي از صفحات 
اختصـاص   )1393زاده   حسـين (و  )1394زاده و ديگرن   حاجي(فقط دو صفحه به كارهاي 
جاسـت كـه در ايـن فصـل      برانگيز ايـن  ملأت ها رفته است. نكتة يافته است كه ذكر منابع آن

  اما حتي يك ،استفاده كرده DNA for Archaeologistsمنبع از كتاب  صدنگارندگان از بيش از 
  اند. مطالب از آن كپي شده است، اشاره نكرده  كه تمامي ،بار هم به خود اين كتاب



 59   شناسي باستان  اي بر ژنتيك مقدمه نقدي بر كتاب

كـه فصـل نهـم را شـامل      ،گيري كتاب هايي از نتيجه كه حتي بخش تر از همه اين جالب
هاي ديگر كپـي شـده اسـت.     نيز از آن نگارندگان نبوده و از نتايج مقاالت و كتاب ،شود مي

ترجمه و كپي شده است كه  Derenko et al. 2013از مقالة  349تا  347صفحات  ،براي مثال
ه اسـت.  البته دركنار منابعي كه از آن مقاله آورده شده به خـود مقالـه نيـز ارجـاع داده شـد     

پـدياي   نامـة ويكـي   از دانـش  355تا  352گيري در صفحة  بخش ديگري از نتيجه ،چنين هم
  به آدرس زير ترجمه و كپي شده است:» Haplogroup_R_(mtDNA)« انگليسي، مدخل

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R_(mtDNA) 
گرفته شده است كـه البتـه    Derenko et al. 2013كتاب نيز از مقالة  356چنين صفحة  هم

  دركنار منابع ديگر، به خود مقالة اصلي نيز ارجاع داده شده است.
نيـز از فصـل    ،اسـت كه پايان بخش كتاب  ،گيري كتاب دو صفحة آخر نتيجه ،درنهايت

جـا نيـز    ترجمه و كپي شده است كه در ايـن  DNA for Archaeologistsگيري كتاب  نتيجه
  بدان ارجاع داده نشده است.

ها و نمودارها نيز در كتاب وجود دارنـد   چنين برخي تصاوير و طرح هم ،مطالباين بر  عالوه
  شود: ها اشاره مي ها ارجاع داده نشده است كه درادامه بدان اما بدان ،كه از منابع ديگر گرفته شده

گرفته شده و بدان ارجـاع   1391از شرافتيان  2-40و  ،2-39، 2-38، 2-36اوير تص
نيز به منبعي نادرست است و تصـوير از   2-41چنين ارجاع تصوير  داده نشده است. هم

گرفته شـده اسـت كـه ارجـاع      »درخت تبارزايي«پدياي فارسي، مدخل  نامة ويكي دانش
 4- 1، تصـوير  239صفحة  1از تصوير  2- 60تصوير  ) است.Hodge et al. 2000اصلي آن (
 6از تصـوير   4- 8، تصـوير  217صـفحة   7از تصوير  4- 5، تصوير 161صفحة  4از تصوير 

 Human Mitochondrial DNA andكتاب  215صفحة  2از جدول  4- 1و جدول  216صفحة 

the Evolution of Homo sapiens )Bandelt et al. 2006 (ع داده نشـده  كه بدان ارجـا  است
صـفحة   6-2از تصـوير   5 -2، تصـوير  115صـفحة   6-1از تصوير  5 -1تصوير  است.
صـفحة   6-4از تصـوير   5 -4و تصـوير   121صفحة  6-3از تصوير  5 -3، تصوير 119
  گرفته شده است و بدان ارجاع داده نشده است. DNA for Archaeologistsكتاب  128

اي نيازمند زحمـت و تـالش     علمي در هر پديده هرگونه نگاشتن و نوشتن مطالب قطعاً
هرچند كه مشكالتي داشته باشند، نگاه داشت. اما  ،وان است و بايد پاس اين زحمات راافر

تنهـا آن زحمـت را    و قوانين مرسوم در روش پژوهش نـه  ،ها، قواعد  تخطي از اصول، عرف
ن آن زحمـات  دنمـو  شود كه صاف بلكه به بنانهادن ديوار كجي در پژوهش مي ،كند  زايل مي

هـاي كتـاب ازجملـه روان و     درمـورد سـاير ويژگـي    گذارد.  فرواني را به دوش ديگران مي
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 يهـا  توان مثال از اين دست نيز مي موارد و ساير ،ها، اشتباهات بودن متن، نارسايي دست يك
 به سـبك و نـوع نوشـتار احتمـاالً     كه باتوجه ،اندكي از كتاب ويژه آن ميزان فراواني آورد؛ به

كه درمورد پروتكل استخراج  168تا  166قلم خود نگارندگان است (براي مثال صفحات  به
DNA امـا   ،ها اشاره كرد  توان بدان  كه مي داردها و اشتباهات فراواني   باستاني است) نارسايي
هـا    نظـر اشـاره بـدان    به ،وري كتاب آمدآتدوين و گرد چه در باال درمورد روش به آن باتوجه

  چندان اهميت و ضرورت نداشته باشد.
  

 گيري نتيجه. 4

 اند، و فرانك رمضاني نگاشته الدين نيكنامي كه كمال ،شناسي باستان  يكبر ژنت يا مقدمهكتاب 
تـر دانشـجويان و    منظـور آشـنايي بـيش    گـران بـه   هـايي اسـت كـه پـژوهش     ازجمله تالش

شـيوة درسـت و بـا رعايـت      اگر بـه  ودهند  علم انجام مي جديدهاي  پژوهان با عرصه دانش
سـتايش   در جاي خود بسـيار پسـنديده و قابـل    ،اصول روش تحقيق و پژوهش انجام گيرد

 منتشر كـرده ها (سمت)  كه سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ،است. كتاب
قبولي نزد مخاطبان عرضه شـده و   صورت قابل و شكلي بههاي صوري  ازنظر ويژگي ،است

وسفيد فراوان و چندين تصوير   به ميزان صفحات و داشتن تصاوير و نمودارهاي سياه باتوجه
آرايي  رنگي در بخش پاياني كتاب، قيمت مناسبي را بر خود دارد. اصول ويرايشي و صفحه

هـا اشـاره شـد     مـواردي كـه بـه آن    ، گرچـه در اسـت  خوبي رعايت شده زيادي به ةانداز تا
انـدك    هاي اماليي در كتاب بسيار و غلط ،ها، اشتباهات هايي نيز وجود دارد. افتادگي كاستي

  دستي انجام گرفته است. شيوة يك چيني كتاب به است و حروف
ويژه با مرور فهرسـت مطالـب) كتـابي فراگيـر      ازنظر محتوايي كتاب در نگاه نخست (به

 ةضـ مطـالبي از حو  ؛شـود  اي از مطالـب را شـامل مـي    و طيـف گسـترده   رسـد  نظـر مـي   به
كـه   شناسـي و ژنتيـك. امـا هنگـامي     شناسي گرفته تا حوضـة زيسـت    شناسي و انسان باستان

دسـتي در نوشـتار،    كند، عدم يـك  مخاطب كتاب را به دست گرفته و شروع به خواندن مي
تور زبان متن كتاب، نوسان در هاي زيادي از دس نبودن بخش نداشتن سبك مشخص، فارسي

فصـول و   بـين هـا، عـدم ارتبـاط منطقـي      هـا و فصـل   بخش بينخوانش متن، عدم انسجام 
و  ،هـاي مختلـف   بـارة مطالـب در بخـش    نبودن مسير كتاب، تكرار چندين و چنـد  مشخص

مـل  أها را بـه ت  مخاطبان شده و آني سرد ريختگي در ارائة مطالب هر فصل موجب دل هم به
جويي كوچك در منـابع  و جست ،طوركه اشاره شد دارد. همان نگارش كتاب وا مي در روند
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جـاي   وجه اصيل نبـوده و نگارنـدگان بـه    هيچ د كه كتاب بهكرموجود در اين حوضه آشكار 
 15 تـر از  كـم وري مطالب از منابع بسيار معدودي (شايد آآوري يا گرد تأليف كتاب، به جمع

اند) و در اين موارد نيز اصول روش   منبع ارجاع داده 550بيش از (اما به  اند منبع) اقدام كرده
كـه   ،اند. بسياري از مطالب بدون ارجاع بـه منبـع اصـلي    تحقيق و پژوهش را رعايت نكرده

آورده شده و اين درحالي است كـه بـه ارجاعـات منـابع اصـلي       ،اند  مطالب از آن كپي شده
هـم كـه اصـل منبـع آورده شـده اصـل        ارجاع داده شده است. حتي در جاهـاي معـدودي  

 عـين  بـه  عين صورت كامالً روي رعايت نشده و مطالب به  هيچ ) بهparaphrasingبازنويسي (
ادبي يا محتواربـايي  ـ  اند كه اين عمل يكي از مصاديق بارز و اصلي سرقت علمي كپي شده

تواند بيش از دو دليل داشته باشد: يا نگارندگان  اين اتفاق نمي ،طوركه اشاره شد است. همان
نگارندة اين نوشتار از  اند (كه با شناختي كه از اصول روش تحقيق و پژوهش آگاهي نداشته

نـد و حتـي ايـن اصـول را     ا خوبي از اين اصول آگـاه  كم ايشان به  دارند، دست  آقاي نيكنامي
دگان چندان خود را موظف به رعايت اصول روش تحقيـق  كه نگارن ند) يا اينكن  تدريس مي

بايد گفت كه در تابسـتان   ،اند. اگر دليل دوم موجب چنين اتفاق نامباركي بوده باشد ندانسته
را   آثار علمي ةگيري و مقابله با تقلب در تهي ، مجلس شواري اسالمي قانون پيش1396سال 

بـه دولـت و     صـاديق تقلـب علمـي   االجرابـودن آن را درخصـوص م   مصوب كـرده و الزم 
هـاي سـنگيني وضـع كـرده      هاي اجرايي ابالغ كرده كه براي چنين مواردي مجازات دستگاه
فاقـد   تنهـا قانونـاً   نـه  ازنظر محتوا، شناسي باستان  يكبر ژنت يا مقدمهكتاب  ،روي هر است. به

آوري كتاب  به جمع نيز اگر نگارندگان اقدام  بلكه ازنظر علمي ،است هرگونه ارزش و اعتبار
شده در اين  هاي اشاره و پس از رعايت اصول روش تحقيق و پژوهش و با رفع كاستي نندك

عنـوان يـك    كـه بـه   ،ند، آن هم نه در قالب كتابي تأليفيكننوشتار، اقدام به انتشار مجدد آن 
  قبول به مخاطبان ارائه شود. اثري قابل منزلة تواند به وري و تدوين ميآگرد

  
ها نوشت پي

 

  ).118: 1387 نيچه( »ها آشيان نسازد كه پرنده نيست، همان به كه بر فراز مغاك  نآ«. 1
اما اصول كلي آن از اين قـرار اسـت كـه    دارد،  شدن چندين شكل متفاوت واره البته فرايند سنگ. 2

  گفته شد.
راه دارد كه تعريـف آن   هم ا يك طرح كوچك است، اما داستان بلندي بهاين تنه« :به اين مضمون. 3

  گو با ايچلينگ).و (مندل در گفت »كشد زمان زيادي طول مي
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  ند:كنتوانند نسخة الكترونيكي اين قانون را از آدرس زير تهيه  مندان مي القه. ع4
http://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13596 
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