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Abstract
Bioarchaeology is an interdisciplinary academic specialty, which through the scientific analysis and
interpretation of archaeological human skeletal remains, bridges the link between the biological sciences,
medicine, anthropology and social sciences. The cornerstone of bioarchaeology is the interaction
between culture and human biology. Since the study of people and ancient societies is one of the main
goals of archaeology, therefore, in the absence of studies of human remains, archaeology will be a very
poor discipline. Scientific and systematic studies of human skeletal remains have effective contribution
to our understanding of the complex concepts of social identities of people and past societies.
Nevertheless, bioarchaeological studies of human skeletal remains can provide a unique perspective
which cannot be offered by archaeological materials alone, and can be a complementary source of
information that can contribute to the interpretation of an archaeological site. Human skeletal remains
offer valuable data for evaluating biological relationships/distance between human groups, along with
suggesting aspects of their lifestyle, mortality rates, diet and nutrition, and health and disease. This
provides an extraordinarily detailed picture of the physiological and biological responses of past
populations to the stresses posed by their environments. The early studies of human skeletal remains in
the world were based on ‘racial’ types and ‘classification’ of individuals into different races and groups,
however, later and over the past 40 years, these dangerous ‘racial tendencies’ were abandoned – there
has been a huge revolution in biological studies of human remains, and these studies have progressed
towards coherent and scientific studies and at the demographic level (for example: genetic kinship, diet,
disease, life style of ancient people, biological and cultural development). During this period and so far,
efforts have been made to collect human skeletal remains in different part of the world. Official
associations and professional organizations have been established for bioarchaeologists and experts in
the field. At the same time, there are some very large projects carried out on general samples of human
remains in order to answer specific questions. Unfortunately, the archaeological human skeletal remains
in Iran have been neglected and Iranian archaeology is less concerned with the study of human skeletons
than with the analyses of the artefacts and cultural materials recovered from the Iranian archaeological
sites. Our knowledge in this regard is very limited and incomplete and we have no proper understanding
of the ancient people of Iran. This has probably been the result of 1) lack of clear knowledge and
awareness about bioarchaeology of human skeletal remains and the importance of ancient human
skeletons as a key source of information in the studies of past societies, 2) absence of
bioarchaeological/human osteological/palaeopathological department in none of the
departments/universities or scientific institutions in Iran, 3) and of course lack of or absence of
academic specialists in the field of human remains/bioarchaeology in Iran. This paper considers and
introduces the discipline of bioarchaeology and its contribution to the study of ancient human skeletal
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remains from the archaeological sites. In addition, it provides an overview of the history and
development of bioarchaeology as a discipline from the 18th century onwards, the history of
bioarchaeological research in Iran, and the ethical issues surrounding human skeletal remains.
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چکیده
زیست باستان شناسی یک تخصص دانشگاهی میان رشته ای است که با مطالعه علمی بقایاای اساللت هاای انساانی باه دساتآماهه از
محوطههای باستانشناسی ،پل ارتباطی بین علوم زیستشناسی ،پزشلی ،انسانشناسی و علوم اجتماعی برقرار مایکناه .سان بناای
زیست باستان شناسی ،تعامل متقابل بین فرهن و بیولوژی است .مطالعات روشمنه ،منسجم و علمی در این حاوزه کماک ماثرری باه
درک مفاهیم پیچیهه از هویت های اجتماعی مردمان و جوامع گذشته دارد .مطالعات بقایای اسللتی انسانی در جهاان ،در ابتاها ،رویلارد
«نژادپرستانه» و «تبارشناسی» داشت اما بعهاً و در طی  04سال اخیر این گرایشهای «خطرناک» منساو شاهه و انقاب عظیمای در
مطالعات زیست باستان شناسی ایجاد شهه است .این تحقیقات به سمت مطالعات منسجم و علمای و در ساط جمعیتای (بارای مثاال
خویشاونهی ژنتیلی ،رژیم غذایی ،بیماری ،سبک زنهگی مردمان باستانی ،تلامل بیولوژیلی و فرهنگی) قهم برداشاته اسات .متأسافانه
بقایای اسللتهای انسانی در ایران مورد بیمهری قرار گرفته و باستانشناسی ایران از اطبعات علمی زیست باستانشناسای بایبهاره
است و اطبعات و دانش ما در این خصوص بسیار محهود و ناقص بوده و درک درستی از پیشینان در ایران نهاریم .این مقاله به معرفی
رشته زیست باستان شناسی و مشارکت آن در مطالعات بقایای اسللت های انسانی بهدستآمهه از محوطههای باساتانی پرداختاه اسات.
عبوه بر آن ،مروری بر تاریخچه و تلامل زیست باستان شناسی به عنوان یک رشته تخصصی از قرن  81م .به بعه ،اشاره باه تاریخچاه
مطالعات بقایای انسانی در ایران و مسائل اخبقی پیرامون بقایای اسللتی انسانی دارد.
واژگای کلیدی :زیست باستانشناسی ،پالئوپاتولوژی ،میانرشتهای ،بقایای اسللت انسانی ،اخبق ،ایران
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 .1مقدمه
جایگاه مطالعاات بقایاای اساللتی انساانی در مثسساات،
گااروههااای دانشااگاهی باسااتانشناساای ،کاااو هااای
باستان شناسی ،و موزهها در هر کشوری تصویری متفااوت
را نشان می دهاه .باهیهی اسات کاه ایان موضاو روی
شناخت و محبوبیت این رشته در آن کشور و بودجه ای که
برای این نو تحقیقات و مطالعات در نظر گرفته میشاود،
تأریرگااذار اساات .باارای مثااال ،در ایالاات متحااهه کااه
باستان شناسی زیرشاخه ای از انسان شناسی و انسان شناسی
فیزیلی است ،مطالعاه بقایاای انساانی باه دسات آماهه از
کاو های باساتان شناسای اماری اجتناا ناپاذیر اسات.
بنابراین در اکثار گاروه هاای دانشاگاهی انساان شناسای،
متخصصین انسان شناس زیستی/زیست باستان شناس نیاز
حضااور دارنااه .امااا در بریتانیااا باارعل  ،باسااتانشناسای
زیرشاخه گروه انسان شناسی (مثل ایران) نیست ،و به نهرت
متخصص انساان شاناس در گاروه هاای باساتان شناسای
استخهام می شونه ،و درنتیجه ،دانشجویان باساتان شناسای
دانشگاه های بریتانیا (در مقاطع لیسان و بااتتر) شاان
کمتری برای یادگیری و مطالعه بقایاای اساللتی انساانی
دارنااه .ایاان موضااو بااالطبع باارای فااار التحصاایبن
باستان شناسای پیاماه خاوبی ناهارد .بناابراین ،در بریتانیاا
زیست باستانشناسی بهصورت یک رشته تخصصی مجازا
و در مقطع فوق لیسان و دکتری در بسیاری از دانشگاه ها
و توسط متخصصین زیست باستان شناس و انسان شاناس
تهری می شود] .[1دانشجویان عبقه مناه در ایان مقطاع
غالباً با پیشاینه انساانشناسای ،پزشالی و پیراپزشالی ،و
باستانشناسی هستنه.
بقایای اسللتی باستانی ،یلی از منحصربه فردتارین و
قابل اعتمادترین شواهه باستان شناسای اسات کاه کماک
قابلتوجهی در درک ما از زنهگی انسان در گذشته میکنه.
شایه هیچ چیز هماننه اسللت انسانی نتوانه به صاراحت باه
ذهن ما و در به تصویر کشیهن و یادآوری هم زمان زنهگی
و مرگ تلنگر بزناه .غالبااً در نظار ماردم اساللت معار
بقایای یک جسه خشک و بی جان است ،اما بایاه دانسات
که اسللت درواقع مجموعه اجزاء ساختمانی از تجربههاای
شخصی ،بیولوژیلی و اجتماعی ما با محیط پیرامونمان در
طول زنهگی مان است .بقایاای باساتانی اساللتی انساانی
 │ 28سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 7931

نه تنها شواهه جسمانی از وجود و حضور انسان در گذشاته
را ارائه میدهه ،بلله یک ارار بیولاوژیلی شاللگرفتاه از
تجربیات فرهنگی انسان در طای زناهگی و زماان مارگ
(مراسم تهفین) اوست .این دوگاانگی در بقایاای اساللتی
به عنوان یاک داده بیولاوژیلی و درعاین حاال فرهنگای،
اساس تحقیقات علمی و نظری زیست باساتان شناسای را
تشلیل میدهه ].[1,2
از آنجایله مطالعه مردم و جوامع باساتانی از اهاها
اصاالی باسااتانشناساای اساات ،لااذا در نبااود مطالعااات
اسللت های باستانی ،باستان شناسی رشتهی بسیار ضعیفی
خواهاه بااود .اطبعااات بااهدساتآمااهه از اسااتخوانهااا و
دنهانهای باستانی ،هویت افراد و سابک زناهگی و رفتاار
آنها را به تصاویر مایکشاه .بارای مثاال ،تغییار شالل
جمجمه و دنهان می توانه نشانگر یک ایهه ،سنت و سابک
در یک گروه و یک جامعه باشاه بیمااری هاای دناهان و
تجزیهوتحلیلهای تغذیهای باستانی میتواننه برای تعیاین
رژیم غذایی و الگوی معیشت در گذشاته اساتفاده شاونه
الگوهای فعالیت در اساللت انساان مای تواناه رفتارهاای
خاصاای را نشااان دهناه و تجزیااهوتحلیاال شااباهتهااا و
تفاوتها بین انسانها و جواماع انساانی ،مایتواناه بارای
ارزیابی خویشاونهی بین افراد و جمعیت ها بلاار رود .ایان
اطبعااات بااهتنهااایی بااا اس اتفاده از مجموعااه دادههااای
باستانشناسی یا تاریخی املانپذیر نیست].[3
متأساافانه ،بساایاری از باسااتانشناسااان در ایااران ،از
پتانسیل و اهمیت تحقیقات زیست باستان شناسای بقایاای
اسللتی باستانی به عنوان یاک منباع مهام اطبعااتی در
مطالعه جوامع باستانی آگاهی بسایار کمای دارناه ،و ایان
موضو باعث عهم احساس نیاز آن ها و در نظر گرفتن این
مطالعات در پروژه های کاو و پژوهشی باساتان شناسای
شهه است .از طرفی میتوان این موضو را به عهم آشنایی
متخصصین باستانشاناس باا ایان تخصاص و همچناین
کمبود و محاهودیت در تعاهاد متخصصاین دانشاگاهی و
تربیااتشااهه در حااوزه انسااانشناس ای زیسااتی /زیساات
باستان شناسی در ایران ربط داد .در حال حاضار در ایاران
هیچ گروه آموزشی به تهری رشته زیست باستان شناسای
بقایای انسانی و پالئوپاتولوژی نمیپردازد و عبقه منهان به
یادگیری این تخصص به ناچار مجباور باه تارک کشاور و
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تحصیل این رشته در خاار از ایاران ،اروپاا و یاا آمریلاا
هستنه .مطالعات و بقایای اسللتی انساانی و تحقیقاات در
این حوزه در ایران به جرات در جایگاه نامطمئنی قرار دارد.
 .2زیست باستانشناسی )(Bioarchaeology

چیست؟
به عنوان یک تخصص دانشگاهی ،زیستباستان شناسی به
مطالعه علمی بقایای اسللت های انسانی به دسات آماهه از
محوطه های باستان شناسی می پردازد ،و از طریق تمرکز بر
عبئم بیولوژیلی اسللت افراد و سازگاری های بیولوژیلی
جمعیت ها ،و از دریچه نگاه و دیه باستان شناسی ،نه تنها به
دنبال علت مرگ افراد است ،بلله درباره چگونگی زناهگی
آن ها نیز سثال می کنه .زیست باساتان شناسای باا ادغاام
علوم زیسات شناسای و اجتمااعی گارایش هاای مختلاف
انسان شناسی را باهصاورت یلپارچاه متحاه کارده و پال
ارتباطی بین تئوریها و نظریاههاای تلااملی و اجتمااعی
برقرار میکنه].[4,5
جنبش زیست باستان شناسی در ابتها ،در دهاه 8694
م ،.تحاات تااأریر توسااعه «باسااتانشناساای نااوین» در
ایاتتمتحهه قرار گرفت و هه اولیه آن ربت فرایناههای
بیولااوژیلی فرهنگاای و درک چگااونگی سااازگاری مااردم
باستانی با محیط پیرامونشاان باود .از آن باه بعاه زیسات
باستان شناسی به یلی از حاوزه هاای «علمای محاور» در
پژوهش های بزرگ در علوم انسانی و اجتماعی تبهیل شهه
اساات .بااا ادغااام علااوم و دانااشهااای مختلااف شااامل
باساتانشناسای ،تااری  ،زیساتشناسای ،علاوم پزشالی،
پزشلی قانونی/جنایی ،انسان شناسی فرهنگای ،بیوشایمی،
آمااار ،و بااا کمااک نظریااههااا و تئااوریهااای برگرفتااه از
جامعهشناسی و جمعیتشناسای -زیسات باساتانشناسای
دریچه بزرگی را به زنهگی انسان ها و جوامع در گذشته باز
می کنه و چشم انهاز وسیع و چنهبعاهی را از  84444ساال
زنهگی انسان ارائه میدهه].[5
اصطبح زیست باستان شناسای بارای اولاین باار در
سال  8691م .توسط گراهام کابرک (،)Grahame Clark
باستان شاناس بریتانیاایی ،بارای مطالعاه اساتخوان هاای
حیوانی از محوطه های باستانی انتخا شه .در سال 8699
م ،.جین بویلسترا ( )Jane E. Buikstraتعریاف جهیاهی را

از زیست باستان شناسای ،در ایااتت متحاهه ،ارائاه داد .در
ایالت متحهه ،رشته زیست باستان شناسی فقط باه مطالعاه
علمی بقایای اسللتی انسانی می پردازد ،اما در انگلساتان و
کشورهای اروپایی دیگر ،زیست باستان شناسی عابوه بار
مطالعه علمای بقایاای اساللت انساانی ،مطالعاه بقایاای
اسللت حیوانی ،بقایای گیاهی باستانی ،و کب تماام ماواد
زیستی و ارگانیک بهدستآماهه از محوطاههاای باساتانی
(برای مثال ،انگل شناسی باستانی ،مطالعاه ماهفو ) را نیاز
شامل میشود].[1
نام هاای متفااوتی در نقااط مختلاف دنیاا باه حاوزه
مطالعات بقایای اسللتی انساانی باساتانی اختصااص داده
شهه اسات ،شاامل انساانشناسای جسامانی ( physical
 ،)anthropologyانسااانشناساای زیسااتی ( biological
 ،)anthropologyزیساااااااتباساااااااتانشناسااااا ای
( ،)bioarchaeology/biological archaeologyاسااتخوان-
باسااتانشناس ای ( ،)osteoarchaeologyاسااتخوانشناس ای
( ،)osteologyباستان شناسی/انسان شناسای جنایی/قاانونی
( ،)forensic archaeology/anthropologyو پالئوپاااتولوژی
( -palaeopathologyزیرشاااخه زیسااتباسااتانشناساای)
مطالعه علمی بیماریهای باستانی در انسان و حیوان.
پالئوپاتولوژی نیز به تنهایی رویلرد میان رشاتهای دارد
و برای اولین بار در سال  8684م .این رشته علمی توساط
آرمنه رافار ( )Sir Marc Armand Rufferتعریاف شاه].[6
تاریخچه تلامل و گستر رشته پالئوپااتولوژی در چهاار
فاز طبقه بنهی شهه اسات  )8رنساان (اواساط قارن 86
م -.با مطالعه الگوی بیماری ها در اسللت حیوانات شارو
شهه ،اما بعهاً به اهمیت مطالعه اسللت انسان در شاناخت
تاری جمعیت های باستانی نیز آگاه شهنه)  )1فااز شارو /
منشأ (اواسط قرن  86م .تا جن جهاانی اول -مطالعاات
پاتولوژیلی اسللت انسان بیشتر توصیفی و موردی بود تاا
مطالعااات جمعیتاای ،و در ایاان زمااان پروتلاالهااا و
استانهاردهای مطالعااتی هناوز طراحای نشاهه بودناه) )3
مرحله ربات ( 8601 -8683م -.معرفی و استانهاردساازی
تهریجی رو های مطالعاتی جهیه و مفاهیم جهیه جهات
تفسیر داده ها ،و درنتیجه پیهایش پالئوپاتولوژی باه عناوان
یک رشاته علمای)  )0پالئوپااتولوژی ناو ( -8609تاا باه
امااروز -افاازایش شااناخت ارتباااط بااین پالئوپاااتولوژی و
سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان │ 7931
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اپیااهمیولوژی و جمعیااتشناساای و افاازایش فرضاایات و
نظریات علمی در مطالعات مجموعه های بازرگ جمعیتای
اسللتی جوامع باستانی)].[7
دانشاااجویان رشاااته زیسااات باساااتانشناسا ای و
پالئوپاتولوژی در طی تحصیبت و مطالعات دانشاگاهی در
گروه /دپارتمان های پالئوپاتولوژی نه تنها با دانش پزشالی
و عبئم پاتولوژیلی بیماری های مختلف در انسان ماهرن،
آناتومی ،فیزیولوژی ،بافت شناسی ،بیوشیمی اسللت انسان
آشنا می شونه ،بلله علم و دانش تشاخیص بیمااری هاا و
عوارض باه وجاود آماهه روی اساللت انساان ،متاههای
استانهارد ایان گوناه مطالعاات ،مطالعاات ماکروسالوپی و
میلروسلوپی ،مطالعات و رو آزمایش هاای تخریبای و
همچنااین رویلاارد /فرضاایات /و نااو تفساایر پیچیااهه و
چنهبعهی انساان شناسای داده هاا نیاز باه آن هاا آموختاه
می شود .در این نوشتار از اصطبح زیست باساتان شناسای
استفاده میشود.
انجمنها و سازمانهای حرفهای رسمی برای زیسات
باستانشناساان وجاود دارناه ازجملاه انجمان آمریلاایی
انسانشناسان جسمانی ،انجمن بریتانیاایی انساان شناسای
زیستی و استخوانشناسی ،انجمن انساانشناسای اروپاا ،و
انجمن بیماری های باستانی (پالئوپااتولوژی) و بسایاری از
انجمن و مثسسات دیگر .وظیفه این مثسساات برگازاری
جلسات گردهمایی و دعاوت اعضاای انجمان باه منظاور
تااهوین و طراحاای ،ارائااه اسااناد و پروتلاالهااا ،متااهها و
راهنمای جهیه برای مطالعات بقایای انسانی است .عابوه
باار ایاان ،از طریااق نشااریات و کنفااران هااا تحقیقااات و
اطبعااات بااهدسااتآمااهه از بقایااای انسااانی را در اختیااار
محققان قرار میدهنه .همزمان ،پروژههای بسیار بازرگ و
ههفمنه به روی مجموعههای بزرگ اسللتهاای انساانی
در دنیا و برای پاس به سثاتت خاص در حال اجرا اسات.
این پروژه ها همچنین بسیاری از متخصصاین را در ساط
جهان گرد هم میآورنه].[1
 .3تاریخچه مطالعات بقایای اسکلتی انسانی
باستانی
در اواخر قرن هجههم م ،.مطالعه بقایای اساللتی انساانی
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موردتوجاااه بسااایاری از پزشااالان ،آناتومیساااتهاااا و
انسانشناسان قرار گرفت .شاواهه باه دسات آماهه از ایان
مطالعات کلیه شروعی برای بحاث هاای علمای پیراماون
منشأ و اهمیت تفاوت های بیولوژیلی و فرهنگی در انسان
شه .در آن زمان توجه بسیاری از پزشلان ،آناتومیستها و
انسانشناسان آمریلایی و اروپایی باه سامت مطالعاات در
«تفاوت و گوناگونی در شالل و اناهازه جمجماه انساان»
سوق پیها کارد .در هماین دوران تاب هاای مساتمری
جهت جمع آوری مجموعه های پژوهشی بقایاای اساللتی
انسااان از سراساار جهااان صااورت گرفاات .یلاای از ایاان
مجموعه هاای کابن جمجماه انساانی کاه در آن زماان
گااردآوری شااه ،مجموعااه مااورتن ( Samuel George
 )Mortonبود (شلل .)8
در ایالت متحهه ،مطالعات ریخات شناسای جمجماه
توسط پزشلی از فیبدلفیا به نام ساموئل جاور ماورتن
( )8966-8118آغاااز شااه .مااورتن مجموعااه بزرگاای از
جمجمه هاای انساانی را از سراسار جهاان جماع آوری و
مطالعه کرد ،ایان مجموعاه بازرگ ،در حاال حاضار در
دانشااگاه پنساایلوانیا  -مااوزه انسااانشناس ای ،فیبدلفیااا
نگههاری می شود .مورتن معتقه بود که تفاوت در شالل
جمجمه ،به تفاوت در شلل مغز و تفاوت هاای ناشای از
عمللرد مغز مربوط می شاود .او معتقاه باود کاه ارتبااط
مستقیم بین بزرگی/کاوچلی جمجماه و هاو انساان
اساات .درنتیجااهی مطالعااات مااورتن کااه باار اساااس
«سلسله مراتب نژادی» استوار بود ،او جمجمه ها را به سه
گااروه س ایاهپوساات (پااایینتاارین گااروه) ،سرخپوسااتان
آمریلااایی (در وسااط) و نااژاد ساافیه (در رأس گااروه)
طبقهبنهی کرد (شلل  .)1تحقیقات مورتن بهعنوان نقطه
شروعی برای بسیاری از تحقیقات انسانشناسان زیساتی
در طول قرن نوزدهم م .شه].[8
تحقیقات اولیه انسان شناسی در دنیا غالبااً بار اسااس
«ریخت شناسی جمجمه» و طبقه بنهی افراد به «نژادها» و
«گروه های» مختلاف باود (بارای مثاال دولیلوسافالیک
(جمجمااه دراز) و براکاای ساافالیک (جمجمااه گاارد) و
مزوسفالیک (بین جمجمه دراز و گرد] .)[9کاارلتون کاوون
( )Carlton S. Coonبر اساس ادغاام اطبعاات اناهک
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شلل  8بخشی از مجموعه مورتن
در کشوی چوبی کابینت های بخش
انسان شناسی موزه پنسیلوانیا -ایان
مجموعه از اواسط  8694م .در این
ملان نگههاری میشود].[10
Fig. 1: Part of the Morton
collection has been stored in
wooden shelves in cabinets in
the physical anthropology
section of the Penn Museum
since the mid-1960s[10].

جمجمه ها و داده های جغرافیایی ،جمجمه هاای انساانی را
به سه دسته نژادی «نوردیک -اروپایی»« ،مهیترانه ای» و
«نااژاد آلپاای» طبقااهبنااهی کاارد] .[9دتیاال تأکیااه باار
ریخت شناسی جمجمه در ایان مطالعاات شاامل تناو و
تفاوت بین انسان ها می توانه به دلیل وجود چنه ناو ناژاد
انسانی مختلف باشه ارتباط مستقیم بین شالل جمجماه
یک شاخص و آرایاش ژنتیلای او وجاود دارد درنتیجاه
تفاوتهای بین جمجمه افراد میتوانه به عنوان یاک ابازار
قهرتمنه در مطالعات جابجاییهای جمعیتی اساتفاده شاود.
درهرصورت ،در آن زمان مطالعات انساان شناسای درگیار
یک جهانبینی سطحی و بیاساس شهه باود ،اماا اماروزه
اینگونه مطالعات نژادی و تبارشناسی منسو شههانه.
به طورکلی ،بیشتر تحقیقاات انساان شناسای در طای
قرن ناوزدهم و اوایال قارن بیساتم مایبدی بار اسااس
«رو هااای ساااده» مقیاساای و توصاایفی اسااللتهااا و
«گاازار مااوردی و سااطحی» از عبئاام پاااتولوژیلی در
آنها بود .اما بهتهریج توجه محققین زیست باستانشاناس
به سمت تحقیقات در سط جمعیتای و پیچیاهه تار ساوق
داده شااه] .[11مطالعااات بقایااای اسااللتهااای انسااانی از
رویلردهااا و شاایوههااای خطرناااک «نژادپرسااتانه» و
«تبارشناسی» فرار کرده و باه سامت مطالعاات منساجم،
اصولی ،علمی و ههفمنه ،برای مثال خویشاونهی ژنتیلی،
رژیم غذایی ،بیماری ،سابک زناهگی مردماان باساتانی و
به طورکلی تحقیقات در تفاوت های بین انسان ها به عناوان

یک منبع مهم اطبعات در تلامل بیولوژیلی و فرهنگای
بشر قهم برداشت .این گونه مطالعات در حال حاضار ماورد
تمرکااز بساایاری از محققااان زیساات باسااتانشااناس و
انسانشناس در جهان است ].[5
دیهگاه مبتنی بر جمعیت شناسی با تأکیه بار تعامال و
پاس ساازگاری بیولاوژیلی انساان باه عوامال محیطای
(فرهنگی) باعث ایجااد «اولاین ماو تعامال نظاری» در
زیست باستان شناسی شه .نیماه دوم قارن  14م .باه بعاه
شاهه «مو دوم» تعامل در زیست باساتان شناسای اسات
که با معرفی نظریهها و تئوریهاای جهیاه ،فنّااوریهاای
پیشرفته برای بررسی سبمتی و شایوه زناهگی در جواماع
گذشااته ،رو هااای آماااری چنااه متغیااری ،اسااتفاده از
رو هااای آزمایشااگاهی ایزوتااوپیلی باارای بازسااازی
الگوهای رژیم غذایی و مهاجرت ،مطالعات پالئوپاتولوژیلی
با استفاده از آنالیز DNAباستانی ،و استفاده از فنّاوری های
تصویربرداری همراه باوده اسات .در طای  04ساال اخیار
متههای پیشرفته و پیچیاهه پزشالی ،بیوشایمی ،زیسات
موللاولی ،آمااری ،و فنااوریهاای جهیاه عمابً انقااب
عظیماای در مطالعااات زیساات باسااتانشناساای بقایااای
اسللت های انسانی باستانی ایجاد کرده اسات .هام زماان
شاهه تحوتت و گساتر قابالتاوجهی در جماعآوری و
نگههاری بقایای اساللت هاای انساانی باه دسات آماهه از
محوطه های باستان شناسی ( بخصوص در اروپا و آمریلاا)
هستیم ].[12–15
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شلل  1نمونهای از طبقهبنهی نژادی /مجموعه مورتن (( )8118-8966برچسب اصلی -توسط مورتن])[16
)]Fig. 2: An example of a racial classification/ the Morton crania collection (the original labelling- by Morton[16

 .4تاریخچه و سهم مطالعات بقایای اسکلتی
انسانی در ایران
تاری مطالعات بقایای باستانی اسللتی انسانی در ایران باه
اوایل جن جهانی اول برمی گردد و هماه ایان مطالعاات
اولیه بر اساس طبقاه بناهی «ناژادی» بودناه] . [17–20در
اوایل قرن بیستم ،مفهوم «نژاد آریایی» موضو موردبحث
روز و تبلیغات سیاسی در اروپا بود]« .[21,22ملای گرایای»
در اروپا و «نظریه آریایی» ،انگیزه و مشاوق اصالی بارای
بساایاری از باسااتانشناسااان ،مورخااان ،و انسااانشناسااان
اروپایی بود تا برای ردیابی و پیها کردن اجهاد خود و منشاأ
جمعیتی در اروپا ،جستجو و تحقیاق را در ایاران و جناو
غربی آسیا آغاز کننه].[9,17,23–25هه آن ها طبقه بناهی
مردم ایان منااطق باه گاروه هاای مختلاف «ناژادی» و
بازسازی تاری واقعی «نژادی» منطقه بود] . [26کاوون در
کتابش «ناژاد در اروپاا» ،بار اسااس اطبعاات جمجماه
سنجی« ،نو نژادی» جمعیت های مهرن و باستانی ایاران
و دیگر مناطق را توصیف کرده است و اظهار می کناه کاه
«مطالعات انسان شناسی فیزیلی مردمان باستانی ایاران و
عراق در پیها کاردن «ناژاد سافیه» (ناژاد آریاایی) بسایار
ارزشمنه است» ].[9
در همین زمان ،رضاشاه پهلوی ( )8611-8608تحت
تأریر ملیگرایی اروپایی قرار گرفت .گذشته باستانی ایاران،
زبان فارسی و مردم باستانی ایران در مشاروعیت سیاسای
سلسله او از اهمیت حیاتی برخوردار بود .در ساال  8631او
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مرکز انسان شناسی ایران را تأسی کارد و پا ازآن نیاز
موزه انسان شناسی ایران و موزه ایاران باساتان را گشاود.
رضاشاه به شهت مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی را
در ایااران تشااویق و پشااتیبانی کاارد .در طاای ایاان مااهت
مطالعات انسانشناسی جمعیتهای مهرن و باستانی ایاران
به دلیل پیها کردن نژاد آریایی ،شاخه ای مهمای از داناش
در ایران محسو می شه ،و این باه ایان دلیال باود کاه
انسانشناسان اروپایی بر این بااور بودناه کاه آریاییاان از
برتاارین نژادهااا بااوده و معتقااه بودنااه کااه آریااایی یعناای
ایرانی] .[22,25در همان زمان ،و بر اساس ریخات شناسای
جمجمه ،انسانشناسان ،مردم ایران را به گروههای ناژادی
«نوردیک»« ،پروتونوردیک»« ،مهیتراناه ای»« ،آلپاین» و
«نگروئیه /سیاهپوست» تقسیمبناهی کردناه [18, 19, 20,
] .21با توجه به دغهغه آن دوران ،هماننه اروپاا و آمریلاا،
غالب مطالعات انجام شهه در ایران نیاز ،روی ناژاد تمرکاز
داشته و محققان کمتر به بیماری ،سبمت ،رژیام غاذایی،
جمعیااتشناساای ،ساابک زنااهگی مردماای گذشااته ایااران
پرداختنه] .[27,28این نو داده ها و اطبعات انسان شناسی
فیزیلی قهیمی و سنتی ،تنهاا مناابع موجاود از مطالعاات
مقهماتی مردمان گذشته از محوطه های باستان شناسای در
ایران است.
در سال های اخیر ،مطالعات علمی محاهودی توساط
متخصصان زیست باستان شاناس خاارجی روی برخای از
مجموعه اسللت های انسانی ایران در خار از ایران انجام
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شهه است و نتایج قابل اعتمااد و علمای بارای مقایساهای
جمعیتی در اختیار باستان شناسی و زیست باساتان شناسای
ایران قرار داده اسات (بارای مثاال ،مطالعاات مقایساه ای
مردم حصار 1و  3با مردم آسایای مرکازی و دره هناه در
جستجوی منشأ و خاستگاه تمهن عصر مفر آمودریا [–29
.]31
در طی دهه های اخیر ،کااو هاای باساتان شناسای
بساایاری در ایااران صااورت گرفتااه و منجاار بااه کشااف
اسللت های انسانی شهه است ،ولی متأسفانه ایان بقایاای
اسللتی انسانی مورد بی مهری قرار گرفته است .هیچ یاک
از این اسللتها/مجموعه اسللتها مورد مطالعات علمای
ههفمنه و سامانمنه زیسات باساتان شناسای و بار اسااس
فرضیات و سثاتت باستانشناسای و انساانشناسای قارار
نگرفته انه ما کمتر دانشی در مورد خود مردماانی کاه آراار
باستانشناسی ،تمهنها ،هنرها ،جوامع ،جن هاا ،صانعت،
فنّاوری و  ...را خلق کرده انه ،در دساترس داریام .بقایاای
اسللت های انسانی مردمان گذشته یلی از مناابع مهام و
کلیهی بیولوژیلی /زیستی در باستان شناسای هساتنه کاه
دریچه و دنیای جهیاهی باه درک درساتی از دیگار آراار
باستانشناسی ،شناخت جواماع پیشاین ،زناهگی و محایط
اجتماعی ماردم ،اتفاقاات در گذشاته ،و تعامال انساان باا
محیط پیرامون میگشاینه .متأسفانه باستانشناسای ایاران
از این اطبعات بیبهره است و اطبعاات و داناش ماا در
این خصوص بسیار محهود و ناقص است و ما هایچ درک
درسااتی از پیشااینان در ایااران نااهاریم .مطالعااات بقایااای
اسللت های باستانی در ایران در دو دهه اخیر،غیر از تعاهاد
بسیار محهودی (برای مثال شاهر ساوخته]،,[32,33گاوهر
تپه] ،) [34تنها در حه گزار  ،و تشخیص بسایار ساطحی
مقیاسی ،سن و جن اسللت ها بوده ،و در بعضای ماوارد
تنها توصیف ،معرفی و گازار عاادی و ماوردی از یاک
عارضه/بیماری در یک اسللت بوده اسات] .[35–37تعاهاد
بسیار محهودی مقاله و یا مطالعه علمی و معتبر چا شاهه
در مجاابت علماای /پژوهشاای در سااط جمعیتاای و
مقایسهای اسللتهاای انساانی در ایاران و در ارتبااط باا
سثاتت باستانشناسی و یا زیست باساتانشناسای) بارای
مثال چرا مردم اساتقرار را تارک کردناه آیاا خشاونت و
جن صورت گرفته یا اپیهمی بیماری کشنهه باعث ترک

محل شهه آیا بیماران /کودکاان در قسامت هاای دیگار
قبرستان دفن شهه انه آیا افزایش و یا کاهش جمعیت باه
دنبال تغییرات فرهنگی ر داده و یا باالعل موقعیات و
شارایط زناان و کودکااان در جامعاه چطااور باوده و آیااا
آسیب پذیرتر از مردان بودنه و هزاران ساثال و فرضایات
دیگاار کااه بااالطبع موردعبقااه باسااتانشناسااان ،زیساات
باستانشناسان ،انسانشناسان و حتای متخصصاان علاوم
پزشلی است) در دسترس است.8
تب می شود که در آیناهه نزدیاک و باا هملااری
باستان شناسی ایران ،مطالعاات علمای و منساجم زیسات
باسااتانشناس ای بقایااای اسااللتی انسااانی در ایااران وارد
مرحله ای نو و پویا شود و قطعاه هاای گام شاهه در پاازل
مطالعات باستان شناسی محوطه های ایران از طریاق ایان
مطالعه های روشمنه کشف شود .در این صورت اطبعاات
ذی قیمتی از مردمان باستانی و خالق و باه وجاود آورناهه
جوامع و فرهن های باستانی ،به داده های باستان شناسای
اضافه خواهه شه .بایاه یاادآوری شاود کاه دسترسای باه
بقایای اسللتی انساانی و مطالعاه و انجاام آزماایش هاای
تخریبی روی آن ها ،در بسیاری از کشورها آسان نیسات و
تابع قوانین اخبقی خاص آن کشور است.
 .5مسائل و اصول اخالقی در بقایای اسکلتی
انسان
امروزه تغییرات فنّاورانه و فرهنگی با سرعت بسیار زیاادی
در حال گستر و پیشرفت است و این تغییرات به ناچار ما
را بااا تعااهاد زیااادی از مسااائل و مشاالبت اخبقاای
به عنوان مثال اخابق در شابیهساازی انساان ،اخابق در
ماللیت مواد بیولوژیلی و ژنتیلی انسان ،و مسائل اخبقی
در زمینه حقاوق حیواناات مواجاه مایکناه .ایان مساائل
اخبقی درواقع به ماهیت آنچه به معناای انساان باودن و
روابط انسانی ما ناهتنهاا باا دیگاران ،بللاه باا گیاهاان و
حیوانات است  ،مربوط می شود .در ایان راساتا بسایاری از
انجمن ها و مثسسات علمی به بازنگری اصول اخبقی که
دربرگیرنهه فعالیات هاای علمای و تحقیقااتی شاان اسات
پرداختهانه].[38,39
ازآنجاییکه رشته زیست باستانشناسی میانرشاتهای
است و بین علوم پزشلی (با اصاول اخبقای متمرکاز بار
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تولیه دانش برای کمک به بیمااران) و انساانشناسای (باا
اصااول اخبقاای مبتناای باار اعتقاااد عمیااق بااه قااهرت
نسبیت گرایی فرهنگی و غلبه بر قوم گرایای و نژادپرساتی)
قرار دارد ،در تعریف اصول اخبقی تا حاهودی باا مشالل
مواجه شهه است .زیست باستانشناساان انساانی باه طاور
قابالتااوجهی مجبااور بااه تطبیااق فعالیااتهااای علماای و
تحقیقاااتی خااود بااا قااوانین ارزشاای وضااعشااهه از طاار
نسل/های بعهی (فرزنهان) مردمان (اسللتهای باساتانی)
تحت مطالعه هستنه .امروزه برای بسیاری از مردم ،بقایای
اسللتی انسانی از اهمیات معناوی و ماذهبی برجساته ای
برخوردار است و در برخی جوامع به عنوان نمادین و سمبل
فرهنگی محسو می شونه .از طار دیگار ،عاهه ای باه
اهمیات و نقاش بقایاای اساللتی انساانی در مطالعااات و
تحقیقات علمی اشاره دارنه].[40,41
در بسایاری از نقااط دنیااا مساائل اخبقای پیرامااون
برخورد با بقایای اسللت انسانی ،در باه نماایش گذاشاتن
اسللت انسانی در موزهها و همچنین در مطالعه ایان بقایاا
تأریر مستقیم گذاشته است .اگرچاه ارز تحقیقاات روی
اسللت انسانی برای متخصصین این فیلاه کاامبً آشالار
اساات ،امااا بساایاری از مااردم باار ایاان باورنااه کااه ارواح
اجهادشان در هنگام کااو  ،در قفساه هاای موزهاا ،و در
آزمایشگاهها شلنجه میشونه .ایان اخاتب عقیاهههاا و
باورها از مهم ترین چالش ها و نگرانی های اخبقای باوده
کاه زیسات باساتانشناساان باا آن درگیار هساتنه .ایان
کشمشها در همهجا یلسان نیست و بستگی باه عاواملی
برای مثال فرهنگی ،سیاسای ،اجتمااعی و ماذهبی در آن
منطقه و یا کشور دارد].[42
اینگونه اختب نظرها در جهانبینی و نگاه به بقایای
اسللت انسانی برای مثال ،در مناطقی از جهان که تحات
استعمار اروپایی قرار دارنه و مردم بومی این کشورها دیگر
فرهن غالب نیستنه ،بسیار حااد و اجتناا ناپاذیر اسات.
برای مثال ،بومیان آمریلایی و بومیان اساترالیایی ازجملاه
مردمانی بودنه که در معرض بزرگ ترین ویرانی های تاری
در برابر استعمارگران اروپاایی قارار گرفتناه و بسایاری از
آن ها بی رحمانه و در پی نسل کشی کشته شهنه .برخای از
این بومیان ،بازمانهگان (نسل جهیه) نسل کشی اروپاییاان،
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با در معرض نمایش گذاردن اساللت هاای اجهادشاان در
موزهها و مطالعه آنها بهشهت مخالف اناه .آنهاا مطالعاه
بقایای اسللتی اجهادشان را انعلاسی از ادامه نگر هاای
نژادپرستانه استعمارگران اروپاایی کاه سرزمینشاان را باه
سرقت برده انه می داننه و بر این باور هستنه که ایان گوناه
مطالعات هماکنون نیز در جهت افلار نژادپرستانه و تحقیار
و تمسخر آن ها و اجهادشان صورت می گیرد] .[43لذا ،برای
این مردم در کنترل گارفتن و نگهاهاری بقایاای اساللتی
اجهادشان باه عناوان یاک مسائله مهام سیاسای و نمااد
یلپارچگی فرهنگی و ستم استعماری اهمیت زیاادی پیاها
کرده اسات ،و بارای تسالط بار بقایاای زیساتی/نژادی و
احیای فرهن بومی شان ،منطقی ترین و ضروری ترین راه
را ،در بااه دساات آوردن کنتاارل باار بقایااای اسااللتی
اجهادی شاان مای دانناه] .[40در طاول  34ساال گذشاته،
بومیان آمریلایی و بومیان استرالیایی به طور قابال تاوجهی
توانسته انه ازنظر قانونی و اخبقی مهعی بقایاای اساللتی
اجهادشان و سرزمین اجهادی خود باشنه و این امار باعاث
شه تا بتواننه بقایای اسللت های اجهادشاان را از ماوزه هاا
پ گرفته و به سرزمین مادری ایشان برگردانهه و مجهداً
آنها را با احترام به خاک بسپارنه].[44
این گوناه نگرانای هاا و قاوانین موجاود در برخای از
حوزه های قضاایی ،باه طاور گساترده ای ،روناه فعالیات و
تحقیقات زیست باستانشناسان و باستانشناسان را تغییار
داد .از آن به بعه قوانین وضع شهه برای بومیاان آمریلاا و
قوانین مشابه در کشورهای دیگار منجار باه باازنگری در
نحااوه انجااام کاااو و تحقیقااات روی بقایااای باسااتانی
اسااللتی انسااانی شااهه اساات .برخاای از ایاان تغییاارات را
می تاوان از دیاه مثبات مشااههه کارد .باه عناوان مثاال،
استانهاردهایی در نظر گرفته شهه اسات کاه مجموعاه هاا
بهطور مستقل سرپرستی نخواهنه شه ].[42
اگرچااه قااوانین وضااعشااهه در رابطااه بااا اخاابق در
تحقیقات روی بقایای باساتانی اساللتی انساانی در نقااط
مختلف دنیا متفااوت اسات ،اماا بسایاری از ایان قاوانین
اخبقی به طور مشترک از «اعبمیه حقاوق بشار ساازمان
ملل» ،و مقرراتی که برای رفتار اخبقای انساانی در ایان
اعبمیه آمهه است تبعیت می کننه و شامل حاق براباری،

پژوهه باستانسنجی

آزادی از تبعاای  ،آزادی از شاالنجه و رفتااار تحقیرآمیااز،
آزادی از دخالاات در حااریم خصوصاای و آزادی مااذهب و
اعتقاد است] .[45این قوانین هم «حقوق مردمان بومی» و
همچنین «اجهاد (بقایای اسللتی)» آنها را در برمیگیارد.
از طر دیگر ،بسیاری از انجمن ها و مثسسات تخصصای
و سااازمانهااای دولتاای ] [46–50نیااز دسااتورالعملهااای
اخبقی را برای استفاده محققان در علوم زیست پزشلی و
علوم اجتماعی ارائه داده انه که حاوی اطبعاتی هستنه که
مستقیماً به حل مشالبت اخبقای در مطالعاات زیسات
باستانشناسی مربوط میشونه.
به طورکلی ،قوانین اصلی و مهم در اصول اخبقی که
همه محققان و متخصصان بقایای اسللتی انسانی موظف
به رعایت آن ها هستنه ،شامل  )8با بقایای اسللت انسانی
بایااه بااا شاارافت و احتاارام برخااورد شااود )1 ،فرزنااهان
(نساال/های بعااه) بایااه دارای اختیااارات در کنتاارل و
تصمیم گیری در سرنوشت (املان کااو  /محال تاهفین
مجهد) بقایای اساللتی اجاهاد و نیاکاان خاود باشانه)3 ،
ازآنجایی که مطالعه بقایای انساانی از اهمیات ویاژه ای در
درک تاریخچااه زنااهگی انسااانهااا دارد ،لااذا حفاااظ
مجموعااههااای اسااللت انسااانی باسااتانی یااک ضاارورت
اخبقی است].[1,39
درهرصورت ،بقایای اسللتی انسان ها ،بقایای مادی و
به جامانهه از انسان هایی هستنه که قبل از ما می زیسته انه،
بنابراین یک منبع منحصربه فردی هستنه که پل ارتبااطی
بین ما و گذشته برقرار میکننه .اطبعات بهدساتآماهه از
آن ها میراث فرهنگی ما محسو می شود و ارز زیاادی
باارای مااردم مااهرن دارد .بنااابراین حفااظ مجموعااههااای
اسللتی انسانی باستانی یک ضرورت اخبقی است ،و بایه
جمع آوری و نگههاری طوتنی ماهت ایان مجموعاه هاا را
ترویج کرد ،چراکه در آینهه و با پیشارفت علام و فنّااوری
این مجموعه ها  ،میتواننه اطبعات غنی و علمی بیشتری
را در اختیار آینهگان قرار دهنه .همچنین میتوان اطمیناان
حاصاال کاارد کااه نساالهااای آینااهه فرصاات تزم باارای
یادگیری و تحقیقات علمی پیشرفته از این مجموعاه هاا را
خواهنااه داشاات و بااه دنبااال آن اطبعااات روشاامنه و
دقیق تری از آن ها استخرا کرده و بیشتر در ماورد آن هاا
می دانیم.تزم به ذکار اسات کاه ،حفاظ بقایاای اساللتی

باستانی در بسیاری از کشورها از ضروریات اسات و آن هاا
تحقیقات زیست باستان شناسای را حمایات مایکنناه و از
تمام منابع و دادههای باستانشناسی حفاظات و نگهاهاری
کرده و از تخریب غیرضروری محوطههای باستانشناسای
و بقایای انسانی جلوگیری میکننه].[51,52
 .6نتیجهگیری
باساتانشناسای پاازل بساایار بازرگ و پیچیااههای اساات،
بنابراین بایه از دیاهگاه «میاان رشاته ای» و «چنهبعاهی»
مطالعه شود .بقایای اسللتی انسانی یلی از مهم ترین آراار
باستانی به دست آمهه از کاو و در حقیقت آخرین شاواهه
زیسااتی و بیولااوژیلی در دسااترس از مردمااان و جوامااع
باستانی -طراحاان ،متفلاران ،خالقاانی هساتنه کاه آراار
باستانی ،تمهن ها ،جن ها ،هنرها ،صنعت و فنّاوری و کبً
گذشته را به وجود آورده اناه .بناابراین ،ایان بقایاا بخاش
مهمی از این پاازل بسایار بازرگ را تشالیل مای دهناه.
مطالعااات بقایااای انسااانی قااادر اساات کااه بااهطااور
منحصااربهفااردی بااه طیااف گسااتردهای از سااثاتت
باستانشناسی ازجمله ،زناهگی و مارگ در گذشاته ،رژیام
غذایی و معیشت ،جابجایی جمعیتی و مهاجرت ،خشونت و
جن  ،شیوه های زنهگی در گذشاته ،بیمااری هاای رایاج،
سط سبمت در گذشته ،و شاغل و فعالیات هاای کااری
افراد و جوامع و صهها سثال دیگر ،پاس دهه.
بقایای اسللت های انسانی در ایاران ،بارخب بقیاه
آرار باستانی مورد بی مهری قرار گرفته است و این احتماتً
بااه دلیاال  )8عااهم شااناخت و کمبااود آگاااهی محققااان
باستانشناس از رشاته زیسات باساتانشناسای و اهمیات
بقایای اسللتی باستانی به عنوان یک منبع مهم اطبعااتی
در مطالعات جوامع باستانی )1 ،فقهان گاروه دانشاگاهی و
تخصصی علم زیست باساتان شناسای و پالئوپااتولوژی در
هیچ یک از مراکز و مثسسات علمای کشاور )3 ،و باالطبع
فقهان متخصصین دانشگاهی در این حوزه مطالعاتی است.
مطالعات زیساتباساتان شناسای و پالئوپااتولوژی در
سط جهانی در حال پیشرفت است ،برای مثال ،برخای از
ایاان مطالعااات ،در سااط مقایسااهای ،و در زمینااه تاااری
سبمت انسان ،و شیوه و سابک زناهگی او باا توجاه باه
تغییرات محیطی و فرهن هاای مختلاف در دنیاا اسات.
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ایران در این مطالعات درواقع ماننه قطعهی گامشاههای از
یک پازل بزرگ است که به دلیل فقاهان/کمبود مطالعاات
اصااولی و اسااتانهارد زیساات باسااتانشناس ای نم ایتوانااه
اطبعات مقایسه ای را در رابطه باا مردماان گذشاته ایان
سرزمین به این مطالعات جهانی اضافه کنه .و این در مورد
مطالعات انسانشناسی داخل ایران نیز صهق میکنه.
به منظور گستر و ارتقاء ساط مطالعاات علمای و
تخصصی زیسات باساتان شناسای در باساتان شناسای در
ایران ،نیااز باه  )8آماوز نیاروی متخصاص در ساط
دانشگاهی در این رشته  )1آموز و معرفای ایان رشاته
تخصصی باه باساتان شناسای و محققاان عبقاه مناه )3
مطالعااات روشاامنه و علماای بقایااای اسااللتی توسااط
متخصصین دانشگاهی در زیست باستانشناس ،باهمنظاور
پاسااخگویی بااه سااثاتت و فرضاایات باسااتانشناس ای و
انسانشناسی و مطالعات مقایساهای در داخال ایاران و در
سط جهانی است.
سپاسگزاری
از آقای دکتر مههی رازانی جهت پیشنهاد و تشویق
نگارنهه در نوشتن این مقاله بسیار سپاسگزارم .از آقای
[7] Aufderheide AC, Rodríguez-Martín C,
Langsjoen
O.
The
Cambridge
encyclopedia of human paleopathology.
vol. 478. Cambridge University Press
Cambridge; 1998.
[8] Lieberman L, Brace CL, Harpending H,
Jackson F, Marks J, Relethford JH, et al.
How “Caucasoids” got such big crania and
why they shrank: from Morton to
–Rushton. Curr Anthropol 2001;42:69
95.doi: https://doi.org/10.1086/318434
[9] Coon C. The races of Europe. New York:
The MacMillan Company; 1939.
[10] Renschler ES, Monge J. The Samuel
George Morton cranial collection:
historical significance and new research.
Exped Mag 2008;50:30–8.
[11] Armelagos
GJ,
Cohen
MN.
Paleopathology at the Origins of
Agriculture. Academic Press Orlando
(FL); 1984.
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ابراهیم روستایی فارسی جهت راهنمایی ارزنهه ایشان و
تشویق نگارنهه در نوشتن این مقاله متشلرم .و سپاس از
آقای رامین محمهی سفیهخانی که مشوق نگارنهه در
نوشتن این مقاله بودنه.
پینوشت
 .8نگارنهه این مقاله در پایاننامه دکتری خود با عنوان

Mobility and Economic Transition in the 5th to the
2nd Millennium BC in the Population of the Central
 ،Iranian Plateau-Tepe Hissarبهصورت منسجم و علمی،

سط سبمت و بیماری ،رژیم غذایی ،خشونت و درگیری ،و
نسبتهای فامیلی و جابجایی جمعیتی را در بین مردمان تپه
حصار دامغان )حصار  )III ،II ،Iاواخر هزاره  1تا اوایل هزاره 1
ق.م) ،محل نگههاری دانشگاه پنسیلوانیا ،آمریلا( موردمطالعه
قرار داد .در این مطالعه مجموعاً  391اسللت بزرگسال مورد
آنالیزهای علمی ماکروسلوپی ،ایزوتوپیلی کربن و نیتروژن و
آماری قرار گرفت و نتایج جالبی حاصل شه] .[4تاکنون دو
مقاله از این پایاننامه با موضو های «سبمت و بیماری»][53
و انسانشناسی جنایی/قانونی در مردمان عصر م سنگی و
مفر تپه حصار دامغان] [38به زبان انگلیسی چا شهه است
و در اختیار باستانشناسی ایران و جهان قرار دارد .مقاتت
دیگر از این پایاننامه در مرحله نوشتن و چا است.
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