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  چكيده
در چرخه مـديريت    . است  بندي شده     طبيعي رتبه    كشور نخست جهان از نظر وقوع بالياي       ١٠زمره  در جدول سازمان ملل متحد، ايران در        

شود كه ماننـد ديگـر    به باليا محسوب مي) Early Response phase(گويي اوليه  باليا، مديريت اجساد يكي از دشوارترين اجزاي فاز پاسخ
اريخچه حوادث و بالياي طبيعي ، اقدامات انجام شـده و مـشكالتي كـه مـسئولين و                  بررسي ت . ريزي نمود   مراحل بايد از قبل براي آن برنامه      

اند يكي از مراحلي است كه الزم است در مرحله قبل از وقوع باليا و در فاز تجزيه و تحليل خطر           دست اندركاران با آن دست به گريبان بوده       
)Risk analysis (انجام پذيرد.  

  :مراحل زير انجام پذيرفت در اين مطالعه به صورت كيفي و
 نفـر از مـديران و عوامـل اجرايـي     ٣٠بـا بـيش از   ) In depth interview(مـصاحبه عميـق   هـا کـه از طريـق     آوري داده  مرحلـه جمـع  -١

ام ها که بـر حـسب سـاختار معنـايي مطالعـه انجـ                مرحله تحليل داده   -٢. است   انجام پذيرفته  گويي به زلزله بم     كننده در اقدامات پاسخ     شركت
   ارايه تئوري زمينه با توجه به محورها -٤ها و تعيين متغيرهاي محوري   استخراج داده-٣. است گرفته

 موضـوع محـوري     ١٨گويي به زلزله بم بحث تشخيص هويت، تشخيص مرگ و باالخره روند تدفين افراد يكي از                   در جريان عمليات پاسخ   
  . شد محسوب مي

 مشکالت مربوط به برنامه و ساختار به کـار گرفتـه   -الف: بندي شدند  گروه زير طبقه٤ي شده و در   ترين مشكالت شناساي    در اين امر مهم   
 عدم توجه كـافي     -د و    مقبوليت نحوه مديريت اجساد از ديدگاه مردم       -ج،   مشكالت مربوط به تشخيص هويت     -ب،  شده در مديريت اجساد   

  به مالحظات تخصصي تشخيص مرگ و تدفين اجساد
گـوي وضـعيت پـيش آمـده          كارهاي جاري در خصوص تشخيص مرگ، تعيين هويت و مراسـم تـدفين پاسـخ               ع باليا، ساز و   به دنبال وقو  

اي   است که در بالياي بزرگ سيل مشكالت به وجود آمـده در جريـان رخـداد بـال سـبب انجـام پـاره                         تجارب جهاني نشان داده   . نخواهد بود 
تواننـد مجـوزي بـراي كمرنـگ کـردن       امـا ايـن مـشكالت نمـي    .  جبران ناپذير هـستند گردد که تبعات حاصل از آن اقدامات شتاب زده مي   

  .استانداردها و رعايت حداقل ملزومات تشخيص فوت، تعيين هويت و تدفين مناسب افراد متوفي باشند
  

  گويي مديريت اجساد، تعيين هويت، زلزله بم، پاسخ :ها واژه كليد
                                                           

 ه علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، پژوهشكد٢٣تهران، خيابان انقالب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پالك : پاسخگو نويسنده ∗
  ۶۶۴۸۰۸۰۵:                        نمابر۶۶۹۵۱۸۷۷-۹: تلفن

aazin@ihsr.ac.irE-mail:  
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  ٤٠٢

    ه علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكد    

  مقدمه
ور بالخيـز جهـان، همـواره بـا          كـش  ١٠كشور ما به عنوان يكي از       

بر اساس گزارش جهاني حوادث     . موضوع بالياي طبيعي مواجه است    
 نفر  ٥٣٥٤١٦، حداقل   ٢٠٠١ تا   ١٩٩٢هاي     بين سال  ٢٠٠٢در سال   

ايـران  . انـد   در جهان جان خود را بر اثر حوادث طبيعي از دست داده           
در بين كشورهاي جهان به لحاظ رخداد بالياي طبيعي رتبه چهـارم            

 سال گذشته ايران شاهد     ٥٠تنها در   . است  را به خود اختصاص داده      
 ريشتر بـوده كـه برخـي از آنهـا تلفـات و              ٦ زلزله با قدرت باالي      ٥٠

باليايي كه پيامد آن بروز     . است  خسارات سنگيني را برجاي گذاشته      
موانع بيشتر بر سر راه توسـعه، تـشديد فقـر و از بـين رفـتن شـمار                   

  .است ر بوده كثيري از مردم كشو
 در منطقـه    ١٣٦٧مسئله مديريت باليـا تـا پـيش از زلزلـه سـال              

منجيل و رودبار تنها به شكل مقطعـي و محـدود مـورد توجـه قـرار                 
در جريان زلزله رودبار و منجيل نيز بـسياري از خـدمات            . بود  گرفته  

 ٨هاي به دسـت آمـده در طـول            انجام شده مرهون تجارب و مهارت     
شده در جريـان پاسـخ        كمبودهاي مشاهده   . دسال جنگ تحميلي بو   

هـاي    هـاي علمـي و فعاليـت        گرفتن تـشكل    به آن حادثه باعث شكل    
زلزله بامـداد پـنجم دي    .اي از اين نواقص شد   اجرايي جهت رفع پاره   

توانـست    اي با ابعاد وسيع بـود كـه مـي            در شهر بم حادثه    ١٣٨٢ماه  
 بليـه طبيعـي و      ميزان آمادگي نهادهاي مختلف براي مقابله بـا يـك         
رغـم حجـم      علي. توانايي كنترل وضعيت را به محك آزمايش بگذارد       

گويي، برخي  عظيم و وسعت عمليات انجام پذيرفته طي مراحل پاسخ
مشكالت موجود در مديريت حادثه هنوز در نگـاه كـساني كـه طـي               

. نمـود    و يا حوادث بعدي حضور داشتند، آشنا مـي         ١٣٦٧زلزله سال   
ر بـه منظـور اسـتخراج و مـستندسازي يكـي از             مطالعه كيفي حاضـ   

تـرين    همين تجارب و مشكالت مشاهده شده و از جمله يکي از مهم           
شـود، يعنـي      گويي سـريع بايـد بـه آن پرداختـه           آنها که در فاز پاسخ    

در رخـداد باليـا، مـرگ، پايـان          .اسـت   مديريت اجساد انجام پذيرفته   
 مرگ عزيـزان روبـرو      هاي انساني نيست، چون بازماندگان تنها با        رنج

 شـدن اعـضاي خـانواده، فقـدان اطالعـات در      ناپديـد   نيستند، بلكـه 
خصوص زندگي يا مرگ آنها، محل نگهداري و دفن اجساد، شيوه به            

توانـد موجـب انـدوهي        مـي ... خاك سپاري، انجام مراسم مـذهبي و        
ها و صدمات روحي كه ثانويه به ايـن           امروزه آسيب  ].١[مضاعف گردد   

شود، به ويژه در شرايطي كه نتيجه اقدامات نادرست           يجاد مي موضوع ا 
و پيامد مداخالت مستقيم مقامات دولتي و مسئولين محلـي باشـد، از             

  ].٢[سوي جامعه مدني پذيرفتني نيست 

گـويي    هـاي فـاز پاسـخ       ترين بخـش    مديريت اجساد يكي از سخت    
)Response phase (ات رود كه مانند ديگـر عمليـ   باليا به شمار مي

همـه مـشكالت    . ريـزي شـود     اين مرحله بايد از قبل براي آن برنامـه        
موجود در روند مديريت اجساد كه به دنبـال وقـوع باليـاي طبيعـي               
روي داده است، از زلزله بم گرفته تا سونامي جنـوب آسـيا در سـال                

در ) Stan(، توفان كاترينـا در ايـاالت متحـده، توفـان اسـتن              ٢٠٠٤
، ٢٠٠٥ در شمال پاكستان و هنـد در سـال           آمريكاي مركزي و زلزله   

گـويي بـه چنـين        نشانگر آن هستند كه ظرفيت جوامع بـراي پاسـخ         
حوادثي محدود بوده و بايد در اين زمينه تالش هاي بيشتري انجـام             

  ].٣[گيرد 
  

   كار مواد و روش
مقاله حاضر، نتيجه پژوهشي است كه به صورت كيفي و با استفاده از             

 نفر از مـديران و  ٣٠با بيش از ) In depth interview(مصاحبه عميق 
 انجـام   گويي به زلزلـه بـم       عوامل اجرايي شركت كننده در جريان پاسخ      

ها با كسب اجـازه       مكالمات انجام پذيرفته در مصاحبه    . پذيرفته است 
مصاحبه از فايل   . شد     شونده به شكل صوتي ضبط مي       از فرد مصاحبه  

يد و بالفاصـله بـا شـروع كـار،          صوتي به مستندات متني تبديل گرد     
ــا غوطــه   تحليــل كيفــي داده ــا پژوهــشگران ب ــاز شــد ت ــا آغ وري  ه

)Immersion (  ها نسبت به صحت روند كار و ايـن           تدريجي در داده
كه آيا متن، حاوي همان جنس اطالعاتي است كه مـورد نيـاز بـوده               

به طور همزمان متون پياده شده    . است يا خير اطمينان حاصل كنند       
كننـده     نحوه طرح سؤاالت توسط مصاحبه      نظر جزييات ثبت شده،   از  

  . گرفت و رعايت قواعد پرسشگري مورد دقت نظر قرار مي
ها به شكلي هدفمند برگزار شود، بـر حـسب            براي آن كه مصاحبه   

ابعاد مختلف پاسخ به باليا سؤاالتي از پيش طراحي شده در اختيـار             
اگـر  . به قابل كنتـرل باشـد     مصاحبه كننده قرار گرفت تا روند مصاح      

پـذيرفت، ولـي      چه مصاحبه به شكل نيمه ساختار يافتـه انجـام مـي           
شدگان قادر بودند به راحتي و بدون محدوديت، نظرات خود            مصاحبه

را در خصوص موضوعاتي كه به نظر آنها مرتبط با مـسئله بـود ابـراز             
طبيعتـاً در هـر مـصاحبه موضـوعاتي كـه بـا تخـصص و يـا                  . نمايند
تـري مـورد      تري داشت، به طور مبسوط      وليت فرد ارتباط نزديك   مسئ

است  به اين ترتيب در اين پژوهش سعي شده . گرفت ارزيابي قرار مي
تا با مستندسازي مشكالت عمده موجود در راه مـديريت بحـران در             
مرحله عمليات پاسخ به حادثه، راهكارهايي براي رفع اين مـشكالت           

  . و كاهش عوارض ارايه گردد
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  ٤٠٣

     همكاران و سيدعلي آذيندكتر                                                                                                               ...       مشكالت موجود در مديريت تعيين هويت،

 نفر از مسئوالن به نـوعي       ١٣از جمعيت شركت كننده در مطالعه       
هاي قابل تـوجهي   نسبت به مديريت اجساد و دفن آنها داراي ديدگاه 

بودند كه پس از آن كه مشخص شد موضوع تشخيص مرگ، هويـت             
اصلي مطرح است بـا     ) Theme(و دفن اجساد به عنوان يك موضوع        

ي مشكالت عمـده موجـود در       ها بر حسب ساختار معناي      تحليل داده 
مسئله مديريت اجساد در جريان زلزلـه بـم بـه شـكل زيـر موضـوع                 

)Sub theme (بدون شك مسايل مطـرح شـده در   . استخراج گرديد
دهنده همـه مـشكالت ايـن حيطـه و همچنـين              اين مطالعه، پوشش  

گويي نبـوده و همچنـين بـا توجـه بـه              ديگر مشكالت عمليات پاسخ   
گـران قابـل نقـد، بـازبيني و        هاي پـژوهش    تروش مطالعه و محدودي   

  .تكميل خواهد بود
  
  ها يافته

گـويي بـه      از ميان مسايل متعدد مطرح در جريان عمليـات پاسـخ          
زلزله بم بحث تشخيص مرگ، تشخيص مرگ و باألخره روند تدفين           

  شـد كـه زيـر موضـوعاتي          افراد يك موضوع محـوري محـسوب مـي        
)Sub theme (ح بودبه قرار زير در آن مطر :  

اي كه بتواند مـرگ را تأييـد           عدم وجود افراد متخصص و سامانه      -
 نمايد
 وجــود اعتراضــاتي بــه ايجــاد گورهــاي دســته جمعــي از نظــر  -

 مالحظات شرعي
 وجود احتمال جابجايي مواد مخدر از طريق اجساد با توجـه بـه              -

 منطقه جغرافيايي
سبرداري  مشكل وجود اجساد بسيار متالشي كه حتي با وجود عك          -

 تنها، با اين شيوع قابل شناسايي نبودند
 جمعي بر سالمت رواني بازماندگان  تأثير منفي گورهاي دسته-
هاي شناسايي پزشكي قانوني براي تشخيص         عدم وجود سيستم   -

 دستورالعملي براي   -بيني    عدم پيش ) DNAمثالً استفاده از    (هويت  
  ابعاد و فصل حادثهبندي عمليات دفن و لحاظ نمودن موقعيت، زمان
 عدم امكان سرشماري صحيح از تلفات با توجه بـه عـدم وجـود               -

 ساختاري متمركز براي عمليات تشخيص مرگ، شناسايي و تدفين
شده از برخـي اجـساد بـه           غيرقابل شناسايي بودن تصوير گرفته     -

 واسطه فاصله زماني ايجاد شده بين فوت و عكسبرداري
از پذيرش مـرگ وابـستگان و اصـرار بـر     ها    امتناع برخي خانواده   -

 اعزام متوفي به عنوان مجروح حتي در فرودگاه بم

بـه ويـژه    (هـا از منطقـه         وجود مشكل قانوني براي خروج جنازه      -
و مشخص نبودن متولي آن و نحوه ) ها افاغنه و اهالي ساير شهرستان

 ارايه مجوز
ــه     ــا زمين ــارچوب ي ــي در چ ــاهيم كيف ــه درك مف ــا ك اي  از آنج

)Context (      تـر اسـت، در       افتد ملموس   كه آن مسأله در آن اتفاق مي
هايي از متن مصاحبه ها به نقل از خـود كارشناسـان    ادامه به قسمت  

  :پردازيم مي
  

كــرديم و از  بعــضي از افــرادي كــه مــا بــا آنهــا برخــورد مــي 
ترين مشكالتشان همين بـود كـه         بازماندگان زلزله بودند مهم   

. كشيدند، چرا خاكشان كرديد     نفس مي گفتند مادر و پدرم       مي
امـا شـايد بخـشي از       . حاال شايد اين توهم از سوي آنهـا بـود         

وقتـي افـراد را بـه رديـف دفـن           . همين توهم هم درست بـود     
هـيچ متـولي    . كردند كنترل هم به همان نسبت كـم بـود           مي

 .خاصي براي كنترل اين مسأله نبود

  
مانـد و   عطـل نمـي  به هر حال اجساد تا پيدا شدن فاميلشان م 

  .گيري بود ها قابل پي شد اما از طريق پرونده دفن مي
  

با توجه به فصل حادثه نيازي به دفن با ايـن سـرعت نبـود و                
. شد براي تشخيص هويت مدت بيشتري صـبر كـرد           شايد مي 

هـا هـم مطـرح        اين مسأله حتـي در مركـز مـديريت بيمـاري          
  .ر دفناست كه چه ضرورتي بوده براي اين تعجيل د شده

  
آورد  روز اول و دوم هــركس شــخص را از زيــر آوار در مــي   

داد كه مـرده اسـت يـا خيـر و يـا خـود                 خودش تشخيص مي  
حتي گاه جزو آمـار هـم       . كردند  دهند و دفن مي     ها مي   خانواده
به همين علت آمارهاي مطرح شده هم تا اين حد          .  بود  نيامده

ي براي تشخيص   از روز سوم ظاهراً ستاد    . با هم در تناقض بود    
  .بود هويت تشكيل شده

  
كار صدور گواهي فوت براي اموات توسـط پزشـكي قـانوني از             

  .روز سوم و چهارم آغاز شد
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  ٤٠٤

    ه علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكد    

  بحث و نتيجه گيري
پذيري باال اغلب در      بالياي بزرگ، در صورت عدم آمادگي و آسيب       
تعــداد بــسيار زيــاد «يــك امــر داراي وجــه اشــتراك هــستند و آن 

بـه طـور طبيعـي در چنـين شـرايطي سـاز             . تاسـ » شـدگان   كشته
وكارهاي جاري در خصوص تشخيص مرگ، هويت و مراسم تـدفين           

تجارب جهاني در مواجهه . گوي وضعيت پيش آمده نخواهد بود   پاسخ
آمده در خصوص مديريت اجساد در بالياي بـزرگ،           با مشكالت پيش  

امـا ايـن    . مشكالت متعددي را در اين خصوص آشكار ساخته اسـت         
توانند مجـوزي بـراي كمرنـگ نمـودن اسـتانداردها و              كالت نمي مش

از . حداقل ملزومات تشخيص فوت و تعيين هويت افراد متوفي باشند   
اين نظر در مديريت اجساد متعاقب زلزله بم، سه مشكل عمده جلب            

  :كند توجه مي
مشخص نبودن چگونگي تعيين مـرگ و وجـود افـرادي كـه              اول،

انـد؛ بـه طـوري كـه          گ افراد را داشته   صالحيت تشخيص و تأييد مر    
بسياري از مردم، خود نسبت به تشخيص مرگ و تدفين افراد اقـدام             

رسد كه سازمان پزشكي قانوني       به اين ترتيب به نظر مي     .  بودند  كرده
ترين سازمان در اداره ايـن امـر، بـه لحـاظ              صالح  كشور به عنوان ذي   

ي حـضور و اداره امـور       ريـزي توانـاي     نيروي انساني، تجهيزات و برنامه    
 باليـاي بـزرگ      هاي سـازماني خـود را در صـحنه          مرتبط با مأموريت  

تــدوين برنامــه بــه منظــور کــسب آمــادگي، تهيــه  .  باشــد نداشــته
هاي مناسب با توجه به سناريوهاي مختلف وقوع باليـا،            دستورالعمل

 و آمـوزش    ارايه پاسخ مناسب به هنگام رخداد باليا، انتخاب، تربيـت         
صالح از ميان داوطلبان، امدادگران و نيروهاي مستعد ديگر           افراد ذي 
بـديهي  . توانند از راهکارهاي رفـع ايـن نقيـصه باشـند            ها مي   سازمان

هـاي ارايـه شـده نبايـد صـرفًآ بـه              است که در مورد اخيـر، آمـوزش       
تواند به ساير مالحظات  تشخيص قطعي مرگ، محدود باشد، بلكه مي

  .كنيم گسترش يابد  كه متعاقباً به آن اشاره ميتشخيص هويت
هايي همچون عكسبرداري ديجيتال از قربانيـان   اگر چه روش   دوم،
هاي مختلف انجام شده است، ولـي   اي از موارد توسط سازمان   در پاره 

امـروزه حتـي در   . اين اقدام فاقد انسجام و پوشش كافي بـوده اسـت      
 جنــوب شــرقي، از حــوادثي بــه وســعت ســونامي اخيــر در آســياي

هـاي   هاي پيشرفته تشخيص هويت از جمله به كـارگيري روش       روش
ريزي بـراي     شود كه الزم است در برنامه       سلولي مولكولي استفاده مي   

  .  نسبت به آن عنايت كافي لحاظ شود آينده
و باألخره آن که از نظر مسايل مربوط به دفن دسته جمعي افـراد              

ت موجود بايد كارشناسـي فقهـي       و شرايط شرعي كفن و دفن سؤاال      

شود و عالوه بر مسئوالن مديريت بحـران، همـه مـردم بـه نـوعي از                 
نتايج كار مطلع گردند تـا بـه هنگـام مواجهـه بـا حـوادث بـزرگ از                   

ضمن آن كه در ادامه اشاره خـواهيم        . آمادگي كافي برخوردار باشند   
ها داشت كه مسأله گورهاي دسته جمعي به لحاظ علمي اكنون نه تن     
در . پشتوانه مناسبي ندارد، بلكه كامالً مورد نهي قـرار گرفتـه اسـت            

خصوص نحوه اداره حوادث با تلفات گروهي هميشه بحث و اختالف           
باورها در خصوص نحـوه مواجهـه بـا مـسأله           . نظر وجود داشته است   

  . هاي عميق فرهنگي دارد اجساد ريشه
 زلزلـه بـه     انجام واكسيناسيون عمومي عليه سرخك به دنبال يك       

خاطر ترس از انتقال بيماري از طريق اجساد و يا دفن يـا سـوزاندن               
اجساد پيش از آن كه شناسايي هويت انجام پذيرفته باشد، تنهـا بـه              
خاطر ترس از احتمال ايجاد آلودگي، دو نمونه از باورهـاي نادرسـت             

رغم تالش متخصصان براي غلبه بـر         علي. موجود در اين زمينه است    
شود تا كماكان مسأله    هاي نادرست باعث مي     ها، برخي نظريه  اين باور 

  .مديريت اجساد به غلط هدايت شود
پذيري باال اغلب در      بالياي بزرگ، در صورت عدم آمادگي و آسيب       
تعــداد بــسيار زيــاد «يــك امــر داراي وجــه اشــتراك هــستند و آن 

بـه طـور طبيعـي در چنـين شـرايطي سـاز             . اسـت » شـدگان   كشته
ي در خصوص تشخيص مرگ، هويت و مراسم تـدفين          وكارهاي جار 

تجارب جهاني در مواجهه . گوي وضعيت پيش آمده نخواهد بود   پاسخ
آمده در خصوص مديريت اجساد در بالياي بـزرگ،           با مشكالت پيش  

امـا ايـن    . مشكالت متعددي را در اين خصوص آشكار ساخته اسـت         
ردها و  توانند مجـوزي بـراي كمرنـگ نمـودن اسـتاندا            مشكالت نمي 

از . حداقل ملزومات تشخيص فوت و تعيين هويت افراد متوفي باشند   
اين نظر در مديريت اجساد متعاقب زلزله بم، سه مشكل عمده جلب            

  :كند توجه مي
مشخص نبودن چگونگي تعيين مـرگ و وجـود افـرادي كـه              اول،

انـد؛ بـه طـوري كـه          صالحيت تشخيص و تأييد مرگ افراد را داشته       
م، خود نسبت به تشخيص مرگ و تدفين افراد اقـدام           بسياري از مرد  

رسد كه سازمان پزشكي قانوني       به اين ترتيب به نظر مي     .  بودند  كرده
ترين سازمان در اداره ايـن امـر، بـه لحـاظ              صالح  كشور به عنوان ذي   

ريـزي توانـايي حـضور و اداره امـور            نيروي انساني، تجهيزات و برنامه    
 باليـاي بـزرگ      ني خـود را در صـحنه      هاي سـازما    مرتبط با مأموريت  

تــدوين برنامــه بــه منظــور کــسب آمــادگي، تهيــه  .  باشــد نداشــته
هاي مناسب با توجه به سناريوهاي مختلف وقوع باليـا،            دستورالعمل

ارايه پاسخ مناسب به هنگام رخداد باليا، انتخاب، تربيـت و آمـوزش             

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
88

.8
.4

.1
0.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1388.8.4.10.7
https://payeshjournal.ir/article-1-603-fa.html


  

  ٤٠٥

     همكاران و سيدعلي آذيندكتر                                                                                                               ...       مشكالت موجود در مديريت تعيين هويت،

 مستعد ديگر   صالح از ميان داوطلبان، امدادگران و نيروهاي        افراد ذي 
بـديهي  . توانند از راهکارهاي رفـع ايـن نقيـصه باشـند            ها مي   سازمان

هـاي ارايـه شـده نبايـد صـرفًآ بـه              است که در مورد اخيـر، آمـوزش       
تواند به ساير مالحظات  تشخيص قطعي مرگ، محدود باشد، بلكه مي
  .كنيم گسترش يابد تشخيص هويت كه متعاقباً به آن اشاره مي

هايي همچون عكسبرداري ديجيتال از قربانيـان   اگر چه روش   دوم،
هاي مختلف انجام شده است، ولـي   اي از موارد توسط سازمان   در پاره 

امـروزه حتـي در   . اين اقدام فاقد انسجام و پوشش كافي بـوده اسـت      
حــوادثي بــه وســعت ســونامي اخيــر در آســياي جنــوب شــرقي، از  

هـاي    روشهاي پيشرفته تشخيص هويت از جمله به كـارگيري       روش
ريزي بـراي     شود كه الزم است در برنامه       سلولي مولكولي استفاده مي   

  .  نسبت به آن عنايت كافي لحاظ شود آينده
و باألخره آن که از نظر مسايل مربوط به دفن دسته جمعي افـراد              
و شرايط شرعي كفن و دفن سؤاالت موجود بايد كارشناسـي فقهـي             

ان، همـه مـردم بـه نـوعي از          شود و عالوه بر مسئوالن مديريت بحـر       
نتايج كار مطلع گردند تـا بـه هنگـام مواجهـه بـا حـوادث بـزرگ از                   

ضمن آن كه در ادامه اشاره خـواهيم        . آمادگي كافي برخوردار باشند   
داشت كه مسأله گورهاي دسته جمعي به لحاظ علمي اكنون نه تنها      

در . پشتوانه مناسبي ندارد، بلكه كامالً مورد نهي قـرار گرفتـه اسـت            
خصوص نحوه اداره حوادث با تلفات گروهي هميشه بحث و اختالف           

باورها در خصوص نحـوه مواجهـه بـا مـسأله           . نظر وجود داشته است   
  . هاي عميق فرهنگي دارد اجساد ريشه

انجام واكسيناسيون عمومي عليه سرخك به دنبال يك زلزلـه بـه            
ا سـوزاندن   خاطر ترس از انتقال بيماري از طريق اجساد و يا دفن يـ            

اجساد پيش از آن كه شناسايي هويت انجام پذيرفته باشد، تنهـا بـه              
خاطر ترس از احتمال ايجاد آلودگي، دو نمونه از باورهـاي نادرسـت             

رغم تالش متخصصان براي غلبه بـر         علي. موجود در اين زمينه است    
شود تا كماكان مسأله    هاي نادرست باعث مي     اين باورها، برخي نظريه   

  . اجساد به غلط هدايت شودمديريت
  ]:٤[در مديريت اجساد اين اصول بايد مدنظر قرار گيرد 

 در صورتي كه تلفات ايجاد شده به واسطه يك بليه طبيعي مثل             -
 .ها نيستند زلزله است، اجساد اغلب منبعي براي ايجاد عفونت

 . قربانيان تا حد امکان نبايد در گورهاي دسته جمعي دفن شوند-
ن دسته جمعي اجساد نبايد انجام شود، به خصوص اگـر            سوزاند -

ايـن راهکـار در     . با فرهنگ و مذهب جمعيت بال ديـده مغـاير باشـد           
 .برخي کشورها به ويژه در جنوب آسيا به کار رفته است

 همه اقدامات الزم بايد براي شناسايي هويت اجساد انجام پذيرد           -
 اجـساد شناسـايي     و تنها در موارد خاص به عنوان آخـرين راه حـل،           

نشده در گورهاي ويژه جداگانـه قـرار داده شـوند كـه در واقـع ايـن                
ترين حقوق انساني افـراد بازمانـده از خـانواده          مسئله، يكي از اساسي   

 .شود محسوب مي
هـاي بهداشـتي، خـدمات حقـوقي و پزشـكي             سازماندهي سازمان 
ولـت  هاي مرتبط با مديريت اجساد بر عهـده د          قانوني و ساير فعاليت   

بايد به اين مسئله توجه داشت كه نحـوه برخـورد بـا موضـوع               . است
قربانيان و مديريت اجساد، تأثير بسيار جدي بر احساسات و سالمت           

  .رواني بازماندگان خواهد داشت
دفن اجساد بدون طي شدن روند تشخيص هويـت، عـدم رعايـت             

ه آوري، انتقال و تدفين براي جامعـ  اصول مذهبي و فرهنگي در جمع  
آسيب ديده از بال، داراي تبعات اجتماعي، روان شناختي، اقتصادي و   

تواند به تشديد صدمات ناشي از باليا منتهـي           قانوني است و خود مي    
  ].٤[شود 

اثرات شديد، عميق و دراز مـدتي كـه سـوء مـديريت اجـساد بـر                 
تواند تـا   گذارد، مي هاي آسيب ديده و بستگانشان بر جاي مي    خانواده

پس از رخداد بال، سالمت روانـي بازمانـدگان و افـراد جامعـه     ها   سال
از منظري ديگـر تبعـات قـانوني        . تحث تأثير حادثه را به خطر اندازد      

  ايـــــن امـــــر بـــــه ويـــــژه در مـــــورد وراث و بازمانـــــدگان  
  ].٥[تواند تا پايان عمر، زندگي آنها را مختل نمايد  مي

جـستجوي  : هـاي مـرتبط بـا مـديريت اجـساد عبارتنـد از              فعاليت
اجساد، تشخيص هويت اجساد در محل، انتقال اجساد به محلي كـه            
به عنوان محل نگهداري موقت اجساد تعيـين شـده اسـت، تحويـل              
جسد به اعضاي خانواده و در نهايت ياري مسئوالن دولتـي در دفـن              
جسد مطابق خواست اعضاي خانواده و طبق رسوم و آداب مذهبي و            

 نياز به يـك گـروه متـشكل از افـراد     اين كارها . فرهنگي آن جمعيت  
امدادگر، كارشناسـان پزشـكي قـانوني، نيـروي انتظـامي، مـسئوالن             

  .شناس و افراد مردمي داوطلب دارد اجرايي، روان
هـا را بـراي انجـام         تشكيالت مسئول اين امر بايـد سـاير سـازمان         

  .مأموريت خاص آنها در جريان مديريت اجساد هماهنگ نمايد
ختي جهت بستگان قربانيان بايد بالفاصـله و بـه          شنا  خدمات روان 

  .طور ادامه دار همه روزه و در دسترس بازماندگان باشد
اين هماهنگي سازماني اغلـب بـه نيروهـاي انتظـامي و قـضايي و               

منحصر شـده و    ] ها  اغلب در شهرداري  [سازمان مسئول کفن و دفن      
وانـد  ت  شود كه ايـن مـسئله مـي         هاي ديگر غفلت مي     از نقش سازمان  
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  ٤٠٦

    ه علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكد    

تأثيرات بسيار منفي بر كل فرآيند مديريت اجساد به دنبـال داشـته             
در انواع مختلف باليا، تعيين اين كه چه سازماني وظيفـه           ]. ٤[باشد  
آوري، شناسايي و تـدفين اجـساد را بـر عهـده دارد و سـازمان                  جمع

هاي ديگري كه در اين زمينه صاحب تجربه          مربوطه با كمك سازمان   
د، چگونه بـه رويـارويي بـا وضـع بـه وجـود آمـده                و اطالعات هستن  

در اكثر كشورها ايـن مـسئوليت در        . خواهند پرداخت، متفاوت است   
  ].٦[هاي قضايي است  ها يا حوزه حيطه وظايف شهرداري

آوري، شناسايي و تدفين اجساد نيز به يك تيم متـشکل             كار جمع 
ــاگون  از تخــصص ــاز دارد كــه)) Multidisciplinary(هــاي گون  ني

اعضاي آن بايد با يكديگر همكاري نزديك داشته باشند و هدف آنها            
هـاي    در مرحله نخست کسب اطمينـان از ايـن اسـت كـه در مـرگ               
هـاي    جمعي ناشي از باليا فردي زنده به خـاك سـپرده نـشود، گـام              

اجرايي الزم برداشته شود و اسناد و مداركي جهت احـراز هويـت در              
بنابراين الزم است كه    . تهيه گردد سپاري سريع     صورت الزام به خاك   

  :قبل از رخداد حادثه اقدامات زير انجام پذيرد
ــروه -١ ــشكيل گ ــاي   ت  DMORT) Disaster Mortuaryه

Operational Response Teams(  
  تهيه برنامه آمادگي-٢
 تجزيه و تحليل خطرپذيري كه خود از دو بخش تشكيل شـده     -٣
 :است

  )Hazard Analysis( تحليل عوامل خطرآفرين) الف
  )Vulnerability Analysis(تحليل آسيب پذيري ) ب
 )Simulation( انجام تمرين، مانور و شبيه سازي -٤
آوري، حفظ، بـه       تهيه مواد، تجهيزات و وسايل الزم براي جمع        -٥
 سپاري و تغسيل اجساد خاك
  تهيه وسايل انتقال اجساد-٦
هـا و مـردم        رسـانه   چگونگي اعالم اسامي و چگونگي ارتباط با       -٧

 طبق طرح و برنامه از پيش تعيين شده 
 تهيه برنامه و اختصاص بودجه براي آموزش و تهيه تجهيـزات            -٨

داوطلـب و   (اي، براي افراد فعـال        هاي شغلي و حرفه     ايمني و حمايت  
 در اين زمينه) شاغل
ــساد،      -٩ ــداري اج ــاي نگه ــان ه ــاد مك ــه و ايج ــي، تهي  طراح

تـابلو، شـبکه    (يش عكس افـراد متـوفي       عكسبرداري، محل هاي نما   
 ...)اينترنت و 

  ]٦[سازي براي تغسيل و تدفين   انجام اقدامات آماده-١٠
تهيه برنامه براي مواجهه با باليا؛ تحليـل منـابع موجـود، افـزايش              

هاي منجـر بـه       سطح آمادگي در جامعه و برآورد تعداد و نوعاً آسيب         
ــين واضــح  ــا و تعي ــواع مختلــف بالي  و شــفاف وظــايف مــرگ در ان

هاي مسئول همه از اقداماتي است كه الزم است در فاز قبـل               سازمان
   .از وقوع باليا انجام گيرد
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