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وانسانیبسترهایدرگذشتهبهمربوطمادیمدارکبازیابییعنیدخوتخصصازاستفادهبا

شآنخوانش وارد اینحوزه به دندها بسترهایبهجمعیدستهگورهایکاوشباشناسیباستان.
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انسانیمسائلحلدرمعاصر جناییباستانازاستفادهعدمچراییبهجوامع جامعهدرشناسی

بازیابیزمینهدرخودهایقابلیتازاستفادهباراستاایندرشناسیباستان.بپردازددانشگاهیایران

وکردهکمکموجودجناییهایپروندهدربررسیاستتوانستهدادهرویخشونتبازسازیوقدقی
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 مقدمه
لووسایشاملموجودیتیعنیانسانوموادمربوطبهاودوبرپایهشناسیدانشیباستان

ازماندهبرجایکوشدباکاوشدربسترهاوبقایایمیوابزارزندگیتابدنواجزایآناست

تواندمربوطبههزارانسالپیشیاکهمی بستری.گرایانهدستیابدبهشناختیواقعانسان

شناختیایحوزهشناسیباستانبهعبارتدیگر؛شددقایقیقبلبایامربوطبههمینلحظه

 آن در که است اماندهبرجایبقایای انسان موردز گذشته میدر قرار گیردمطالعه

(.1393:14)دارک،

باستان میشناسی برتوانرا علمی برروشی انسانی موادپایهایشناخترفتارهای

گذشتهرفرهنگیم نزدیبوطبه بسیار یا نزدیککهقدرآنایگذشته.دانستکهایدور

شناسیباستانجایگذاشتهباشد.خودبرتوانددرچنددقیقهقبلرخدادهوموادیازمی

وتحلیلتوصیفوبندیدستهمواد،چیدمانوبابازیابیوکاوشهایمادیبافتدرچنین

وکندهایانسانیتبدیلمیتعریفرفتاررابهمدارکعلمیبرایبازشدهکشف،موادهایافته

اختویابیبهشندستدراینروندشناسباستانهدف.پردازدمیهاآندرنهایتبهتفسیر

خالیازازشیومادهاماانباشتهگاهیازرفتارهایانسانیدربسترهاییآنسطحباالبرد

اانسانیوجودزنده شکلدادهچالشجدیست. اگرچهاستکهاین،کهاینپژوهشرا

توانددرامامیستادربقایایمادیوفرهنگیانسانیکنکاشپایهشناسیدانشیبرباستان

 اینجا در مجرمانهبسترهایجناخاصطوربهتمامیبسترهایمادیو مواد با ییهمراه

باشد.مؤثردادهرویحادثهیاجرمودرشناختهکردایفارگذاریثنقشیتأ

ایندانشوجایگاهنقشمطرحکردکهگونهاینتواناینتحقیقرامیپرسشاصلی

مسئلهراینوپاسخبهآندپرسشتپرداختنبهاینیماه؟دربسترهایجناییچیست

باستان استکه بهنهفته متخصصانشناسان درعنوان ناقصوامر مواد روی پژوهشبر

ینموادمربوطتروگاهشکنندهترینحساسدرتحقیقاتجناییکهدرآن،یانسانشکننده

اینندارندشودحضورفعالیهایمتعددییافتمیبهجنایتیاجنایت تجربهو. دانشبا

تواندداردمیشناختیباستانهایدادهبندیوبازسازیانواعآوری،دستهجمعکهدرمهارتی

شناسانونیرویوبهجرمداشتهحضورهایجرماندانشیفعالوکاربردیدرصحنهبهعنو

کمککنددادهرویپلیسبرایتشخیصبهترجرم در.(2013:1632)مایرزومشنسکا،

تالشاینپژوهش اندکردهنگارندگان معرفی باستانوجهضمن گذشتهفعال شناسیدر

 این به معاصر مواد روی بر کار و مسئلهنزدیک شودکلی پرداخته با ریکارگیبهکه

میظرفیت ایندانشچگونه در رازدهجنایتبافتدربررسیوتوانکاوشهایموجود

تردستیافت.برایتفسیرهایدقیقمفیدهایبهبازسازیوبخشیدهبهبود



 پژوهش پیشینه
کاوشوبازیابیقبوربرایجرمنهدرتحقیقاتصحآرژانتینیشناسانباستانبرایاولینبار

سالجمعیددسته یافتند1984ر حضور 2008)استل، :418-120) کارولیناستلدر.
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باستانایتحتعنوانمقاله جمعیدستهشناسیوتحقیقاتجناییدرقبور مسائلجدید:
باستان فعالیتجدید مورد شناسیاخالقیدر اینزمینه تفضیلدر استبحثبه .کرده

جرمبپردازدودرنهایتبااساندرصحنهشنبهچراییونوعحضورباستانکوشیداستل

رایندستتحقیقاتراشناسیدچگونگیایفاینقشباستانشدهانجامکارهاینمونهارائه

 کندمیتبیین کراسلند. مقاله 1زو داللتدر باستانالزامات برای قانونیکننده به شناسی

قبوردرارتباطبامدارکمادیموجودتعریفپایهبرشناسیقانونیمعرفیاجمالیباستان

شناسیباستانضروریبودنبرایشواهدیهدفکراسلندارائهپرداختهاست.جمعیدسته

ارتباطتنگاتنگایندانش و جامعه قانونیدر مدارکمجرمانهاساسبربازیابیمعانیبا

درشدهمعرفیمدارکائهار»:نویسدمیبارهنخوددرایدربخشیازمقالهکراسلنداست.

پیچیده،ارتباطبینمدارکقانونیزمینه ارتباطبینزندهتصویر مردهایاز و بهها را ها

.(2013:131کراسلند،)«گذاردنمایشمی

شناسانهمکاریتوسطباستانتحتعنوان2کهتوسطکریستنجول ایدرکتابچه
دس) قبور انسانی بقایای بررسی در استتجمعیتهقانونی( یافته برایدرکنقش،دوین

جمعیمناطقمختلفازشناساندرتحقیقاتقانونیبهکاوشقبوردستهتأثیرگذارباستان

 عراق، کردستان یوگوسالوی، آرژانتین، بُجمله در مکشوفه انسانی آبقایای وستون مریکا

کردنشناسیومطرحاستانهایبوباآگاهیازویژگیشدههایمشابهپرداختهدیگرنمونه

هاراشناسیرادراینتحقیقاتپررنگدانستهوحضورآنسهمباستان،مسائلحقوقبشری

ترمسائلمدتازرفتارهایانسانیوشناختجامعبهدلیلدراختیارداشتنالگوهایدراز

-باستان؟بدهایاستخواندرنوشتاریبانام.(10-2005:9)جول،داندانسانیضروریمی

درموردورودایبامقدمه 3کریستتوماس.جی.هایعلومجناییشناسیتاریخیدرفعالیت

ویژگیتحقیقاتیصحنههایگروهشناسیجسمانیبهانسان هایبسترهایجناییراجرم،

باستانکندمیتعریف برای و قائل تأثیرگذار نقشی دیگر.شودمیشناسی کریستچون

گرفتههایصورتوازفعالیتپردازدمیجمعیدستهقبوربهبررسیومحققینپژوهشگران

 اینمورد در )گیردمیبهره 2001کریست، :14-42 اینمونه(. تحقیقاتدیگر  مربوطبه

نادانیسعادتنیست:مدارکانسانیمربوطایتحتعنوانمقالهدراستکه4درککانگرام
غیر به تجاوز جنبه ارتباطباگداخلیاسپانیانظامیاندر گورهایکشفبحثیجامعدر

ایندسته به مربوط درون جمعی با متفاوتمایهجنگ میراای اینجاارائه در دهد.

پژوهشبهجرمدستدرصحنهشناسانباستان زده با شناسانوانسانمشارکتوهمراه

باستان شناسان ارائه کنندمیرویکردینوین ایهاآن. ایندر تأکیدمسئلهنتحقیقاتبر

بازیابیمدارکوشواهدمادیداردمیباستانداشتندکه دقتیکهدر ددرتوانشناسیبا

اینمحققامؤثرتحقیقاتگونهاین انسانیباشد. بقایای بر عالوه خود کار در توانستند ن
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اسکلت) مختلف اجزای مربوط،ها(مانند غیراستخوانی بقمدارک جمله واز لباس ایای

بسطناب قربانیان دست آن با که کنندهایی مستند و کشف را بود شده خشونتته و

(.51-2014:49میاما،وفلول؛کانگرام)نمایانسازندرادادهروی

شناسیدرشناسیقانونیونقشباستانهایدیگریباموضوعباستانوکتابهامقاله

هاشاهدگفتمانعلمیکلیدرتمامیآنطوربهمدهکهجرمبهنگارشدرآتحقیقاتصحنه

جرموشناساندرصحنهکنندهبرایحضورباستاندالیلعلمیالزامنویسندگاندرزمینه

دستهپژوهش قبور در نکتههستیمحقوقبشریهایجنایتجمعیو این. در قابلذکر

هایپژوهشازایدراینگروهورمیانهشناسانآسیاییبهویژهخازمینهعدمحضورباستان

پیشینهاستشناختیباستان ودیدگاهباستانکهدرارتباطبا هایشناسیدراینکشورها

ایندر آنقابلبحثاست. ارتباطبا آنچهدراستحالیموجوددر کهجنایاتمشابهبا

خصوصهدرآسیاوب،مریکایالتینرخدادهخصوصآههایمختلفاروپاوآمریکابقسمت

.کندمیضروریانجامچنینتحقیقاتیراواستدادهرویخاورمیانهنیز

 

 یمبانی نظر
 شناسی و فرهنگ مادیباستان

شناسانبرسهرکناساسیدرایندانشپایبندهستند:انسان،فرهنگباستانیکلطوربه

،برآوردننیازهایاولیهوامرارمعاشکندبرایبستریزندگیمیدرهانسانوماده.زمانیک

دستثانویه زندگی، محل و سرپناه ایجاد ، و منافع به ستیز،یابی ودرگیریو ابزارها از

تولیدکردهکندکهیاخودآنیاشیائیاستفادهم ازطبیعتوامگرفتهاست.وقتیویارا

ابیابانویتواندشهر،خانهیدرمکانیکهمایمادیدرراستایاهدافخودانسانازداشته

است.زمانیشناختیباستاندرحالایجادفضاوبستریبرایمطالعه،کندباشداستفادهمی

رهاراهااستفادهکردهکهازآنوموادیانسانآنمحیطیکهدرآنبهفعالیتپرداخته

ردازدوازرفتارهاییکهدرکندتابهفعالیتبپشناسیفرصتیایجادمیبرایباستان؛کندمی

ودورریزشدهاشیامورداستفاده،بااستفادهازبررسیوچیدمان،انجامدادهآنبافتصورت

بافتمردهباشد،نسانحتیبقایایبدنا بدیندرصورتیکهدرآنبسترو پردهبردارد. ،

توانترتیبمی انسانباستانگفت، دانشی اصل شناسیدر با بهیابیدستهدفشناسانه

.بقایاییکهاستماندهبرجایشناختانسانوبازسازیرفتارهایاوبرمبنایبقایایمادی

رفتار بستریتحتتأثیر شدهچوندر استفاده یا مادههایانسانیساخته فرهنگییااند

اندیدرزندگیانسانشوند.اینمواددرواقعهماناشیاءوچیزهافرهنگمادیخواندهمی

آنچهدرشوند.انسانفرهنگیخواندهمی،مندیفرهنگکهبهواسطه(1391:124فاگان،)

میباستان بررسیقرار غیابانسانمورد داشتهشناسیدر ابزارها،هایمادگیرد از یاعم

اشیاءو ،نعیمیومسعودی؛دژمخوی؛پاپلی؛گاراژیان)هاستبقایایبدنانسانوسایلو

1393 کنش.(84: و باورها رفتارها، اعتقاد، تحتتأثیر که ابزارهایی و انساناشیاء های
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وبستری،مربوطبهیکزمان فضا بقایایماندهبرجایدر با یکدیگروگاه ارتباطبا ودر

.(52-1393:27یار،)بودردنکنسانمعانیقابلتوجهیارائهمیمربوطبهبدنان



 شناسی در ایرانباستان
تحتلوایعلومانسانیوگاههنر،بیشازآنکهشناسیدرایرانفراترازیکرشتهباستان

ایکاربردیدرجهانمعاصرباشدامریدولتیوتحتقوانیندانشیقابلتحصیلورشته

بهسرعتدرانحصاردولتقرارگرفتهایرانورودبهابتدایازشناسیباستان.استحاکمیتی

)گاراژیانوپاپلی،هاییدرچهارچوبقوانیندولتیتبدیلشدندایآنبهفعالیتهوفعالیت

ازابتدایعنیشناسیراکهباستاناستتاریخیازتقلیلناشیمسئلهاین.(1396:31-32

تأکیدبهابزاریدردستحاکمیتدرامراعتباربخشیدنبهحالازطریقازدورانقاجار

متبرگذشته همانبرتبرترو کهبهگراییملیگرایانهتبدیلکرد.ملیاندیشیریمدنویا

امپراتوری تاریخو تبعآنآثارتأکیدهایتاریخیدورانپیشاز به اسالمیو امروز از و

 (.2010)داوران،بودروگردانشناسی(بندیکنونیباستان)مطابقباتقسیمدوراناسالمی

-دانشگاهدرقالبرشتهدریابد:دوجبههبروزمیدرایرانامعهشناسیدرجایننوعباستان

سازمانزیرنظربررسیوحفاریشاملهایپژوهشیوفعالیتیایعلومانسانیوگاههنر

پژوهشکده و فرهنگی باستانمیراث نهادینهادشناسی. ایران در ،استدولتیدانشگاه

بهشوندودانشگاهورشمردهمیهایبرترکشهایدولتیدانشگاهدانشگاه هایغیردولتییا

اگرچهدانشگاه هایدولتیمحسوبنمیاصطالحآزاد قوانینیشکلتحتنظارتشونداما

شورایعالیانقالبمصوبهبنگریدبه)هستندتطورمستقیمزیرنظرحاکمیاندکهبهگرفته

فرهنگی ق(1362، سازمانمیراثفرهنگیو سویدیگر از عنوان. به آن وانینمرتبطبا

فعالیت باستانمتولی های ادارهتماماًشناسی و گرفته شکل حاکمیت نظر زیر و دولتی

شوند.می

 نیز نکته این ایراستالزامیذکر در کنیم بیان موسسهاکه هیچ خصوصیدرن

باستان اینترتیبباستاناستشکلنگرفتهشناسیارتباطبا به ایرا. ازشناسیدر ناعم

فعالیتشناسیباستاندانش و قوانینودرراستایاهدافزیرنظرهایپژوهشیآنتماماً

دولتیصورتمی باستان»گیرند. مجموع باستاندر به ایران شناسیمبتنیبرشناسیدر

ملی رویکرد دارندگراییمحدودمیتاریخبا آنحقانحصار دولتوحاکمیتدر «شودو

قوانینشناسیدرایرانتحتلوایاوجانحصاریبودنباستان(.1396:51وپاپلی،)گاراژیان

ازانساندرگذشته(ماندهبرجایبامفهوممیراث)تعیینمیراثتاریخیوفرهنگی،دولتی

گویی،(1376،صمدیرندی)داندکهحاکمیتآنراصدسالمیزمانیاستبازهبراساس

میراث امروز بسترهااندتعریفنشدهفرهنگیآثاریکه در اعتناو مورد یدانشگاهینیز

یابند.ازمیراثفرهنگیراهمیرسیدنبهتاریخیصدسالهبهمجموعهنیستنددرآیندهبا

فعالیت اینمنظر با ارتباط در پژوهشی صورتنمیهای سال صد از کمتر گیردآثار در.

وجودبهشناسیجنایی(امکان)دراینجاباستانیدهایجدشناسیآیاباستانچنینشرایطی
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تعیینقوانینمربوطهآمدن برآنمستقیماًخواهندیافت؟امکانیکهدولتوحاکمیتبا

 ندارند.دراینحوزهچندانیتأثیرگذاریودانشگاهومبناهایعلمیگذارخواهدبوداثر



 شناسی معاصرباستان

باستان که بپذیریم ازمادهمطالعهپایهدانشیبرشناسیاگر استو گذشته فرهنگیدر

ندتاهمینلحظهنیزتواایبسیاردورنیستومیگذشتهماًطرفیبپذیریمکهگذشتهلزو

بهشرط؛شناسیقادراستدربسترهایکنونینیزبهمطالعهبپردازدسباستانادامهیابدپ

 بقایایانسان بهرهآنکه مورد مواد دهد.رو بررسیقرار مورد اینباستانا برشناسیکه

کندمیپژوهشکنیممیزیستنزدیکوموادمربوطبهایندورهوزمانیکهدرآنگذشته

یشناسیباستان معاصر میگذشتهشناسیباستانا کهمتخصصانایننزدیکخوانده شود

وازمنظرایندانشبهشناختجوامعامروزیپرداختهبهمطالعهشناسیشاخهازباستان

اعما و مادهانسان گرایانهل باستانمی(.1393،خویدژم)پردازندمیاو گفت شناسیتوان

باستان یا شتهشناسیگذمعاصر از استفاده روشهانظریهنزدیکبا -هایخاصباستانو

مانمعاصرمطالعهمادیاورادرزهایداشتهنگردوانسانونزدیکمیشناسیبهگذشته

انسانومناسباتشدرکوشندازتخصصخوددرشناختشناسانمعاصرمیکند.باستانمی

بدینبپردازندوازاینطریقبهحلمسائلانسانامروزکننداستفادهکنونیبسترزمان .

-هایدورنیستبلکهمیناسیدانشیصرفاًمحدودبهگذشتهشبینیمکهباستانترتیبمی

وبهحالمواجهشودتواندباتخصصیکهدراختیارداردبامسائلانسانیمربوطبهزمان

نزدیکیامعاصرشناسیگذشتههایباستانترینپروژه.ازمعروفکندهاکمکآنوفصلحل

کشیکردهایعراقبودنسلجمعیوبقایایانسانیمربوطبهجریانکاوشگورهایدسته

ایموجودازکشتارصدهابقایمریکاییبابازیابیومستندسازیشناسانآکهدرآنباستان

 .ارائهکردندحسینصداممحاکمهایگناهاسنادقابلاستنادیبرانسانبی

 

 پژوهش شناسیروش
اینتحقیقترکیبیازروشتوصیفی،تحلیلتاریخیاستودرگردآوریموادخاممطالعاتی

مصاحب اسنادیو شیوه استاز گرفته بهره ه بخش. فعالیتمطالعه،اولدر و هایمنابع

 باستانصورت موضوع با آن،1(قانونی)جناییشناسیگرفته با مرتبط موضوعات و

هایوگزارشمنتشرشده،مقاالتهاونتایجها،روشها،دادههایحفاریشاملیافتهگزارش

سایت در اینترنتی دانشگاهکوتاه زمینههایهایرسمی در وباستانفعال قانونی شناسی

 جزءجنایی صورت بهبه با همراه و بردارییادداشتجزء گرفت. قرار بررسی تعدادمورد

گزارشهامقاله اینموضوعشدهبررسیهایو مو42با مقاالتبا ضوعاتمرتبطنوشتهو

هانوشتفحاتاینترنتیوپیکوتاهدرصنوشته100همراهبابیشاز؛نوشتهبود50بیشاز
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یادداشت بهو که هایکوتاه است. یافته منابعخبریمختلفانتشار در درصورتپراکنده

مخت نظرات ثبت و گردآوری هدف با مصاحبه صاحببخش طراحیلف به نظران

میزانشناختگوییتشریحیدرزمینهباقابلیتپاسخسؤالایکوتاهشاملسهپرسشنامه

شناسی،قابلیتحضوریاعدمحضورباستانشناسیجناییوباستانشناسیمعاصرستانازبا

یادانشیشناسیجناییبهعنوانیکعلمجناییجرموتعریفباستاندرتحقیقاتصحنه

شناسان،کارشناسانکرسیحقوقباسهگروهباستانوشدپرداختهمستقلازعلومجنایی

شهید دانشگاه صلح و بهشبشر به انتظامی نیروی کارشناسان و وتی حضوری صورت

درصداهمیتوشناسی،درجهکهدرنهایتمیزانآشناییبااینباستانگفتگوشداینترنتی

تشخیصالزام تحقیقاتصحنهانبودنباستالزامیغیرآورییا باشناسیجناییدر جرم

-شناسان،حقوقسهگروهباستانشاملیآماردراینپژوهشجامعه.بیانیآماریتهیهشد

کهبهدلیلنقشمهمهرسهگروهدرکشف،بررسیبودانتظامیدانانوکارشناساننیروی

کارشناسنفر50شناس،نفرباستان50نفرشامل150،وثبتجرمورفتارهایمجرمانه

بهصورتاتفاقیانتخابشدندنفرفعالحقوقبشر50ونیرویانتظامی موردپرسشنامه.

استفاده قالبکیفیتحقیق-توجهبهرویکردکمیشاملسهپرسشاساسیبودکهبا در

شاملشدطراحییافتهساختارنیمهمصاحبه

یبهنظرشماکاوشدرهربسترمادیشناسباستانییگراباتوجهبهمنطقماده .1

ود؟قلمدادشیشناستواندباستانیموادمربوطبهانسان(م)

ییجناقاتیدرتحقیتواندنقشیشناسانهمانسانیبهعنواندانشیشناسباستان .2

دستبزند؟تیبهفعالنهیزمنیودراردیبرعهدهبگ

بپذ .3 باستانمیریاگر بسترهاییتوانایشناسکه در آییجنایکاوش دارد ایرا

درنظرگرفت؟ییازعلومجنایکیرشتهرانیاندهیتواندرآیم

هایجرموچگونگیحائزاهمیتاینکهاگرچهبررسیمیدانیوبازدیدازصحنهنکته

آن میانجامتحقیقدر ارائهها توانستدر اینپژوهشبسیار مؤثرینتایجدر بهباشداما

یابیناتوانیدرکسبمجوزبرایحضوردربسترهایمجرمانهوعدمامکانبرایدستدلیل

س از مهم این ارائه،نگارندگانویبه و عینی مشاهدات اساستوصیف این بر نتایج

نبودپذیرامکان و نوشتار این کتابخانهدر منابع به است.تنها شده بسنده علتعدمای

صحنه به روشدسترسی طریق از مجرمانه مواد عملی بازیابی و جرم هایهای

مستقیباستان و جلوگیریصریح عواشناختی، نیرویم نگارندمل ورود از بهانتظامی گان

هایجناییازسویهایجرمودسترسیبهپروندهبهصحنهشناسعنوانپژوهشگرباستان

هایالزمدرارتباطباتحقیقدرصحنهنبودزیرساختکیفریاستانتهرانبهدلیلدادگاه

هایقابلنوعدادهاینوجوهحقوقی،امنیتیوسیاسیشناختیوهایانسانجرمبادیدگاه

بود.مطالعه
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 قانونی() جناییشناسی باستان

استآمدهدادگاهییا(قانونی)جنایی شناسباستانیکتعریفدر قانونیشناسباستان:

شدهمدفونشواهدومدارکوانسانیبقایایبازیابیویابیموقعیتوجو،جستباطورکلیبه

)داردسروکارجناییبسترهایبهمربوط صحنهدرشناسیباستانواقعدر(.2012موران،

مربوطهایپرسشبهطریقاینازتااستمادیشواهدومدارکبهیابیدستپیدرجرم

یکیاز.بکوشدجناییمسائلحلدرودهدپاسخانسانیدادهرویهایجنایتوبهجرم

شناسانبرایکارشناسانقانونیوانسانترینبسترهاییکهباستانترینومتداولاولین،مهم

دراینشدهانجامهایترینفعالیتازمهم.استجمعیدستهقبوراندشدهدرآنفراخوانده

درحفاریاینقبورکهست.اجنگداخلیاسپانیاشدگانکشتهحفاریقبورمربوطبه،مورد

غیرنظامیان و قتلرسیده به شهروند بهکشفصدها شناسانوباستان،شدانیقربمنجر

تریننتیجهدرنیپرداختند.مهمشناسانبادقتتمامبهکاوشوبازیابیبقایایانساانسان

بازیابیوبازشناسیاجسادوبرگردانده،ایکهدرآنکاوشصورتگرفتبسترمعاصرجامعه

هایشانبود.ازبدنقربانیانبهخانوادهماندهبرجایشدنبقایای

ایازجانبکمیسیونگرفتنکشتارسربرنیتساکمیتهپسازپایانم.1992سالدر

تحقیقاتگسترده و بررسی بوسنی در ملل سازمان بشر ایحقوق بازیابیبرای کشفو

سایت182کهطیآننزدیکبهراانجامدادازنقضحقوقبشردراینکشورمدارکمادی

هزارانمسلمان دفنبیشاز آنکشتارجمعیربانیقمربوطبه برخیاز موردکشفو ها

شناختیهایباستانتردهقرارگرفت.آنچهبیشازهرچیزدرایندستفعالیتحفاریگس

می بقایشد،پیگیری گردآیافتن هدف با قربانیان به مربوط قتلای مدارک ووری عام

بودنسل اینکشور )کشیدر 2005جول، :37-39) اصل. آنتحگروهدر در قیقاتیکه

جمعیدرگورهایدستهشباکاونیزحضورداشتند،توانستناسانشوانسانشناسانباستان

 اثبات برای «قومیتیسازیپاک»مدارکی گردآکه را بود داده رخ سربرنیتسا ودر وری

هاپیششبیهاینفعالیتحقوقبشریسال(.39:همان)اینامررامحکومکندمسئوالن

 عراقدر سرنگونینیز پساز بحبوحهصورتگرفت. در و تشکیلرژیمحاکمیتیصدام

،سانیونقضحقوقبشریصدامانیبهاعمالغیردادگاهجنایاترژیمبعثباهدفرسیدگ

باستان1تریمبل با آمریکایی خوگروهشناس باستانتحقیقاتی از متشکل شناسان،د

وانسان دستهشناسانباستانزمینشناسان گورهای کاوش دربه عراقجمعی کردستان

بازیابیوشناساییبقایایمربوطبهبیشازصدقربانی.(2)تصویرپرداخت اوتوانستبا

اقداماتنسل از عراقبرداردکشیصپرده از اینمنطقه )دامدر 2009پرینگل، این(. در

هاویلبقایایقربانیانبهخانوادهتریننتایجضمنبازیابی،بازشناسیوتحوتحقیقنیزمهم

مدارکیقابلاستنادارائه،بازماندگان دادگاه در کردنصدام تریمبلبودبرایمحکوم از.
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باستانهایروش گردمختلف منظور به نتایجوآشناختی و جست سود اجساد ری

آورد.دستبهمیزیراآموفقیت


جمعیدربوسنیتگوردستهشناساندرحالکاردرسای:باستان1تصویر


 2016منبع:مارتینویکوهمکاران،


درجریانقومیتیشدگانکشتهواقعدرکردستانعراقمربوطبهجمعیدستهگورهای:2تصویر

عملیاتانفالتوسطصدام


 2009پرینگل،منبع:



هایجرمیاشناختیدرصحنههایباستانفعالیترنامههاییازایندستدرکانمونه

جمعیوبهکاوشگورهایدستههابسترهایجناییوجودداردکهقریببهاتفاقبیشترآن

کشته واقعشودمیمربوطشدهمدفونشدگانیا کنونتوانگفتمیدر شناسانباستانتا

وشواهدتمامیاقسمتیازمدارککهدرآنانددربسترهاییفعالیتداشتهعمدتاًجنایی

بازیابیودرونیازمندکاوش،شدهمدفونجمعی(صورتفردییابه)هایجنایتمربوطبه
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اریترینکجمعیعمدهدرکاوشقبوردستهمحدودگردآوریازسطحزمیناست.یموارد

ایبررسیهگیردشناساییمحلدفنبااستفادهازروشصورتمیشناسکهتوسطباستان

 ثبتویژگیبردارینقشهمثلروشژئوفیزیک، ؛ماسکاب؛رافائل)هایبیرونیگورمحلو

 استفادهازابزارهایکردنبازودرنهایت (2009:38دونلیواسلون، وشکافتنزمینبا

کاوش اینا شناسیهایباستانمعمولدر در مهمکاوشدستست. ها از برایچیزهرتر

نگهاسشنباستان و قسمتثبت و اشیاء هاداری در اسکلت مختلف وی خود بستر

آن استمستندنگاری )ها 2012تولر، باستانفعالیتیتریناصلی.(166: درکه شناسان

قالبحفاریانجاممی در مستندنگاریهمهمیدانعملو مادییمدارکدهندثبتو

هایقتلمانندکشتارجمعیطبهدمربورموابهدلیلحساسیتبسیارباالی.(3تصویر)است

وبامتمرکزهستندجمعیهایکاوشگرقبوردستههشناسانبیشتردرگروباستان،قومیتی

نیروهایپلیس قضاییدربخشو شواهدهمکاریهایمختلفدستگاه بازیابیمدارکو

توشا.رنددا مثال انسان1دوپراسبرای فلوریدااستاد دانشگاه بهشناسی همراهآمریکا

سالایپسازچهاردهههمکارانخودبراییافتنبقایایمربوطبهاسکلتزنبهقتلرسید

پلیسآ کردبا همکاری توانستمریکا و از استفاده هایروشبا در هایبررسیمعمول

دادگاهموفقبهرابازیابیکنددرنتیجهبقایایجسدوراکشفمحلگورشناختیباستان

(.188-1386:190،ویلروویلیامز؛شولتز؛دوپراسشد)مظنونواجرایحکماثباتقتل


جمعی:بازیابیومستندنگارییکدگمهوبقایایلباسازیکقربانیدرگورهایدسته3تصویر

مربوطبهجنگداخلیاسپانیا


 2014منبع:کانگراموهمکاران،
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 جناییشناسی باستان در نیروی انتظامی و دانان، حقوقشناسانباستاننقش 
شناسیایرانایدرباستانچندانناشناختهجناییشاخهشناسیباستانشداگرچهتصورمی

برآمده نتایج اما نظرنیست از حدود داد نشان باستان82سنجی از شناساندرصد

باستانمصاحبه یا شونده عملی را جنایی اظهاردانشناسانهباستانغیرشناسی یا و سته

 به قادر که گوییپاسخداشتند از 18نیستند. 11ماندهباقیدرصد قطعطوربهدرصد

پژوهشیباستانشناسیجناییراباستان و دانسته 7شناسانه میدرصد اظهار کهداشتند

باستانتوانکلیتاگرچهمی شناسیجناییکار را، نظرشناختیکاریباستانمثابهبه در

امافتگر دراینجامنظور)ایمشخصازگذشتهبهدلیلبرخوردارنبودناززمانودوره،

 شناسیدانست.باستانصددرصدیتوانآنرانمیدور(،گذشته

 
شناسانباستانجناییازدیدگاهشناسیباستان:1جدول

 


دربودندشوندگانگروهدوممصاحبهکارشناساننیرویانتظامیتشکیل اینگروه.

شناسیجناییاخبارتانبیشدرموردباسکهکمابیانکردندشوندگاندرصدازمصاحبه45

کهددرصدمعتقدبودن25.دانندمیمشاهدهکردهوآنرابهنوعیعلمیجنایییاعناوینی

باستاننیرویجرمبهدلیلحضور از استفاده تحقیقاتشناسمجربنیازیبه شناسیدر

شناسیجناییدرباستانمطرحکردنددرصد30پاسخیندادندوسؤاالتوبهنیستجنایی

به مربوط بسترهای مفید گسترده جنایات و کهنمیامااستجنگ داشت انتظار توان

شناسیبتوانددرتمامیتحقیقاتجناییکاربردداشتهباشد.باستان
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نیرویانتظامیجناییازدیدگاهکارشناسانشناسیباستان:2جدول

 


آگاهیبرخالفدوگروهدیگر،یعنیکارشناسانحقوقبشرشوندگانمصاحبهسومازدسته

ومعتقدداشتندهایاخیرهایآندردههشناسیجناییوفعالیتبیشترینسبتبهباستان

یایمربوطبههبازیابیبقاتوانبایمیشناسیبیشترازهررشتهباستانکارگیریبهبودندبا

دادهرویهایجنایت داشتند.75کمککرد. نگرشی چنین جمعیتگروه درصد 25از

باقی درصد باستان14مانده از چدرصد ندانینداشتندشناسیجناییاطالع درصد11و

مورددانستند.شناسانمجرببیشناسیدرتحقیقاتجناییراباوجودجرمعملکردباستان


جناییازدیدگاهفعاالنحقوقبشرشناسیانباست:3جدول

 


 پرسشنامهازآمدهدستبهنتایج توسطپرشدههای گروه آماریسه اینجامعه به

ترتیبقابلمقایسهاست.
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میانباستانشناسان،کارشناساننیرویانتظامیوفعاالنشناسیباستان:مقایسهنگرشبه4جدول

حقوقبشر


 

 هاشناسی جنایتباستان قانونی(/) جناییشناسی تانباس

باستان کنونهایجرموکاوشگورهایدستهشناساندرصحنهاززمانحضور جمعیتا

راشناسیجناییباستانتوانآیامیصورتپذیرفتهکهمسئلهبسیاریبرسراینهایبحث

شناختیرویکردیباستانکارگیریبهنراصرفاًدانستیااینکهبایدآشناسینوعیازباستان

هافراترازاینرفتهوبرخیجناییبهشمارآورد؟دراینموردحتیگاهبحثدربسترهای

نوعشناسیباستان شاخهرشتهمیانیجناییرا جناییخواندهیا علوم کراسلند،)اندایاز

2013:124.)

درگیرانسانیکهنبخشازجامعهباآمرتبطبودنشناسیجناییبهدلیلباستان

درآمیختهباقانونوحقوقجزادرکشدهشناسیباستانازنوعیاندبودههاهاوجرمجنایت

درشناسانباستانترینعلتناتوانیمهمازاینمنظر.(2005:117هانتروکوکس،)است

باجرموجنایتازجملهبطمرتوبهتبعناآشناییبسیاریازمتخصصینتعریفیجامعارائه

 نیرویپلیسدراینمیاننیرویپلیسنیزهمیناست. شناسانهمبهکهباستاننهتنها

نهبهشناضحازچیستیاینشاخهازباستاندلیلدراختیارنداشتنتصویریو اسیآنرا

تعریفدرتحقیقاتجنایییکرویکردکاربردیجایگاهشناسیکهدرعنواننوعیباستان

دانند.شناسیخارجمیباستانآنراازحوزهوکنندمی

شناسیجناییچیست؟آنچهنگارندگاندرپژوهشپیشرویباستانامابهراستی

ماهیتکهکوتاهامامهماستسؤالقصددارندبهآندستیابنددرواقعپاسخبههمین

هایفعالدرتخصصیگریانآنودتفاوتمتوانوچگونهمیچیستجناییشناسیباستان

رامشخصکرد.جرمتحقیقاتصحنه
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توانآنرامیکندکهدراینبابرامطرحمیپرسشیدرآغازکتابخود1کُلیرت

تاریخیشناسیجناییدانستعطفیدرتعریفباستاننقطه آیاگویدمیقبر؟اوبراساس:

مثابهمی به را آن محتویات و قبر برایشکلبتوان نظرستری در روایتتاریخ و گیری

)گرفت؟ 2015کُلیرت، :2-3 .) کُلیرتاینجادر معمولینهمنظور گوریقبری که

کهمدارکیازتاریخگناهبیباانبوهشواهدیمادیازمرگصدهاانساناستجمعیدسته

واردصحنه90و1980شناسیدردهه.زمانیکهباستان(4تصویر)اندخشونتوجنایت

می زمینه،شودجرم تخصصدر نوعی واقع مدر بازیابی خاموشو تصورشدهمدفونواد

شودمی جنایت بهتر ثبت برای باید بادادهرویکه و در آن مادی هایدادگاهزتعریف

بهبین باستانالمللی اینجا در شود. گرفته خدمتکار به تخصص نوعی جنایی شناسی

قابلارائهگردآورییکوشدشواهدسویقانوناستکهمیازشدهگرفته کندمستدلو

( کُلیرتوباستان(؛2005:117هانتروکوکس، شناسانیچونتریمبلدرعراقضمناما

کاوشگورهایدسته دادگاههدفدستباجمعی در ارائه قابل مدارکی به اینیابی با ها

یابیبهمدارکیشناسیجناییدستغایتباستانبهراستیتنهاکهشوندچالشمواجهمی

ست؟اهاجنایتعاملینساختنجنایتکارانوقابلارائهبرایمحکوم


ازجنگداخلیاسپانیا،بررسیبقایایانسانیماندهبرجایجمعی:کاوشدرگورهایدسته4رتصوی

 شناسانجناییشناسانوانسانتوسطباستان


2015منبع:کلریت،

کهتحتتأثیرواقعهنزدیکشتهشناسیمعاصر/گذیافتنباستاناپیشازماهیتت

درهایتجارتجهانیدرآمریکاهایبرجازویرانهماندهبرجایوشبقایاییازدهسپتامبروکا

یافتشکلکنونی بروز و )ظهور 2007گُلد، :36 بهعنوانشباستان(؛ ناسیجناییبیشتر

مدارکقابلارائهسازندهبراستناددربازیابیمواددربسترهایجناییووقابلمؤثرروشی

خصوصهشناسانباماپسازآنزمانیکهباستان؛شدمحسوبمیهایجهانیدردادگاه

                                                           
1
 Colaert 
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بهیبودند،خویشرادرمواجهباجهاننیکهبهنوعیبافاجعهودرددرارتباطشناساباستان

گرفتنوخدمتآنبر،ردندکمشاهدهبارخشونتشدت قرار اختیار بهجایدر شدندتا

وهاها،جنایتایمستقلبهکاوشدرفاجعهنهادهایحکومتیوسیاسیبهشیوهرساندنبه

عموماًشناسانکه.اینباستانبپردازندازدردورنجهاانسانشدهفراموشهایمادیخاطره

راستیبهشدند؛روروبهپرسشیمهمباپرداختند،میاوشبهکازتاریخیپیشدربسترهای

یهایانسانیچهتعهددرمقابلدردهاورنجشناختیانسانعلمیشناسیبهمثابهباستان

آندارد؟داشتهوچهتواناییدرکاستن

بر نوع اساس بسشناسیباستانمواجهاین دربا آنچه به نسبت جنایی ترهای

یایمادیومدارکهایجهانیدرارتباطبابقاایحقوقبشرسازمانهسیشناسییاکرجرم

متخصصانیاگرچهوجودداشتمتفاوتشد.اینمتخصصاندادهرویهایموجودازجنایت

کاریواحدهستند یکبستر اهدافیمتفاوتبا باستاندارنداما اینبستر در شناسیبه.

توانچطورمی؟جنایتچهکسانیهستندنازایندستکهعاملیهاییپرسشجایطرح

بهوپرداخت؟دادهرویبهاثباتجرم چهدستهمدارکیبایدبرایبازیابیانتخابشودتا

 چگونهشدنمحکوم که کرد حرکت دست این از مسائلی سمت به بینجامد؟ مجرمان

زوایایپنهانوباروشنساختن؟دراینبستریاریرساندشدهمدفونتوانبهانسانیتمی

دراینرویکرددستزد؟هاانساندرسرگذشتشدهفراموشبهثبتتاریخدادهرویجنایت

تعریفب متفاوتحتی نیز است.سترهایجنایی مجرمانه تعریفباستانبستر شناسیدر

جنایی بستر نوعی واقعی تحتدر یافته رفتارهایایشبکهتأثیرمادیشکل از پیچیده

مر )دگاناستزندگانو 2013کراسلند، متخصصینجرم؛(131: دیدگاه در شناسیااما

مرگآنیرویپلیس ایندیدگاه در است. استرفتارهایزندگان مهم اینبستر در نچه

ضبطاستمسئله ثبتو نیازمند رویدادیکه عنوان حتیجنایتبه سازمسئلهنیست،

 آنچه بلکه رفتارهایزندگانمسئلهنیست، عاملینجنایتاست، هرچهیا اینجا در است.

مدارکیمحکومساختنجنایتکاریاریدهدقابلتوجهوثبتوضبطاستومحققرادر

،دراینجارنجوگیرندنیستندثبتنشدهوموردتوجهقرارنمیکنندهکمکراستاکهدراین

.درستهمینتفاوتتاسدردقربانیموردتوجهنیستبلکهرفتارجنایتکاراستکهمهم

بازتعریفیمتفاوتازدهدکهبهشناسیجناییرابهسمتیسوقمیهاستکهباستانهدف

بادادهرویشناسجناییهدفثبتتاریخرنجوجنایتباستانزند،درنظرخویشدستمی

رقبالتعهدخوددتابتواندنهتنهابهاست(1395پاپلییزدی،)تأکیدبرفردیتقربانیان

)هایبازسازیگذشته اینطریقشدهفراموشبهعمد( نیزبپردازدکهاز را جهانبازمانده

ازبینانهواقعودریافتتصویریدادهرویدهوفرصتیبرایپرسشازجنایتیتسلیبخش

(.2007:50کانگراموبروند،)آنچهرخدادهبهدستدهد
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 گیری نتیجه

مصآمدهدستبهنتایج احبهاز بیدهندهنشانها اینناآشناییو در توجهیمتخصصینامر

رویکردشناسیکهصرفاًشناسیجناییرانهیکباستانباستانانشناسباستانزمینهاست.

آ از حتیکمتر روشروشکارگیریبه،نیا باستانهایمشابه بسترهایشهای ناختیدر

می داننجنایی و د در رویکرد این شناسیباستانمعتقدند آن اهداف وتأثیریو نداشته

تواندبهنمی حقوقدرمقابلمتخصصانحوزهپیشبرداطالعاتموجوددرآنکمککند.

دلیل به حقوقیهایدیدگاهآشناییبابشر باستقانونیو امریالزمان، شناسیجناییرا

گردآدا برای مفید روشی را آن و مدنسته بهوری مربوط مستدل ارک تعریفجنایات

مدارکیکهازاصلیکنندمی شاهدیبرایاثباتجنایتواقعیبرخورداربودهوبهمثابه،

باستانشودمیتلقی نیرویانتظامیبه من. میانزلهشناسیجناییبه علمیتخصصیدر

.باشدمؤثرکشفجرمفعالوتوانددرزمینهمینگریستهکهسایرعلومجنایی

وجناییتوجهبهنتایجبرآمدهازکاوشبسترهای،هایصورتگرفتهعالیتبازخوانیف

ماهیتمعنابخشیباستان سالشناسیکنکاشدر در نشانمیهایمعاصر دهد؛هایاخیر

جناییایازعلومشاخهایونهحتیرشتهیکمیانشناسیجنایینهیکرویکرد،نهباستان

درهدادهایرویجنایتشناختانستکهبرایدرکووپادتوانآنرانظامینمیبلکهاست

-وشاخههانزدیکمارخدادهاست،رشتهخصوصآنچهدرگذشتههاریخبشریت،بطولت

جمعیهایجنایتازجانبههمهتصویریکوشدومیهایمتنوععلومرابهخدمتدرآورده

مجرمانیامدارکمحکومکنندهرمجبسترشفشناسیدرکاینباستان.کندارائهوفردی

جنایتشودمیمتوقفن گذشتهدادهرویبلکه و تاریخ همچون میرا بهای باید که داند

درزندپیامدهایآوشودثبتبهتریننحوممکنمستندنگاریو هایپیشرویگینرا

دراصلکرددنبال باستان. پایاننمیشناسجناییباکشفجرمکار یابدکهآغازنهتنها

یکباستانمی دسترفتگانمیناسجناییبهمطالعهششود، پردازدوزندگیومرگاز

جایعپسازف،اوازاینطریقبهدرکآیندهکندمیهارادرجریانآیندهپیگیریفقدانآن

تنکوشدبهبازماندگانبرایساخنیونهطبیعی(دستزدهومیدراینجاانسا)بارخشونت

زندگیبهترکمککند.

نمشناسیباستان را یجنایی دانستایشاخهتوان جنایی علوم از چراکه،

اوجرمدارد،رکمادیجنایتومستندنگاریصحنهشناسجناییهدفیفراترازدباستان

ودروشکاحاویبقایایمادیرفتارهایانسانیشناختیبافتیباستانبسترجرمرابهمثابه

رفتآنبههمان که بررسی،اندازه را تفسیرثبتارهایمجرمانه دردمیو رنجو به کند،

انقربانی آپردازدمینیز راو تاریخبشریتثبتمین از باستانچونبخشی اسینشکند.

 باستانجنایی مدیون را خویش کنونی معاصرهویت ازشناسی نوع این چون است،

خدمتحکومتشناسینمیباستان در تواند چهارچوبباشدها در تنها حاکمیتینقشو

باشد یکباستانداشته ، حکومتاستکسیشناسجنایی به آنکه بیشاز بتواند ها،که

هافعالیتکند،بهانسانیتآنودرخدمتوقانونیوفادارباشدانضباطینهادهایوهادولت
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توانمندهاینقربانیانخشونتازتمامیازیادنرفتوبرااستهامتعهدورنجودردانسان

.گیردمیبهرهموجود

 علت باستاناصلی باستانناآگاهی از غیرباستانجناییشناسیشناسان شناسیو

ازاستادانوناآگاهیهایایرانشناسیدردانشگاهضعفمبناهایعلمیباستان،دانستنآن

شاخه کیف و باستانکم جدید شناهای اظهارات به توجه با است.شوندگانمصاحبهسی

باستان از بسیاری چنانچه باستانازرساناطالعشناسان نوع معنایواقعیاین به شناسی

اینبیاطالعیکردهشناختیبودناظهاربیباستان هایاطالعیوعدمعالقهبهگرایشاند.

توانیکیازدالیلیدرایرانمیشناسوضعیتباستانبراساسجدیددالیلمتعددیدارد.

 را آن حدودی قتا دولتی اهداف خدمت در و بودن باستانرحاکمیتی گرفتن شناسیار

.دانست دولتیسویکاز فعالیتباستانسازمان فرهنگی میراث را چهارچوبشناسی در

برایاسانآگاهشنباستاناندکوازسویدیگرتالشکندمیقوانیندولتیکنترلومحدود

مخالفتمراجعقانونیوحقوقیدربهدلیلتحقیقدربسترهایجناییفعالیتدرزمینه

می مواجه شکست با شودایران در نمیباستانو شکل جنایی اگرچهگیرد.شناسی

شناسیجناییوکموکیفوالزاماتآندانانازباستانکارشناساننیرویانتظامیوحقوق

بسترهایهشپژوبرای وجود عدم اما بسترهایجناییاطالعاتقابلتوجهیداشتند در

باستان برایحضور درقانونیالزم مطالعاتمیدانی انجام و تحقیقاتجنایی در شناسان

مستقیمدارد.تأثیریشناسیجناییوبهرسمیتشناختهنشدنآنباستاننگرفتنشکل

 و اروپایی کشورهای برخی در اکثر آدر اکشورهای ایران،سیایی جمله ز

علمشناسیباستان رویکردهای خدمت در دانشی گرایانهملییا دراستحکومتی و

هایخودبهماهیتانسانیفعالیتوبیشازآنکهگیردچهارچوبقوانیندولتیصورتمی

باشد داشته سیستمتوجه برآیندهایدولتیو حاکمیتیکهحاکمیبه دارد، درتیتوجه

وپذیردمیصدسالوبیشتر()وردقبولشناسیراتنهادربسترهایباستانیمباستانایران

نگرشباستان از معاصر مسائل به روگردانشناختی باستاناست. دیدگاه این نشناسادر

سایت در که هستند مکانکسانی و ها باستانی های تمرکز موادی نتیجهکنندمیبر که

مواددراینجامعنایانسانبهاندازهدرعمقتاریخاست.شدهمدفونهاییسانهایانفعالیت

فراترازتواندهایطالتقلیلیافتهونمیهایشکستهتاجامسردوگنگباستانی،ازسفال

نتیجهشودشوددرکباستانیخواندهمیآنچهماده ایکهایندیدگاهدرپیدارد،همین.

شناسیجنایییتعریفیشناساومستقلازباستانشناسانازارائهنیباستانناآگاهیوناتوا

باستان آن، از فراتر و است. گفتباستانزمانیمیکهدرحالیشناسیمعاصر اسیشنتوان

معنایواقعیشناسجنایییکباستان به دیدگاهاستشناسیباستانیمستقلو هایکه

پایانایبیاکردهوبهانسانبهعنوانسوژههاجداییدولتگرخودراازرویکردهایباستان

توانمیتنهااینجاستکهبنگرد.کنندهروایت،نهگنگوسردکهپویاوهاییدرقالبابژه

باستان باستانشگفت یک جنایی شاخهشناسی نه است مستقل خدمتاناسی به ی

ها.هاوحکومتتوسطسازمانشدهگرفته
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