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باستانشناسی جنایی
رویکردی انسانشناختی در بازیابی و بازشناسی مواد مجرمانه

سیدحسنموسوی
عابدتقوی
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تاریخدریافت1396/2/4:
تاریخپذیرش1396/12/16:

چکیده
مشاهده خشونتهایی چون جنگها و نسلکشیها که در پایان قرن نوزدهم اوج گرفته بود،
متخصصان بسیاری را واداشت تا برایشناختوکاهشدردانسان تالشکنند .باستانشناسان نیز
با استفاده از تخصص خود یعنی بازیابی مدارک مادی مربوط به گذشته در بسترهای انسانی و
خوانش آنها به این حوزه وارد شدند .باستانشناسی با کاوش گورهای دستهجمعی به بسترهای
مجرمانه پرداخت و به سرعت توانست به عنوان دانشی با کارایی در زمینه بازیابی و بازسازی
نشناسیجناییشکلگرفت.در
باستا 
رویدادهشناختهشودودرنهایتشاخهایبهنام 
جنایتهای 

میکوشدبابررسی
ایرانتاکنونبهاینگرایشازباستانشناسیمعاصرتوجهنشدهاست.ایننوشتار 
صورتگرفته و مصاحبه با متخصصانی که با استفاده از این رویکرد علمی در شناخت و

فعالیتهای 
حلوفصلجنایتهاتأثیرگذارهستندبهمعرفیاینگرایشازباستانشناسیبپردازدودیدگاههای
موجود در اینحوزهرا موردسنجش قرار دهد تا عالوه باایجاد درکی جدید از نقش باستانشناسی
باستانشناسی جنایی در جامعه

معاصر در حل مسائل جوامع انسانی به چرایی عدم استفاده از 
قابلیتهای خود در زمینه بازیابی

دانشگاهیایران بپردازد.باستانشناسی در این راستا با استفاده از 
رویداده توانسته است دربررسی پروندههای جنایی موجود کمک کرده و
دقیق و بازسازی خشونت  
تعریفیباستانشناسانهازجنایتارائهکند.
کلیدواژگان :باستانشناسی جنایی ،بسترهای مجرمانه ،باستانشناسی معاصر ،بقایای انسانی،
خشونت .
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مقدمه
باستانشناسیدانشیبرپایه دوموجودیتیعنیانسانوموادمربوطبهاو شامل وسایلو
برجایماندهاز

ابزارزندگیتابدنواجزایآناستومیکوشدباکاوشدربسترهاوبقایای
انسانبهشناختیواقعگرایانهدستیابد.بستری کهمیتواندمربوطبههزارانسالپیشیا
حوزهایشناختی
مربوطبههمینلحظهیادقایقیقبلباشد؛بهعبارتدیگرباستانشناسی 
است که در آن بقایای برجایمانده از انسان در گذشته مورد مطالعه قرار میگیرد
(دارک .)14:1393،
باستانشناسی را میتوان روشی علمی برای شناخت رفتارهای انسانی بر پایه مواد
آنقدر نزدیک که
فرهنگی مربوط به گذشتههای دور یا بسیار نزدیک دانست .گذشتهای  
باستانشناسی

میتوانددرچنددقیقهقبلرخدادهوموادیاز خودبر جایگذاشتهباشد.

دستهبندی و توصیف وتحلیل
درچنین بافتهایمادی بابازیابیوکاوش مواد،چیدمانو 
هایانسانیتبدیلمیکندو

کشفشدهرابهمدارکعلمیبرایبازتعریفرفتار
یافتهها،مواد 
میپردازد.هدفباستانشناسدراینرونددستیابیبهشناختو
درنهایتبهتفسیرآنها 
باالبردنسطحآگاهیازرفتارهایانسانیدربسترهاییانباشتهازشیومادهاما خالیاز
وجودزنده انسانی است.چالش جدی کهاین پژوهشراشکلداده ،ایناست که اگرچه
باستانشناسیدانشیبرپایهکنکاشدربقایایمادیوفرهنگیانسانیاستامامیتوانددر
به طور خاص بسترهای جنایی همراه با مواد مجرمانه
تمامی بسترهای مادی و در اینجا  
رویدادهمؤثرباشد .
نقشیتأثیرگذارایفاکردهودرشناختحادثهیاجرم 
اینگونهمطرحکردکهنقشوجایگاهایندانش
پرسشاصلیاینتحقیقرامیتوان 
دربسترهایجناییچیست؟اهمیتپرداختنبهاینپرسش وپاسخبهآندراینمسئله
نهفته است که باستانشناسان بهعنوان متخصصان در امر پژوهش بر روی مواد ناقص و
شکننده انسانی ،درتحقیقاتجناییکهدرآن حساسترین وگاهشکنندهترینموادمربوط
بهجنایتیاجنایتهایمتعددییافتمیشودحضورفعالیندارند.ایندانشباتجربهو

مهارتیکهدرجمعآوری،دستهبندیوبازسازیانواعدادههایباستانشناختیداردمیتواند
بهعنواندانشیفعالوکاربردیدرصحنههایجرمحضورداشتهوبهجرمشناسانونیروی
رویداده کمککند (مایرزومشنسکا .)1632:2013،در
پلیسبرایتشخیصبهترجرم 
کردهاند ضمن معرفی وجه فعال باستانشناسی در گذشته
این پژوهش نگارندگان تالش  
بهکارگیری
مسئله کلی پرداخته شود که با  

نزدیک و کار بر روی مواد معاصر به این 
جنایتزده را

ظرفیتهای موجود در این دانش چگونه میتوان کاوش و بررسی در بافت 

بهبودبخشیدهوبهبازسازیهایمفیدبرایتفسیرهایدقیقتردستیافت .


پیشینه پژوهش
برایاولینبارباستانشناسان آرژانتینیدرتحقیقاتصحنهجرمبرای کاوشوبازیابیقبور
دستهجمعی در سال  1984حضور یافتند (استل .)120-418 :2008 ،کارولین استل در
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دستهجمعی جدید:مسائل
مقالهایتحتعنوانباستانشناسیوتحقیقاتجناییدرقبور 
اخالقی در مورد فعالیت جدید باستانشناسی در این زمینه به تفضیل بحث کرده است.
استلکوشید بهچراییونوعحضورباستانشناساندرصحنه جرمبپردازدودرنهایتبا
انجامشده چگونگیایفاینقشباستانشناسیدرایندستتحقیقاترا
ارائه نمونه کارهای 
1
میکند .زو کراسلند در مقاله الزامات داللتکننده برای باستانشناسی قانونی به
تبیین  
معرفیاجمالیباستانشناسیقانونیبر پایه تعریف مدارکمادیموجوددرارتباطبا قبور
دستهجمعیپرداختهاست .هدفکراسلندارائه شواهدیبرایضروریبودن باستانشناسی
قانونی در جامعه و ارتباط تنگاتنگ این دانش با بازیابی معانی بر اساس مدارک مجرمانه
معرفیشده در

است .کراسلند دربخشیازمقاله خوددراین بارهمینویسد« :ارائه مدارک
زمینه ارتباط بین مدارک قانونی ،تصویر پیچیدهای از ارتباط بین زندهها و مردهها را به
نمایشمیگذارد»(کراسلند .)131:2013،
2
درکتابچهای کهتوسطکریستنجول تحتعنوان همکاریتوسطباستانشناسان
(قانونی) در بررسی بقایای انسانی قبور دستهجمعی تدوین یافته است ،برای درک نقش
تأثیرگذارباستانشناساندرتحقیقاتقانونیبهکاوشقبوردستهجمعیمناطقمختلفاز
جمله آرژانتین ،یوگوسالوی ،کردستان عراق ،بقایای انسانی مکشوفه در بُستون آمریکا و
دیگرنمونههایمشابهپرداخته شده وباآگاهیازویژگیهایباستانشناسیومطرح کردن
مسائلحقوقبشری،سهمباستانشناسیرادراینتحقیقاتپررنگدانستهوحضورآنهارا
بهدلیلدراختیارداشتنالگوهایدراز مدتازرفتارهایانسانیوشناختجامعترمسائل
انسانیضروریمیداند (جول.)10-9:2005،درنوشتاریبانام استخوانهای بد؟ باستان-
شناسیتاریخیدرفعالیتهایعلومجناییتوماس.جی.کریست 3بامقدمهایدرموردورود
گروههای تحقیقاتیصحنه جرم،ویژگیهایبسترهایجناییرا
انسانشناسیجسمانیبه 
میشود .کریست چون دیگر
تعریف میکند و برای باستانشناسی نقشی تأثیرگذار قائل  
هایصورتگرفته

میپردازد وازفعالیت
دستهجمعی  
پژوهشگرانومحققینبهبررسیقبور 
نمونهای دیگر مربوط به تحقیقات
میگیرد (کریست  .)42-14 :2001 ،
در این مورد بهره  
مقالهایتحتعنواننادانیسعادتنیست:مدارکانسانیمربوط
درککانگرام4استکهدر 
بهتجاوزبهغیرنظامیاندرجنگداخلی اسپانیا بحثی جامع در ارتباط با کشف گورهای
دستهجمعی مربوط به این جنگ با درونمایهای متفاوت را ارائه میدهد .در اینجا
باستانشناسان درصحنه جرمدستبهپژوهشزدهوهمراهبا مشارکت انسانشناسانو

آنها در این تحقیقات بر این مسئله تأکید
میکنند  .
باستانشناسان رویکردی نوین ارائه  
داشتندکهباستان شناسیبادقتیکهدر بازیابی مدارکوشواهدمادیداردمیتوانددر
اینگونه تحقیقات مؤثر باشد .این محققان توانستند در کار خود عالوه بر بقایای انسانی

1

Zoe Crossland
Kirstn Juhl
3
Thomas A. J. Crist
4
Derek Congram
2
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(مانند اجزای مختلف اسکلتها) ،مدارک غیراستخوانی مربوط از جمله بقایای لباس و
طنابهایی که با آن دست قربانیان بسته شده بود را کشف و مستند کنند و خشونت
رویدادهرانمایانسازند(کانگرام؛فلولومیاما .)51-49:2014،

مقالههاوکتابهایدیگریباموضوعباستانشناسیقانونیونقشباستانشناسیدر

تحقیقاتصحنهجرمبهنگارشدرآمدهکهبهطورکلیدرتمامیآنهاشاهدگفتمانعلمی
دالیلعلمیالزامکنندهبرایحضورباستانشناساندرصحنه جرمو

نویسندگاندرزمینه 
جنایتهای حقوق بشری هستیم .نکته قابل ذکر در این

پژوهش در قبور دستهجمعی و 
پژوهشهای

زمینهعدمحضورباستانشناسانآسیاییبهویژهخاورمیانهایدراینگروهاز
باستانشناختی است کهدرارتباطباپیشینه باستانشناسیدراینکشورهاودیدگاههای

موجوددرارتباطباآنقابلبحثاست.ایندرحالی است کهجنایاتمشابهباآنچهدر
قسمتهایمختلفاروپاوآمریکابهخصوصآمریکایالتینرخداده،درآسیاوبهخصوص
رویدادهاستوانجامچنینتحقیقاتیراضروریمیکند .
خاورمیانهنیز 

مبانی نظری
باستانشناسی و فرهنگ مادی
به طور کلی باستان شناسانبرسهرکناساسیدرایندانشپایبندهستند:انسان،فرهنگ
وماده.زمانیکهانساندربستریزندگیمیکندبرایامرارمعاش،برآوردننیازهایاولیهو
ثانویه ،ایجاد سرپناه و محل زندگی ،دستیابی به منافع و درگیری و ستیز ،از ابزارها و
اشیائیاستفادهمیکندکهیاخودآن راتولیدکرده ویاازطبیعتوامگرفتهاست.وقتی
انسانازداشتهایمادیدرراستایاهدافخوددرمکانیکهمیتواندشهر،خانه ویابیابان
باشداستفادهمیکند،درحالایجادفضاوبستریبرایمطالعهباستانشناختیاست.زمانی
انسانآنمحیطیکهدرآنبهفعالیتپرداختهوموادیکهازآنهااستفادهکرده را رها
میکند؛برایباستانشناسیفرصتیایجادمیکندتابهفعالیتبپردازدوازرفتارهاییکهدر
آنبافتصورتانجامداده،بااستفادهازبررسیوچیدماناشیامورداستفاده،دورریزشدهو
حتیبقایایبدنانسان ،درصورتیکهدرآنبستروبافتمردهباشد،پردهبردارد.بدین
دستیابی به
ترتیب میتوان گفت ،باستانشناسی در اصل دانشی انسانشناسانه با هدف  
برجایمانده است.بقایاییکه

شناختانسانوبازسازیرفتارهایاوبرمبنایبقایایمادی
چون در بستری تحت تأثیر رفتارهای انسانی ساخته یا استفاده شدهاند ماده فرهنگی یا
فرهنگمادیخواندهمیشوند.اینمواددرواقعهماناشیاءوچیزها درزندگیانسانیاند
(فاگان )124:1391،کهبهواسطه فرهنگمندی ،انسانفرهنگیخواندهمیشوند.آنچهدر
باستانشناسی در غیاب انسان مورد بررسی قرار میگیرد داشتههای مادی اعم از ابزارها،
وسایلواشیاءو بقایایبدنانسانهاست (گاراژیان؛ پاپلی؛ دژمخوی؛ نعیمیومسعودی،
  .)84 :1393اشیاء و ابزارهایی که تحت تأثیر اعتقاد ،رفتارها ،باورها و کنشهای انسان
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برجایمانده  ودرارتباطبایکدیگروگاهبابقایای

مربوطبهیکزمان ،درفضاوبستری
مربوطبهبدنانسانمعانیقابلتوجهیارائهمیکنند(بودریار .)52-27:1393،


باستانشناسی در ایران
باستانشناسیدرایرانفراترازیکرشته تحتلوایعلومانسانیوگاههنر،بیشازآنکه
دانشیقابلتحصیلورشته ایکاربردیدرجهانمعاصرباشدامریدولتیوتحتقوانین
باستانشناسیازابتدایورودبهایرانبهسرعتدرانحصاردولتقرارگرفته

حاکمیتیاست.
وفعالیتهایآنبهفعالیتهاییدرچهارچوبقوانیندولتیتبدیلشدند(گاراژیانوپاپلی،
 .)32-31:1396اینمسئله ناشیازتقلیلتاریخیاست کهباستانشناسیراازابتدایعنی
ازدورانقاجار  بهابزاریدردستحاکمیتدرامراعتباربخشیدنبهحالازطریقتأکید
ملیگرایی کهبه
ملیگرایانهتبدیلکرد  .
ریاندیشی 
برگذشته برترومتمدنویاهمانبرت 
دوران پیش از تاریخ و امپراتوریهای تاریخی تأکید و از امروز اسالمی و به تبع آن آثار
(مطابقباتقسیمبندیکنونیباستانشناسی)روگردان بود (داوران.)2010،

دوراناسالمی 
ایننوعباستانشناسیدرجامعهایراندردوجبههبروزمییابد:دردانشگاهدرقالبرشته-
ایعلومانسانیوگاههنریوفعالیتهایپژوهشیشاملبررسیوحفاریزیرنظرسازمان
میراث فرهنگی و پژوهشکده باستانشناسی .نهاد دانشگاه در ایران نهادی دولتی است،
دانشگاههایدولتیدانشگاههایبرترکشورشمردهمیشوندودانشگاههایغیردولتییابه
اصطالحآزاداگرچهدانشگاههای دولتیمحسوبنمیشونداماتحتنظارت قوانینیشکل
گرفتهاندکهبهطورمستقیمزیرنظرحاکمیتهستند(بنگریدبهمصوبهشورایعالیانقالب
فرهنگی .)1362 ،از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی و قوانین مرتبط با آن به عنوان
متولی فعالیتهای باستانشناسی تماماً دولتی و زیر نظر حاکمیت شکل گرفته و اداره
میشوند .

ذکر این نکته نیز الزامی است که بیان کنیم در ایران هیچ موسسه خصوصی در
ارتباط با باستانشناسی شکل نگرفته است .به این ترتیب باستانشناسی در ایران اعم از
باستانشناسی وفعالیتهایپژوهشیآنتماماًزیرنظر قوانینودرراستایاهداف

دانش
دولتی صورت میگیرند« .در مجموع باستانشناسی در ایران به باستانشناسی مبتنی بر
تاریخبارویکرد ملیگرایی محدودمیشودودولت وحاکمیتدرآنحقانحصاردارند»
(گاراژیانوپاپلی.)51:1396،اوجانحصاریبودنباستانشناسیدرایرانتحتلوایقوانین
برجایمانده ازانساندرگذشته)

دولتی ،تعیینمیراثتاریخیوفرهنگی (بامفهوممیراث
براساسبازهزمانیاستکهحاکمیتآنراصدسالمیداند(صمدیرندی،)1376،گویی
آثاری که امروز میراث فرهنگی تعریف نشدهاند و در بسترهای دانشگاهی نیز مورد اعتنا
نیستنددرآیندهبارسیدنبهتاریخیصدسالهبهمجموعه میراثفرهنگیراهمییابند.از
این منظر فعالیتهای پژوهشی در ارتباط با آثار کمتر از صد سال صورت نمیگیرد .در
چنینشرایطیآیاباستانشناسیهایجدید(دراینجاباستانشناسیجنایی)امکانبهوجود
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آمدن  خواهندیافت؟امکانیکهدولتوحاکمیتباتعیینقوانینمربوطهمستقیماً برآن
اثرگذارخواهدبودودانشگاهومبناهایعلمیتأثیرگذاریچندانیدراینحوزهندارند.


باستانشناسی معاصر
اگر بپذیریم که باستانشناسی دانشی بر پایه مطالعه ماده فرهنگی در گذشته است و از
طرفیبپذیریمکهگذشتهلزوماً گذشتهایبسیاردورنیستومیتواندتاهمینلحظهنیز
ادامهیابدپسباستانشناسیقادراستدربسترهایکنونینیزبهمطالعهبپردازد؛ بهشرط
آنکه بقایای انسان و مواد مورد بهره را مورد بررسی قرار دهد .این باستانشناسی که بر
میکند
میکنیمپژوهش 
گذشتهنزدیکوموادمربوطبهایندورهوزمانیکهدرآنزیست 
باستانشناسی گذشته نزدیک خوانده میشود که متخصصان این

باستانشناسی معاصر یا 

شاخهازباستانشناسی بهمطالعه جوامعامروزیپرداخته وازمنظرایندانشبهشناخت
میپردازند (دژمخوی .)1393،میتوان گفت باستانشناسی
انسان و اعمال مادهگرایانه او  
نظریهها و روشهای خاص باستان-
معاصر یا باستانشناسی گذشته نزدیک با استفاده از  
داشتههای مادیاورادرزمانمعاصرمطالعه

شناسیبهگذشته نزدیکمینگردوانسانو
میکند.باستانشناسانمعاصرمیکوشندازتخصصخوددرشناختانسانومناسباتشدر
بسترزمان کنونی استفادهکنند وازاینطریقبهحلمسائلانسانامروزبپردازند.بدین
ترتیبمیبینیمکهباستانشناسیدانشیصرفاًمحدودبهگذشتههایدورنیستبلکهمی-
تواندباتخصصیکهدراختیارداردبامسائلانسانیمربوطبهزمان حالمواجهشود وبه
حلوفصلآنهاکمککند.ازمعروفترینپروژههایباستانشناسیگذشتهنزدیکیامعاصر

کاوشگورهایدستهجمعیوبقایایانسانیمربوطبهجریان نسلکشیکردهایعراقبود
کهدرآنباستانشناسانآمریکاییبابازیابیومستندسازی بقایایموجودازکشتارصدها
انسانبیگناهاسنادقابلاستنادیبرایمحاکمهصدامحسینارائهکردند.

روششناسی پژوهش
اینتحقیقترکیبیازروشتوصیفی،تحلیلتاریخیاستودرگردآوریموادخاممطالعاتی
از شیوه اسنادی و مصاحبه بهره گرفته است .در بخش اول ،مطالعه منابع و فعالیتهای
صورت گرفته با موضوع باستانشناسی جنایی (قانونی) 1و موضوعات مرتبط با آن،
گزارشهایحفاریشاملیافتهها،دادهها،روشهاونتایج،مقاالتمنتشرشدهوگزارشهای

کوتاه اینترنتی در سایتهای رسمی دانشگاههای فعال در زمینه باستانشناسی قانونی و
یادداشتبرداری مورد بررسی قرار گرفت .تعداد

جنایی به صورت جزءبهجزء و همراه با 
بررسیشده با این موضوع  42نوشته و مقاالت با موضوعات مرتبط

مقالهها و گزارشهای 

بیشاز50نوشتهبود؛همراهبابیشاز100نوشتهکوتاهدرصفحاتاینترنتیوپینوشتها
forensic archaeology
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و یادداشتهای کوتاه که بهصورت پراکنده در منابع خبری مختلف انتشار یافته است .در
بخش مصاحبه با هدف گردآوری و ثبت نظرات مختلف صاحبنظران به طراحی
پرسشنامهایکوتاهشاملسهسؤال باقابلیتپاسخگوییتشریحیدرزمینه میزانشناخت

ازباستانشناسیمعاصروباستانشناسیجنایی،قابلیتحضوریاعدمحضورباستانشناسی
درتحقیقاتصحنه جرموتعریفباستانشناسیجناییبهعنوانیکعلمجنایی یادانشی
مستقلازعلومجنایی پرداخته شد وباسهگروهباستانشناسان،کارشناسانکرسیحقوق
بشر و صلح دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسان نیروی انتظامی به صورت حضوری و
اینترنتیگفتگوشدکهدرنهایتمیزانآشناییبااینباستانشناسی،درجهاهمیتودرصد
تشخیص الزامآوری یا غیر الزامی بودن باستانشناسی جنایی در تحقیقات صحنه جرم با
بیانیآماریتهیهشد.دراینپژوهشجامعهآماریشاملسهگروهباستانشناسان،حقوق-
دانانوکارشناساننیرویانتظامیبودکهبهدلیلنقشمهمهرسهگروهدرکشف،بررسی
وثبتجرمورفتارهایمجرمانه 150 ،نفرشامل 50نفرباستانشناس 50،نفر کارشناس
نیرویانتظامیو  50نفرفعالحقوقبشربهصورتاتفاقیانتخابشدند.پرسشنامه مورد
استفادهشاملسهپرسشاساسیبودکهباتوجهبهرویکردکمی-کیفیتحقیقدرقالب
طراحیشدشامل 

مصاحبهنیمهساختاریافته
 .1باتوجهبهمنطقمادهگرایی باستانشناسی بهنظرشماکاوشدرهربسترمادی
(موادمربوطبهانسان)میتواندباستانشناسیقلمدادشود؟ 
 .2باستانشناسی بهعنواندانشی انسانشناسانهمیتواندنقشی درتحقیقات جنایی
برعهدهبگیردودراینزمینهبهفعالیتدستبزند؟ 
 .3اگر بپذیریم که باستانشناسی توانایی کاوش در بسترهای جنایی را دارد آیا
یتواندرآیندهاینرشتهرایکیازعلومجناییدرنظرگرفت؟ 
م
نکتهحائزاهمیتاینکهاگرچهبررسیمیدانیوبازدیدازصحنههایجرموچگونگی
انجامتحقیقدرآنهامیتوانستدرارائهینتایجدراینپژوهشبسیارمؤثر باشدامابه
دلیل ناتوانیدرکسبمجوزبرایحضوردربسترهایمجرمانهوعدمامکانبرایدستیابی
به این مهم از سوی نگارندگان ،توصیف مشاهدات عینی و ارائه نتایج بر این اساس
امکانپذیر نبود و در این نوشتار تنها به منابع کتابخانهای بسنده شده است .علت عدم

دسترسی به صحنههای جرم و بازیابی عملی مواد مجرمانه از طریق روشهای
باستانشناختی ،جلوگیری صریح و مستقیم عوامل نیروی انتظامی از ورود نگارندگان به

عنوانپژوهشگرباستانشناسبهصحنههایجرمودسترسیبهپروندههایجناییازسوی
دادگاه کیفریاستانتهرانبهدلیل نبودزیرساختهایالزمدرارتباطباتحقیقدرصحنه
جرمبادیدگاههایانسانشناختیو وجوهحقوقی،امنیتیوسیاسیایننوعدادههایقابل
مطالعهبود .
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باستانشناسی جنایی (قانونی)
در تعریف یک باستانشناس جنایی (قانونی) یا دادگاهی آمده است :باستانشناس قانونی
مدفونشده

بهطورکلیباجستوجو،موقعیتیابیوبازیابیبقایایانسانیومدارکوشواهد 

مربوط به بسترهای جنایی سروکار دارد (موران.)2012،در واقع باستانشناسی در صحنه
پرسشهای مربوط

جرم در پی دستیابی به مدارک و شواهد مادی است تا از این طریق به 
رویداده انسانی پاسخ دهد و در حل مسائل جنایی بکوشد .یکیاز
بهجرم و جنایتهای 
اولین،مهمترینومتداولترینبسترهاییکهباستانشناسانقانونیوانسانشناسانبرایکار
انجامشده دراین
دستهجمعی است .ازمهمترینفعالیتهای 
شدهاند قبور 
درآنفراخوانده 
کشتهشدگانجنگداخلیاسپانیااست.درحفاریاینقبورکه
مورد،حفاریقبورمربوطبه 
منجر به کشف صدها شهروند به قتل رسیده و غیرنظامیان قربانی شد ،باستانشناسان و
انسانشناسانبادقتتمامبهکاوشوبازیابیبقایایانسانیپرداختند.مهمتریننتیجهدر
بسترمعاصرجامعهایکهدرآنکاوشصورتگرفت،بازیابیوبازشناسیاجسادوبرگردانده
برجایماندهازبدنقربانیانبهخانوادههایشانبود .

شدنبقایای
درسال1992م.پسازپایانگرفتنکشتارسربرنیتساکمیتهایازجانبکمیسیون
حقوق بشر سازمان ملل در بوسنی بررسی و تحقیقات گستردهای برای کشف و بازیابی
مدارکمادیازنقضحقوقبشردراینکشورراانجامدادکهطیآننزدیکبه182سایت
مربوط به دفن بیش از هزاران مسلمان قربانی کشتارجمعی کشف و برخی از آنها مورد
حفاریگس تردهقرارگرفت.آنچهبیشازهرچیزدرایندستفعالیتهایباستانشناختی
پیگیری میشد ،یافتن بقایای مربوط به قربانیان با هدف گردآوری مدارک قتلعام و
نسلکشی در این کشور بود (جول .)39-37 :2005 ،در اصل گروه تحقیقاتی که در آن

باستانشناسانوانسانشناساننیزحضورداشتند،توانستباکاوشدرگورهایدستهجمعی
پاکسازی قومیتی» که در سربرنیتسا رخ داده بود را گردآوری و
مدارکی برای اثبات « 
مسئوالن اینامررامحکومکند(همان.)39:شبیهاینفعالیتحقوقبشریسالهاپیش
در عراق نیز صورت گرفت .پس از سرنگونی رژیم حاکمیتی صدام و در بحبوحه تشکیل
دادگاهجنایاترژیمبعثباهدفرسیدگیبهاعمالغیرانسانیونقضحقوقبشریصدام،
تریمبل 1باستانشناس آمریکایی با گروه تحقیقاتی خود متشکل از باستانشناسان،
انسانشناسان و زمینباستانشناسان به کاوش گورهای دستهجمعی در کردستان عراق

پرداخت (تصویر  .)2اوتوانستبابازیابیوشناساییبقایایمربوطبهبیشازصدقربانی
پرده از اقدامات نسلکشی صدام در این منطقه از عراق بردارد (پرینگل .)2009 ،در این
تحقیقنیزمهمتریننتایجضمنبازیابی،بازشناسیوتحویلبقایایقربانیانبهخانوادههاو
بازماندگان ،ارائه مدارکی قابل استناد برای محکوم کردن صدام در دادگاه بود .تریمبل از

Trimble
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روشهای مختلف باستانشناختی به منظور گردآوری اجساد سود جست و نتایج

موفقیتآمیزیرابهدستآورد .


تصویر:1باستانشناساندرحالکاردرسایتگوردستهجمعیدربوسنی 

منبع:مارتینویکوهمکاران2016،




کشتهشدگانقومیتیدرجریان
دستهجمعیواقعدرکردستانعراقمربوطبه 
تصویر:2گورهای 
عملیاتانفالتوسطصدام 

منبع:پرینگل2009،


نمونههاییازایندستدرکارنامهفعالیتهایباستانشناختیدرصحنههایجرمیا
بسترهایجناییوجودداردکهقریببهاتفاقبیشترآنها بهکاوشگورهایدستهجمعیو
میشود در واقعمیتوانگفت تاکنون باستانشناسان
مدفونشده مربوط 

یا کشتهشدگان
جنایی عمدتاً دربسترهاییفعالیتداشتهاند کهدرآنتمامیاقسمتیازمدارکوشواهد
مدفونشده ونیازمندکاوش ،بازیابیودر

جنایتهای (بهصورتفردییاجمعی)

مربوطبه
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مواردی محدودگردآوریازسطحزمیناست .درکاوشقبوردستهجمعیعمدهترینکاری
کهتوسطباستانشناس صورتمیگیردشناساییمحلدفنبااستفادهازروشهایبررسی

نقشهبرداری محل و ثبت ویژگیهای بیرونی گور (رافائل؛ ماسکاب؛
مثل روش ژئوفیزیک  ،
دونلیواسلون )38:2009،ودرنهایتباز کردن وشکافتنزمینبااستفادهازابزارهای
معمول در کاوشهای باستانشناسی است .در این دست کاوشها مهمتر از هر چیز برای
باستانشناس ثبت و نگهداری اشیاء و قسمتهای مختلف اسکلت در بستر خود و
اصلیترین فعالیتی که باستانشناسان در
مستندنگاری آنها است (تولر  .)166 :2012 ،
میدان عمل و در قالب حفاری انجام میدهند ثبت و مستند نگاری همهی مدارک مادی
است(تصویر.)3بهدلیلحساسیتبسیارباالیمواردمربوطبهکشتارجمعیمانندقتلهای
قومیتی ،باستانشناسانبیشتردرگروههایکاوشگرقبوردستهجمعیمتمرکزهستند وبا
نیروهای پلیس و بخشهای مختلف دستگاه قضایی در بازیابی مدارک و شواهد همکاری
دارند .برای مثال توشا دوپراس 1استاد انسانشناسی دانشگاه فلوریدا آمریکا به همراه
همکارانخودبراییافتنبقایایمربوطبهاسکلتزنبهقتلرسیدهایپسازچهاردهسال
بررسیهای

روشهای معمول در 
با پلیس آمریکا همکاری کرد و توانست با استفاده از  
باستانشناختیمحلگورراکشف وبقایایجسدرابازیابیکنددرنتیجهدادگاهموفقبه
اثباتقتلواجرایحکممظنونشد(دوپراس؛شولتز؛ویلروویلیامز .)188-190:1386،

تصویر: 3بازیابیومستندنگارییکدگمهوبقایایلباسازیکقربانیدرگورهایدستهجمعی
مربوطبهجنگداخلیاسپانیا 



منبع:کانگراموهمکاران2014،



Tosha Dupras
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باستان

نقش باستانشناسان ،حقوقدانان و نیروی انتظامی در باستانشناسی جنایی
باستانشناسیجناییشاخهچندانناشناختهایدرباستانشناسیایران

اگرچهتصورمیشد
نیست اما نتایج برآمده از نظرسنجی نشان داد حدود  82درصد از باستانشناسان
باستانشناسانه دانسته و یا اظهار

مصاحبهشونده یا باستانشناسی جنایی را عملی غیر 

به طور قطع
باقیمانده  11درصد  
پاسخگویی نیستند .از  18درصد  
داشتند که قادر به  
باستانشناسی جنایی را پژوهشی باستانشناسانه دانسته و  7درصد اظهار میداشتند که
اگرچه میتوان کلیت کار باستانشناسی جنایی را ،به مثابه کاری باستانشناختی در نظر
گرفت،اما بهدلیلبرخوردارنبودناززمانودورهایمشخصازگذشته (دراینجامنظور
گذشتهدور)،نمیتوانآنراصددرصدیباستانشناسیدانست.
باستانشناسیجناییازدیدگاهباستانشناسان 

جدول:1


کارشناساننیرویانتظامیتشکیلگروهدوممصاحبهشوندگانبودند.در اینگروه
45درصدازمصاحبهشوندگانبیانکردندکهکمابیشدرموردباستانشناسیجناییاخبار
میدانند25.درصدمعتقدبودندکه
یاعناوینیمشاهدهکردهوآنرابهنوعیعلمیجنایی 
به دلیل حضور نیرویجرمشناس مجرب نیازی به استفاده از باستانشناسی در تحقیقات
جنایینیستوبهسؤاالتپاسخیندادندو30درصدمطرحکردندباستانشناسیجناییدر
بسترهای مربوط به جنگ و جنایات گسترده مفید است اما نمیتوان انتظار داشت که
باستانشناسیبتوانددرتمامیتحقیقاتجناییکاربردداشتهباشد .
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باستانشناسیجناییازدیدگاهکارشناساننیرویانتظامی 

جدول:2


مصاحبهشوندگانیعنیکارشناسانحقوقبشر،برخالفدوگروهدیگرآگاهی

دستهسوماز
بیشترینسبتبهباستانشناسیجناییوفعالیتهایآندردهههایاخیرداشتندومعتقد
بهکارگیری باستانشناسیبیشترازهررشتهایمیتوانبهبازیابیبقایایمربوطبه
بودندبا 
رویداده کمک کرد 75 .درصد جمعیت گروه چنین نگرشی داشتند .از 25
جنایتهای  

درصد باقیمانده  14درصد از باستانشناسی جنایی اطالع چندانی نداشتند و  11درصد
عملکردباستانشناسیدرتحقیقاتجناییراباوجودجرمشناسانمجرببیمورددانستند .

انشناسیجناییازدیدگاهفعاالنحقوقبشر 
جدول:3باست 


دستآمده از پرسشنامههای پرشده توسط سه گروه جامعه آماری به این
به 
نتایج  
ترتیبقابلمقایسهاست .
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باستانشناسیمیانباستانشناسان،کارشناساننیرویانتظامیوفعاالن

جدول:4مقایسهنگرشبه
حقوقبشر 



باستانشناسی جنایی (قانونی) /باستانشناسی جنایتها
اززمانحضورباستانشناساندرصحنههایجرموکاوشگورهایدستهجمعیتاکنون
بحثهای بسیاریبرسراینمسئله صورتپذیرفتهکه آیامیتوانباستانشناسیجنایی را

بهکارگیریرویکردیباستانشناختی
نوعیازباستانشناسیدانستیااینکهبایدآنراصرفاً 
دربسترهایجناییبهشمارآورد؟دراینموردحتیگاهبحثهافراترازاینرفتهوبرخی
رشته یا شاخهای از علوم جنایی خواندهاند (کراسلند،
میان 
باستانشناسی جنایی را نوعی  

 .)124:2013
باستانشناسیجناییبهدلیلمرتبطبودن باآنبخشازجامعه انسانیکهدرگیر
بودهاندنوعیازباستانشناسیدرآمیختهباقانونوحقوقجزادرکشده
جنایتهاوجرمها 
است (هانتروکوکس .)117:2005،ازاینمنظرمهمترینعلتناتوانیباستانشناسان در
ارائهتعریفیجامعوبهتبعناآشناییبسیاریازمتخصصینمرتبطباجرموجنایتازجمله
نیرویپلیسنیزهمیناست.دراینمیاننهتنهانیرویپلیس کهباستانشناسانهمبه
دلیلدراختیارنداشتنتصویریواضحازچیستیاینشاخهازباستانشناسیآنرانهبه
عنواننوعیباستانشناسیکهدرجایگاه یکرویکردکاربردیدرتحقیقاتجنایی تعریف
میکنندوآنراازحوزهباستانشناسیخارجمیدانند .

امابهراستی باستانشناسیجناییچیست؟آنچهنگارندگاندرپژوهشپیشروی
قصددارندبهآندستیابنددرواقعپاسخبههمینسؤال کوتاهامامهماست کهماهیت
باستانشناسیجناییچیستوچگونهمیتوانتفاوتمیانآنودیگرتخصصهایفعالدر

تحقیقاتصحنهجرمرامشخصکرد .
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کُلیرت 1درآغازکتابخود پرسشی دراینبابرامطرحمیکندکه میتوانآنرا
میگوید آیا
نقطه عطفیدرتعریفباستانشناسیجناییدانست:تاریخیبراساس قبر؟او 
میتوان قبر و محتویات آن را به مثابه بستری برای شکلگیری و روایت تاریخ در نظر
گرفت؟ (کُلیرت .)3-2 :2015 ،در اینجا منظور کُلیرت نه قبری معمولی که گوری
دستهجمعی است  باانبوهشواهدیمادیازمرگصدهاانسانبیگناه کهمدارکیازتاریخ

خشونتوجنایتاند (تصویر.)4زمانیکهباستانشناسیدردهه  1980و 90واردصحنه
مدفونشده تصور

جرم میشود ،در واقع نوعی تخصص در زمینه بازیابی مواد خاموش و 
رویداده و بازتعریف مادی آن در دادگاههای
میشود که باید برای ثبت بهتر جنایت  

بینالمللی به کار گرفته شود .در اینجا باستانشناسی جنایی نوعی تخصص به خدمت

گرفتهشده از سوی قانون است که میکوشد شواهدی مستدل و قابل ارائه گردآوری کند

(هانتروکوکس)117:2005،؛ اماکُلیرتوباستانشناسانیچونتریمبلدرعراقضمن
کاوش گورهای دستهجمعی با هدف دستیابی به مدارکی قابل ارائه در دادگاهها با این
چالشمواجهمیشوندکه بهراستیتنها غایتباستانشناسیجناییدستیابیبهمدارکی
قابلارائهبرایمحکومساختنجنایتکارانوعاملینجنایتهااست؟ 

برجایماندهازجنگداخلیاسپانیا،بررسیبقایایانسانی

تصویر:4کاوشدرگورهایدستهجمعی
توسطباستانشناسانوانسانشناسانجنایی



منبع:کلریت 2015،

تاپیشازماهیت یافتنباستانشناسیمعاصر/گذشته نزدیک کهتحتتأثیرواقعه
برجایماندهازویرانههایبرجهایتجارتجهانیدرآمریکادر

یازدهسپتامبروکاوشبقایای
شکلکنونیظهوروبروزیافت (گُلد)36:2007،؛ باستانشناسیجناییبیشتربهعنوان
سازنده مدارکقابلارائه

روشیمؤثر وقابل استناددربازیابیمواددربسترهایجناییوبر
دردادگاههایجهانیمحسوبمیشد؛ اماپسازآنزمانیکهباستانشناسانبهخصوص
Colaert

1
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باستانشناسانیکهبهنوعیبافاجعهودرددرارتباطبودند،خویشرادرمواجهباجهانیبه
خشونتبار مشاهده کردند ،بر آن شدندتابهجایدراختیارقرارگرفتنوخدمت

شدت
رساندنبهنهادهایحکومتیوسیاسیبهشیوهایمستقلبهکاوشدرفاجعهها،جنایتهاو
انسانها ازدردورنج بپردازند.اینباستانشناسانکهعموماً
شده  
فراموش 

خاطرههایمادی
روبهرو شدند؛ به راستی
پیشازتاریخی بهکاوشمیپرداختند،با پرسشیمهم 
دربسترهای 
انسانشناختی درمقابلدردهاورنجهایانسانیچهتعهدی
باستانشناسیبهمثابه علمی 
داشتهوچهتواناییدرکاستنآندارد؟ 
باستانشناسی با بسترهای جنایی نسبت به آنچه در

بر این اساس نوع مواجه 
جرمشناسییاکرسیهایحقوقبشرسازمانهایجهانیدرارتباطبابقایایمادیومدارک

رویداده وجودداشتمتفاوتشد.اینمتخصصان اگرچهمتخصصانی
موجودازجنایتهای 
با یک بستر کاری واحد هستند اما اهدافی متفاوت دارند .در این بستر باستانشناسی به
پرسشهایی ازایندستکهعاملین جنایتچهکسانیهستند؟ چطورمیتوان

جایطرح
رویداده پرداخت؟ و  چهدستهمدارکیبایدبرایبازیابیانتخابشودتابه
بهاثباتجرم 
محکوم شدن مجرمان بینجامد؟ به سمت مسائلی از این دست حرکت کرد که چگونه
مدفونشده دراینبستریاریرساند؟ وباروشنساختنزوایایپنهان

میتوانبهانسانیت

انسانها دستزد؟دراینرویکرد
فراموششدهدرسرگذشت 

رویدادهبهثبتتاریخ
جنایت 
حتی تعریف بسترهای جنایی نیز متفاوت است .بستر مجرمانه در تعریف باستانشناسی
شبکهای پیچیده از رفتارهای
جنایی در واقعی نوعی بستر مادی شکل یافته تحت تأثیر  
زندگان و مردگاناست (کراسلند)131:2013،؛ امادردیدگاه متخصصینجرمشناسیا
نیروی پلیس آ نچه در این بستر مهم است رفتارهای زندگان است .در این دیدگاه مرگ
مسئلهساز

مسئله نیست ،حتی جنایت به عنوان رویدادی که نیازمند ثبت و ضبط است 
نیست ،بلکه آنچه مسئله است ،رفتارهای زندگان یا عاملین جنایت است .در اینجا هرچه
محققرادر محکومساختنجنایتکاریاریدهدقابلتوجهوثبتوضبطاستومدارکی
کمککنندهنیستندثبتنشدهوموردتوجهقرارنمیگیرند،دراینجارنجو
کهدراینراستا 
دردقربانیموردتوجهنیستبلکهرفتارجنایتکاراستکهمهماست.درستهمینتفاوت
هدفهاستکهباستانشناسیجناییرابهسمتیسوقمیدهدکهبهبازتعریفیمتفاوتاز
رویدادهبا
خویشدستمیزند،درنظرباستانشناسجناییهدفثبتتاریخرنجوجنایت 
تأکیدبرفردیتقربانیان (پاپلییزدی )1395 ،است تابتواندنهتنهابه تعهدخوددرقبال
فراموششده بپردازدکهازاینطریق جهانبازماندهرانیز

بازسازیگذشتههای(بهعمد)
واقعبینانه از
رویداده ودریافتتصویری 
تسلیبخشیدهوفرصتیبرایپرسشازجنایت 
آنچهرخدادهبهدستدهد(کانگراموبروند .)50:2007،
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نتیجهگیری
نشاندهنده ناآشنایی و بیتوجهی متخصصین امر در این
دستآمده از مصاحبهها  
به 
نتایج  
زمینهاست.باستانشناسان باستانشناسیجناییرانهیکباستانشناسیکهصرفاً رویکرد
بهکارگیری روشهای مشابه روشهای باستانشناختی در بسترهای
یا حتی کمتر از آن  ،
جنایی میدانند و معتقدند این رویکرد در باستانشناسی و اهداف آن تأثیری نداشته و
نمیتواندبهپیشبرداطالعاتموجوددرآنکمککند.درمقابلمتخصصانحوزه حقوق

بشر به دلیل آشنایی با دیدگاههای قانونی و حقوقی ،باستانشناسی جنایی را امری الزم
دانسته و آن را روشی مفید برای گردآوری مدارک مستدل مربوط به جنایات تعریف
میکنند،مدارکیکهازاصلی واقعیبرخورداربودهوبهمثابه شاهدیبرایاثباتجنایت

میشود .نیروی انتظامی به باستانشناسی جنایی به منزله علمی تخصصی در میان
تلقی  
سایرعلومجنایینگریستهکهمیتوانددرزمینهکشفجرمفعالومؤثرباشد .
بازخوانیفعالیتهایصورتگرفته،توجهبهنتایجبرآمدهازکاوشبسترهای جنایی و
کنکاش در ماهیت معنابخشی باستانشناسیهای معاصر در سالهای اخیر نشان میدهد؛
باستانشناسیجنایینهیکرویکرد،نهیکمیانرشتهایونهحتیشاخهایازعلومجنایی
استبلکهمیتوانآنرانظامینوپادانستکهبرایدرکوشناختجنایتهایرویدادهدر
طولتاریخبشریت،بهخصوصآنچهدرگذشته نزدیکمارخدادهاست،رشتهها وشاخه-
جنایتهای جمعی

همهجانبه از
هایمتنوععلومرابهخدمتدرآورده ومیکوشد تصویری 
وفردی ارائهکند .اینباستانشناسیدرکشفبستر جرم یامدارکمحکومکننده مجرمان
رویداده را همچون تاریخ و گذشتهای میداند که باید به
میشود بلکه جنایت  
متوقف ن 
بهتریننحوممکنمستندنگاریوثبت شود وپیامدهایآنرادرزندگیهایپیشروی
دنبالکرد.دراصلکارباستانشناسجناییباکشفجرمنهتنهاپایاننمییابدکهآغاز
میشود،یکباستانشناسجناییبه مطالعه زندگیومرگاز دسترفتگان میپردازدو
میکند،اوازاینطریقبهدرکآیندهپسازفجایع
فقدانآنهارادرجریانآیندهپیگیری 
خشونتبار (دراینجاانسانیونهطبیعی)دستزدهومیکوشدبهبازماندگانبرایساختن

زندگیبهترکمککند .
شاخهای از علوم جنایی دانست ،چراکه
باستانشناسی جنایی را نمیتوان  

باستانشناسجناییهدفیفراترازدرکمادیجنایتومستندنگاریصحنه جرمدارد،او

بسترجرمرابهمثابهبافتیباستانشناختیحاویبقایایمادیرفتارهایانسانیکاوشودر
آن به همان اندازه که رفتارهای مجرمانه را بررسی ،ثبت و تفسیر میکند ،به رنج و درد
قربانیان نیز میپردازد و آن را چون بخشی از تاریخ بشریت ثبت میکند .باستانشناسی
جنایی هویت کنونی خویش را مدیون باستانشناسی معاصر است ،چون این نوع از
باستانشناسی نمیتواند در خدمت حکومتها باشد و تنها در چهارچوب حاکمیتی نقش

داشته باشد ،یک باستانشناس جنایی کسی است که بتواند بیش از آنکه به حکومتها،
دولتهاونهادهایانضباطیوقانونیوفادارباشدودرخدمتآنهافعالیتکند،بهانسانیت
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ورنجودردانسانهامتعهد است وبرایازیادنرفتنقربانیانخشونتازتمامتوانمندهای
میگیرد .
موجودبهره 
علت اصلی ناآگاهی باستانشناسان از باستانشناسی جنایی و غیرباستانشناسی
دانستنآن،ضعفمبناهایعلمیباستانشناسیدردانشگاههایایرانوناآگاهیاستاداناز
مصاحبهشوندگان است.

کم و کیف شاخههای جدید باستانشناسی با توجه به اظهارات 
اطالعرسان از این نوع باستانشناسی به معنای واقعی
چنانچه بسیاری از باستانشناسان  
باستانشناختیبودناظهاربیاطالعیکردهاند.اینبیاطالعیوعدمعالقهبهگرایشهای
جدیددالیلمتعددیدارد.براساس وضعیتباستانشناسیدرایرانمیتوانیکیازدالیل
آن را تا حدودی حاکمیتی بودن و در خدمت اهداف دولتی قرار گرفتن باستانشناسی
یکسو سازمان دولتی میراث فرهنگی فعالیت باستانشناسی را در چهارچوب
دانست .از  
باستانشناسانآگاهبرای

قوانیندولتیکنترلومحدودمیکندوازسویدیگرتالشاندک
فعالیتدرزمینه تحقیقدربسترهایجناییبهدلیلمخالفتمراجعقانونیوحقوقیدر
ایران با شکست مواجه میشود و در باستانشناسی جنایی شکل نمیگیرد .اگرچه
کارشناساننیرویانتظامیوحقوقدانانازباستانشناسیجناییوکموکیفوالزاماتآن
برای پژوهش  در بسترهای جنایی اطالعات قابل توجهی داشتند اما عدم وجود بسترهای
قانونی الزم برای حضور باستانشناسان در تحقیقات جنایی و انجام مطالعات میدانی در
شکلنگرفتنباستانشناسیجناییوبهرسمیتشناختهنشدنآنتأثیریمستقیمدارد .
در برخی کشورهای اروپایی و در اکثر کشورهای آسیایی از جمله ایران،
گرایانه حکومتی است و در

باستانشناسی علم یا دانشی در خدمت رویکردهای  
ملی

چهارچوبقوانیندولتیصورتمیگیرد وبیشازآنکهبهماهیتانسانیفعالیتهایخود
توجه داشته باشد به برآیندهای دولتی و سیستم حاکمیتی توجه دارد ،حاکمیتی که در
ایرانباستانشناسیراتنهادربسترهایباستانیموردقبول(صدسالوبیشتر)میپذیرد و
از نگرش باستانشناختی به مسائل معاصر روگردان است .در این دیدگاه باستانشناسان
میکنند که نتیجه
کسانی هستند که در سایتها و مکانهای باستانی بر موادی تمرکز  
مدفونشدهدرعمقتاریخاست.دراینجامعنایانسانبهاندازهمواد

فعالیتهایانسانهایی
سردوگنگباستانی،ازسفالهایشکستهتاجامهایطالتقلیلیافتهونمیتواندفراتراز
آنچهماده باستانیخواندهمیشوددرکشود.نتیجهایکهایندیدگاهدرپیدارد،همین
ناآگاهیوناتوانیباستانشناسانازارائهیتعریفیشناساومستقلازباستانشناسیجنایی
درحالیکه زمانی میتوان گفت باستانشناسی

و فراتر از آن ،باستانشناسی معاصر است .
باستانشناسی است که دیدگاههای

جنایی یک باستانشناسی مستقل و به معنای واقعی 
خودراازرویکردهایباستانگراییدولتهاجداکردهوبهانسانبهعنوانسوژهایبیپایان
میتوان
درقالبابژههایی،نهگنگوسردکهپویاوروایت کننده بنگرد.تنهااینجاستکه 
گفت باستانشناسی جنایی یک باستانشناسی مستقل است نه شاخهای به خدمت
گرفتهشدهتوسطسازمانهاوحکومتها .


 1شماره،7دوره،هایانسانشناسیایران
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