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 چکیده
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 مقدمه

تحوالت   یرغمعل  ،در ایران   شناسیباستان چارچوب مفهومی دانش  
کاربردي جهان   درسریع   به  تا   نیاز  دارد  بیشتر    توسعه  در  شدن 

ایران   فرهنگی  و  اقتصادي معاصر    منابع   غناي  باوجود  جامعه 
تري  ثرؤنقش م  ،فرهنگی  میراث  عظیم  هايظرفیت  و  شناختیباستان 

 .ایفا نماید

 پیشینه پژوهش

سال  در    کاربردي  شناسیباستان  براي   2006پاییز    میالدي 
  تصویب   ارشد  کارشناسی  در سطح  جدیدگویی به نیازهاي  پاسخ

بزرگی  .  شد لزوم  اندیشمندان  مورد    کاربردي   شناسیباستان در 
  اندازها چشم«کتاب  در مقدمه   1لودمیر لوزنی  . اندکرده  اظهارنظر
بودن و    چندوجهیکاربردي را به دلیل    شناسیباستان »  2زیر فشار
مدیرت    ايرشتهمیان ماهیت   به  ترجیح    منابعداشتن  فرهنگی 

که    دهدمی است  معتقد  به    تواندمیکاربردي    شناسیباستان و 
 ]. 1[  دهدسخ  ا پ  آنها  يگذشتهجوامع مدرن درباره    هايپرسش
 شناسی باستان «  عنوان   تحت  يمقاله  در  3کندل»  آن «خانم  

  جامعه   در  بومیان   کشاورزي  هايروش  بازسازي:  کاربردي
 جامعه   باستانی  کشاورزي  هاياحیاء روشبراي  را    دلیم  ،»آندین

ماري راك آقاي    .]2[  دهدمی پیشنهاد  پرو»  «در کشور    4«آندین»
فلتمن در جامعه و    شناسیباستان «  کتابمقدمه    در  5من و جو 

مدرن» جهان  با  آن  رویکرد    مجموعه  6ارتباط  با  را  مقاالتی 
براي جامعه    شناسیباستان  را  آن  و  نموده  ویراستاري  کاربردي 

کارشناسی   هايدورهضروري تلقی کرده و اهمیت شروع و تداوم  
پیشنهاد    ارشد و   هاکتابهمچنین    .] 3[  انددادهرا 
رهیافت باستان   هاي المعارفدائره به  توجه  لزوم  که  شناسی 

شناسی محض  شناسی کاربردي و جایگزینی آن را با باستان باستان 
 اند.موردتوجه قرار داده

 
1 Ludomir R. Lozny    9 Carl Hempel 
2 Landscape Under Pressure   10 post-Processual 
3 Ann Kendall     11 Heritage Management 
4 Andean     12 Green Issues 
5 Marcy Rockman & Joe Flatman   13 Site Managment 
6Archaeology in Society Its Relevance in the Modern World 
7 Cultural history approach   14 Sustainability in Development 
8 Processual     15 Sustainabidity 

 شناسی باستان فرآیند تحول 

  تکاملی   رویکرد  یک  ،  7فرهنگی  تاریخی  رویکردشناسی با  باستان 
.  است   بوده  شناسیباستان در دانش    مصنوعات  شناسیریخت  به

از رویکرد   فراینديفرهنگی  تاریخیبعد  رهیافت  باستان   8،  در 
شاملش که  شد  رایج    و   هامدل  و  هانظریه  از  استفاده  ناسی 

  و   تنوع  کهبود    عمومی  اجتماعی  و  فرهنگی  طبیعی،  فرایندهاي
 کارل  همچون   گرا اثبات   فالسفه  شناسیمعرفت اساس  بر  را   تغییر
شناسی میالدي، باستان   1980  در اوایل دهه  کرد.دنبال می 9همپل

 .آمد  وجود  به  فرآیندي  شناسیباستان   مقابل  در   10فرآیندي  فرا 
 هرمنوتیکی   ساختارهاي  از  استفادهفرآیندي با    فرا   شناسیباستان 
  و   معنا  مابین  متقابل  کنشگريو    بردمی  سود  گذشته  تفسیر  براي

 همدیگر   با   را   اجتماعی  هايگروه  و  افراد  اجتماعی  هايفعالیت
فراباستان   تأثیر  ترینبزرگ  .]4[  دادمی  قرار  موردتوجه   شناسی 
میراثفرآیندي   «مدیریت  در  عمل  بود.  11تغییر  مدیریت با  » 

ارائهمحوطه  ،میراث بر روي مردم گشوده شد و  و    به مردم  ها 
محوطه گرفت.  ي هاتفسیر  صورت  دهه   باستانی  اواخر  ي  در 

ي جدیدي در مدیریت میراث به وجود آمد. توسعه  دوره   1980
نجات جدید،  بقایاي   و  هامحوطهبخشی  اختراعات  از  مراقبت 

ویرانیفیزیک از  میراث  ناآگاهانه،  ی  و روشهاي  حفاظت  هاي 
 / بومی  هايگروه   نوظهور و  هاییارتباط با جنبش   ،مدیریت میراث

شناسان از شرایط و بافت اجتماعی رك جدید باستان و د  محلی
  شد که   ایکوموس  1990منشور    منجر به تدوینسیاسی محیطی  

هاي جدید شناختی و گرایشحفاظت و مدیریت میراث باستان 
کرد مدون  دهه    .] 5[  را  اوایل  موضوعاتی   1990در  میالدي 

گرایش به   12همچون؛ توسعه پایدار و ارتباط با موضوعات سبز
آن را آشکار کرد. در سال   توسعهو    13«مدیریت محوطه»  حوزه
هاي جهانی سیاست پیشگام 14ي «پایداري در توسعه»ایده  1992

در    اجالس  و  شد متحد  ملل  ي درباره   ریودوژانیرو سازمان 
توسعه پایدار را فرموله کرد. در    قواعد و توسعه»    زیستمحیط«

در منابع فرهنگی    15»پایداري«،  محیطیزیستهاي  ادامه سیاست
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رشد تفکرات و    مجموع این عوامل  و تاریخی نیز کاربردي شد.
و    2«اصالت»  ،1«تفسیر»چون؛  هاي  حوزه  گرایش بهو    مدرن پست

محوطه«سرانجام   باستان مدیریت  منشورهاي   و  3شناختی»هاي 
همانند درباره   جهانی  نارا  اصالت»«سند  بورا   و    4ي  منشور 

به     5استرالیا مردم  منجر  مشارکت  و  کردن  در   درگیر  محلی 
نهایت،    میراث  هايمحوطه در  شد.  مدیریت  فرهنگی  فلسفه 

بسیاري   بخشیعینیتمیراث منجر به    هايمحوطهدر    6»نگرکل«
 .]6[شناسی کاربردي شد باستان  و هاي میراثاز پارك 

 کاربردي  شناسیباستان 

 شده   روزآمد  و  موجود  وضع  آخرین  کاربردي  شناسیباستان 
 هاي فعالیت  و  مطالعات  از  که  است  شناسیباستان   دانش
. کندمی  استفاده   جوامع  حاضر  حال  نیاز  به  توجه  با  شناسیباستان 
 نو   رویکردي  و  داشته  ايرشتهمیان   ماهیت  کاربردي  شناسیباستان 

 که   است   مدیریت   و   گردشگري  مدرن  هاي رهیافت  از  برآمده  و
  اجتماعی   و  سیاسی  فرهنگی،  از  اعم  کارکردها  تمامی   حفظ  ضمن
  دنبال  را   آن  پایدار  معرفی  و  حفاظت  فرهنگی،  میراث  براي

 
1 Interpretation    7 Hirst  
2 Authenticity    8 Selvakumar 
3 Archaeological Sites Management  9 Thomas R. Wheaton  
4 Nara Document on Autheticity  10 Indigenous knowledge 
5 Australias Burra Charter   5 Sustainable Conservation 
6 Holistic 

درباستان   .کندمی کاربردي    و  قدرت  توسعه،  راستاي  شناسی 
و در راستاي ایجاد شغل   شناسی در جامعهباستان   دانش  اثربخشی

با استفاده از مبانی نظري   ودانش آموختگان  اي مناسب براي  ه
  نظریه   یک  عنوان شناسی نه بهباستان   شناسیشناسی و روشانسان 
است.    رهیافت  و  رویکرد  یک  بلکه شده    7هیرستایجاد 

 شناسی باستان   سوي بهرا    شناسیباستان   اي حرفهتغییر    ترینبزرگ
کرده   قلمداد  کومار  نظر  از .]7[   استکاربردي   8سلوا 

داراي    شناسیباستان  براي جامعه    هاي منفعتکاربردي  بسیاري 
کاربردي را   شناسیباستان   9آر ویتون   توماس  .]8[  استمعاصر  

  است جهان تلقی کرده    شناسیباستان بهترین رویکرد حال حاضر  
ها و حفاظت پایدار محوطهشناسی کاربردي بر مبناي  باستان  .]1[

برچشم و  فرهنگی  و    اندازهاي  مردم  براي  آن  اهمیت  اساس 
را با دانش    شناسیباستان ؛ و دانش گیرداستفاده از آن تصمیم می

مردم کاربردي،    شناسیباستان   .] 9[  آمیزدمیدرهم    10سنتی 
مهم و قابل حفاظت پایدار گیري در ارتباط با آن چیزي که  تصمیم

شناختی است را بحث و بررسی کرده و  هاي باستان در حفاري
میراث فرهنگی با   »11حفاظت پایدار«  یکی از اصول اساسی آن 

 شناسی کاربرديباستان :1 شکل

باستان شناسی 
کاربردي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 گردشگري 

مدیریت 
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  استفاده   یعنی  کاربردي  شناسیباستان  .]10[  است  1مشارکت مردم
  حل   راستاي  در  آن   نتایج  و  شناسیباستان   هايپژوهش  از

  میراث   مدیریت  مسائل  بر  مشتمل   که  معاصر  انسان   مشکالت
  براي   پایدار  سازيمدل  توسعه،  و  میراث  گردشگري  فرهنگی،

 و  سازيآگاه  باهدف  عمومی  آموزش  و  انسان /محیط  پویایی
 وسیع،  مفهوم  یک  در  .]11[  است   شناختیباستان   آثار  بر  نظارت
  مناسب   ساختن   آماده  از  کاربردي  شناسیباستان   بحث

  منابع  مدیریت  عرصه  و  حوزه  به  ورود  جهت  شناسان باستان 
  دولتی  و  خصوصی  يحوزه  از  اعم)  فرهنگی  میراث(   فرهنگی

 حفاظت  ماهیت   قبیل؛   از  موضوعاتی  با  شدن   آشنا.  کندمی  کیدأت
  هاي یافته  تفسیر  جمعیت،  یک  مختلف  هاينسل  با  کار  تاریخی،

 از   حفاظت  و  مراقبت  و  نگهداري  مردم،  براي  شناختیباستان
  آموزش   پایه   شناختی،باستان  هايمجموعه  و  هایافته  و  اسناد

شناسی باستان   خالصه؛  طوربه.  است  کاربردي  شناسیباستان
  شناختی باستان   میراث  از  متناسب  و  مناسب  استفاده  به  اربرديک
 فرهنگی،   هايحوزه  در  جامعه  یک  نیازهاي  گرفتن  نظر  در  با

 ] 12[ پردازدمی اقتصادي و اجتماعی

 شناسی باستان ي هامحوطهمدیریت 

کارکردهاي    ازجمله   شناسیباستان   هايمحوطه  مدیریت
موردتوجه در  و    مسائل مهم  ازجملهکاربردي است.    شناسیباستان 
کاربرديباستان    و   گردشگري  میان   اختالفات  با  مقابله  شناسی 

شناسی  باستان   است.  فیزیکی  محیط  مدیریت  طریق  از  حفاظت
با  ي همه  عالیق  و  هاارزش  چندوجهی،  هايگرایش  کاربردي 

  مشارکت   اهمیت.  گیردمی  نظر  در  را   هاذینفع   و  کنندگان مشارکت
است  میراث  پایداري  فرآیند  در  ذینفعان   همه .  ضروري 

موارد    هامحوطهدر    گیريتصمیم  فرآیند  در  شناسی کاربرديباستان 
 دهد؛ میذیل را مورد لحاظ قرار 

 ؛ متصدیان   تمامی سوي  از اثر از  مشترك  و کامل  درك  ) الف
 بازخورد؛ و ارزیابی پایش،  اجرا، طراحی، چرخه ) ب
 ؛ متصدیان  و همکاران  تمامی  دخالت)  ج
 ؛ موردنیاز منابع تخصیص ) د
 و  سازي؛ظرفیت) ه
 ]. 10[ مدیریتی نظام عملکرد نحوه از شفاف و پاسخگو شرحی ) و

 
1 Community Colaboration 

 مردم شارکتم

اصل    شناسیباستان  به  از مشارکت  کاربردي  حفاظت  در  مردمی 
  . کندمیمشارکت مردم را فرموله    هايشیوهکید و  أمیراث فرهنگی ت

 شناختیباستان   منابع  قبیل  از  فرهنگی  میراث  يدرباره  مردم  آموزش
 دارد؛   اهمیت  گذشته  به  نسبت  مردم  خاص  دانش  ارتقاء  براي  تنهانه

  تلقی   خودشان   از  جزئی  را   فرهنگی  میراث   که  شودمی  باعث  بلکه
  منابع   و  شناسیباستان   به  مردم  يعالقه  افزایش  با  .]13[  باشند  نموده
  مشارکت   مردم،  از  برخی  حداقل  ،آنها  حفاظت  و  شناختیباستان 
 طریق  از  شناختی باستان   هايمحوطه  نگهداري  در  ايفعاالنه
.  بود  خواهند  زمین  از  استفاده  هاي طرح  و  محلی  ي توسعه  هايطرح
  یک   عنوان به  تواندمی  فعال  مشارکت  و  حفاظت  به  مردم  عالقه

  مسئول   که  دولتی  هاي سازمان   نفوذ  و  تماشا   براي  قوي   مکانیسم
 هستند  حفاظت  هايسیاست  نمودن   عملیاتی  و  اجرا   و  محوطه  حفظ

  هاي سازمان   تواندمی  مردم  مشارکت  و  عالقه.  باشد  داشته  دنبال  به  را 
. کند  وادار  مؤثرتر  و   بیشتر  دقت  با  وظایفشان   انجام   در  را   دولتی

  هاي محوطه  وضعیت   پایش  در  تواندمی  همچنین  مردم  حضور
  کاربردي   کمک  استقرار  و  بومی  مناطق   بافت   در  شناختیباستان 
  مسئوالن  به  منظم  هايگزارش  و  هابازرسی  موجب  عمل  این.  نماید

  که   دهدمی  نشان  تحقیقات  که  هرچند.  ]14[  بودخواهد    حفاظت
  بسیاري   درواقع .]10[  شودنمی  داده  جوامع  حضور  به  کافی  توجه

  توسعه   ارتقاء  دنبال  به  حاضر  حال  در  جهان   روستایی  مناطق  از
 .]15[  هستند  طبیعی   و   فرهنگی  میراث  اساس  بر  محلی  اقتصادي

با مستندسازي با میراث فرهنگی  انسان   نمودن  کاربردي  و  تعامل 
 به  منجر  زیستمحیط  و  انسان   تعامل  و  گذشته  و  تاریخی  دانش
  براي   ریزيبرنامه  و  معاصر  محیطیزیست   مشکالت  از  درستی  درك 

،  کاربردي   شناسیباستان   در  .] 16[بود    خواهد  آینده  در  پایداري 
 .]17[ شوندانگاشته می مهم حال و  درگذشته  »مردم«

 میراث گردشگري

کاربردي    شناسی باستان کارکردهاي    يجمله  ازگردشگري میراث  
عمدتاً    شناسیباستان   هايکاوش  دوم  جهانی  جنگبعد از  است.  

و   میراث  گردشگري  ابتدایی  صنعت   وسیلهبه  شمالی  آمریکاي  در
نگرش   نوع  .]18[  بود  گرایانهملی  جنبش   و  احیاء  بر  متمرکز
در چارچوب   عمدتاًکاربردي به گردشگري میراث    شناسیباستان 
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تلقی  «  رهیافت میراث  ادبیات شودمیمحافظتی»  در   . 
گردشگري  شناسیباستان   از  ايشاخه  میراث  کاربردي؛ 

 در  گردشگري  که  محلی  فرهنگی  میراث  به  که  است  گردشگري
  میراث   گردشگريشود.  می  متمایل   است،  افتادن   اتفاق  حال  در  آن 

  توسعه   و   میراث  از  حفاظت  است؛  عمده  هدف  دو  داراي
 و   تاریخ  به  عالقه  و  اشتیاق  ارتقاء   .]19[  میراث   گردشگري

ي    تاریخی  هايمحوطه  از  حفاظت  و  شناسیباستان  جمله  از 
باستان  و  میراث  گردشگري  است.برآیندهاي    طور به  شناسی 

  شود؛ می  اطالق  »محافظ  رهیافت«  میراث  گردشگري  به  خاص
 .]20[ کند ترویج را  میراث تواندمی چراکه

 توسعه پایدار

میراث فرهنگی به دنبال   يها محوطهکاربردي در    یشناسباستان 
است.   پایدار  در  توسعه  پایدار  توسعه  و    1970  يها دههمفهوم 

مخرّب صنعتی شدن بر روي   یرتأثمیالدي براي کم کردن    1960
آمد وجود  به  جامعه  و  در  .]21[  محیط  پایدار  توسعه  اصول 

میراث جهانی در    يیتهکممیراث جهانی از زمانی که    يها محوطه

پایدار» اعالم    ي توسعه«  يیلهوس   عنوانبه، «میراث» را  2002سال  
اهمیت میراث فرهنگی از زمان   يحوزهکرد، کاربرد داشته است.  

سال یونسکو در    يیلهوسبهکنوانسیون میراث جهانی»  «  یرشپذ
است  1972 یافته  رشد  بسیار  بعد،  پایدار   .به  توسعه  موضوع 

  بوده است   بحث  موردگذشته همواره    يدههپیچیده و در چند  
میالدي وجود و    1989در آوریل    که نیک مریمن  یزمان  .]22[

از   دادنشان را در بریتانیا    اجتماعی «رونق میراث»ي  زمینه بیش 
ي  از دهه به «منابع»  »گذشته« تغییر نام    . بعد ازگذردمی  چند دهه

 . ]23شد [شروع    ي میراث» میالدي به بعد «توسعه  1980و    1970
درباره   هرچند جهانی  آگاهی  افزایش  قبیل؛  از  ي موضوعاتی 
اندازهاي هزاره و چشم  يوهواآب، تغییرات  زیستیطمحمسائل  
شناسی به یک باستان   گذار بودند.أثیردر ابن باره مهم و تجدید  

بخش مهم از بحث توسعه از زمان پایان جنگ جهانی دوم تبدیل  
رسمی    هرچند.  دش شروع  از  قبل  غرب،  تو  يپروژه که  سعه 

شناسی در ایجاد هویت، مالکیت زمین و مشروعیت ملی باستان 
شناسی از آن «میراث» که باستان   يحوزهبود. به    شدهدادهدخیل  

کند در  و داراي انسجام ارائه می  یوستهپهمبهیک پیکر    عنوان به

باستان شناسی 

 کاربردي 

 مدیریت محوطه ها
بازسازي وقایع و رویدادهاي 
تاریخی، احیاء محوطه هاي 
تاریخی، ایجاد عالئق و گرایش 
مردمی، مردمی کردن باستان 

 .شناسی

 توسعه پایدار
حفظ و احیاء میراث بر مبناي 
پایداري، تعامل میراث ملموس و 
ناملموس ، ایجاد اشتغال، خلق 

 منابع جدید،  توسعه ظرفیت. 

گردشگري و مشارکت 
 مردم

گردشگري میراث ،افزایش 
عالقه مردم به میراث، افزایش 
آگاهی، مشارکت مردم در 

 حفاظت میراث فرهنگی.

 عینیت بخشی

یت موزه ها، پارك موزه ها، سا
پارك هاي باستان شناختی، 

 .بازتولید صنایع دستی و سنتی

 : کارکردها2شکل 
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ي جهانی غرب براي کاهش فقر و بیماري هدایت پروژه توسعه
نگاه   جهان  سراسر  است  ايیژهودر  پروژه  .]24[  شده  هاي  در 

فرهنگی،   میراث  پایدار  اساستوسعه  هاي  دستورالعمل  بر 
قرن  توسعه جدید  می  21اي  که  عمل  است  همین  براي  شود. 
و باستان  بوده  دولت  مأموران  براي  دلگرمی  و  شناسی، حمایت 

بومی است که داراي تاریخ مکتوب   هايهمچنین براي جمعیت
و   می  حالیندرعنبوده  زیاد  قدمت  راستاي   .باشندداراي  در 

فرهنگی   میراث  پایدار  و    يمنشورها توسعه  ابداع  جهانی 
  اجرامشترك مابین کشورهاي عضو کنوانسیون جهانی    صورتبه

از  به مجموعه  است که   منشور ونیز  آنها  ازجملهکه    اندشده اي 
ها و هاي داراي چارچوب و استاندارد براي محوطهریزيبرنامه

پایدار   صورتبههاي اصلی خودشان  بناهاست که باید در مکان 
 . شوندحفظ 

 1ی شناختباستان  يهاپارك

کارکرد    یشناسباستان   يهاپارك  و    ی شناسباستان محصول 
جامعه هستند؛ در   ي یدها   فکر،  و  تصور  یک  عنوانبه کاربردي 

  معنوي   میراث  و  فرهنگ  تفسیر  و  حفاظت  نگهداري،  براي  موزه
  داشته   وجود  انسان   تاریخ  شروع  از  که  گفت  توان یم  فرهنگی

 ثبت   براي  شدهشناخته  يها تالش  ترینیمیقد   احتماالً.  است
 جنوب  در  سکوال  همچون   غارهایی  هاینقاش،  انسان   فرهنگ

  است   توانسته  غارنشین  انسان   که  است  بوده  فرانسه  غربی
  به   را   حیوانات  یبازندگ  خود  تعامالت  و  مراودات  از  يامجموعه

 ذخایر   و  تمدن   از  موزه  مفهوم  تاریخی  يها زمان   در.  بکشد  تصویر 
  شروع   با  مدرن   موزه  ،ینباوجودا وجود داشت.    ها ابزار خانه  و

. شد  شروع  میالدي  759  سال  در  بریتانیا  موزه  ساخت  و  رنسانس
  و   تکنولوژي  سریع  هايیشرفتپ  از  سال  صدیک  گذشت  از  پس

  شروع   میالدي  نوزدهم  قرن   اواخر  آغاز  از  که  اجتماعی  تغییرات
  و   بیشتر  ارائه   و  حفظ  براي  یزن  تاریخ  اهمیت  و  آگاهی  ابزار  شد،

 نادر   هايیافتره  ،راه  و  درروش  هاموزه  یجهدرنت.  شدی م  بیشتر
 شمرده   برانگیز  کنجکاو  يهامجموعه  عنوان   تحت  که  آزمودند  را 
  داد   سوق  جدیدي  نسل   به  را   هاموزه  ،یرتفس  بر  یدتأک.  شدندیم

 زندگی  يوسو سمت  به  انتقال  با  را   متقابل  گريکنش  تجربه  که
 داده   ادامه  تکامل   مسیر  این.  دادیم  سوق  شهري  نامتعارف  و  بومی

  - پارك  ایجاد  آن   که  داد  رخ  ايیشرفتهپ  گرایش  اینکه  تا   شد

 
1 Archaeological Prak 

  ی شناخت باستان   پتانسیل  داراي  مناطق  در  یشناختباستان   يها موزه
 فرآیند  ایده،  یک  و  مفهوم  یک  عنوان به   یشناختباستان   پارك  .بود

  بافت   در  میراث  از  يا مجموعه  مدیریت  و  حفاظت  براي  روشی  و
 میالدي  1990  سال  از  همواره  رویکرد  این.  است  مصنوع  یا  اصلی

  حفاظت   براي   ابزاري  همچنین.  است  بوده  تحول  حال  در  بعد  به
 پارك  که  است   ذکر  به  الزم.  است  شده  تلقی  میراث  مناطق  از

  حفاظت   براي  عناصري  با  سرسبز  يا منطقه  لزوماً  یشناختباستان 
  به  نیاز  آن   مدیریت  که  است  فرهنگی  نهادیک  بلکه  نیست

 درواقع   .]25[دارد    هایرمجموعهز  و  هابخش  سایر  با  هماهنگی
  قابلیت  که   شودیم  اطالق  يا منطقه  به  یشناختباستان   پارك 

.  باشد   داشته  مردم  براي  را   تفریحی  و  پژوهشی  آموزشی،   تفسیري،
  که   بودند  یشناختباستان   يها پارك   يیهاول  نسل  هاموزه  -پارك 
  اسکنسن   در  هازلیوس  آرتور  یلهوسبه  آن   ترینیمیقد  و  اولین
  نوع   این  از   ینترمهم   و  آمد  وجود   به  میالدي  1891  سال  به  سوئد

 آن  ترینیاصل  و  ینترمهم  که  است  امریکا  ي متحدهیاالتا   در
 شده یستأس  میالدي  1929  سال  به  که  است  فیلد  قرین  روستاي

 یجادا   با  ارتباط  در  یجادشدها  مصادیق  بر  کوتاه  مروري  .]26[  است
  ترین یاصل  و  ین ترمهم  که  دهدیم  نشان   یشناختباستان   ي هاپارك 
  توسعه «  ، »آموزش«  یشناختباستان   يها پارك   ایجاد  برآیند

  یل پتانس  به   بخشیینیت ع«  ،»دستییع صنا  یدبازتول«  ،»گردشگري
 » محلی مردم براي میراث اهمیت القاء« و  »یشناختباستان  میراث
  یادمانی   و  باستانی  آثار  حفظ  آموزش  بر  عالوه  راهبرد   این  با .  است
  و  فرهنگی  میراث  کودکان؛  یژهوبه  جامعه  سنین  يهمه  براي

 عنصر  و  تاریخی  تجربه  عنوان به  مردم  زندگی  در  یشناختباستان 
  اضافه   باشد  داشته  نیز  تفریحی  جاذبه  تواندیم   که  زنده  مطلوب

 خواهند  را   موضوع  این  توان   و  قدرت  یدکنندگان بازد  و  شودیم
  فرهنگی   میراث   از  يهابخش  از  کاملی  درك   و  فهم  که  داشت

واقعه  .باشند  داشته  ذهن  در  کشورشان    هاي   موزه-پارك  در 
  براي  خروجی عالئق که شدند  متولد دلیل این  به یشناختباستان 
 و  سازند  برآورده  يمؤثر   نحوه  به  را   است  شدهکشف  آنچه  دیدن 

  ي هاپارك   منظر،   این از  .]27[  دهند  پاسخ  نیاز  این  به
محلی   هاييتوانمند  ارائه  براي  بستري  یشناختباستان  مردم 

فرهنگی میراث   مصنوعات   و  دستییع صنا  ي حوزه   در   داراي 
 . بود  خواهد جذاب
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 گیري یجه نت

مستقل از جامعه نیست؛ و    ،کنشی فرهنگی  عنوان به  یشناسباستان 
  در نظر گرفت.   ییتنهابهنباید آن را فعالیتی مستقل فرض کرد و  

بدون در نظر   یشناسباستان   هايیتفعالتصور وجود مستقل براي  
از    ،مردم  حضور  گرفتن بیش    ی شناس باستان   هايیتفعالتوهمی 

  عنوانبه  ديکاربر  یشناسباستان مقاله    یندر ا   نخواهد گذاشت.  جابه
که حاصل مبانی نظري    ايرشتهیان مرویکرد    ویک رهیافت جدید  

اساس    یشناسباستان   ی شناسروش،  یشناسانسان  بر   یازهاي نو 
توصیف و بود،    یشناختباستان   يها محوطهمدیریت و گردشگري  

حفاظت شد.  فرهنگی  پایدار  تبیین    مردم   انگاشتن  مهم  ،میراث 
و توسعه گردشگري میراث    ها محوطه، مدیریت  حال  و  درگذشته

  یشناسباستان کارکردهاي    ازجملهمیراث فرهنگی    يها محوطهدر  
حال حاضر   ی شناسباستان در  در حالی است که    نکاربردي است. ای 

قبل  ایران  ندارند.؛  موضوعات طرح شده   به  توجه  با  موضوعیت 
 دانش  از  استفاده  ضرورت  کشور،  فرهنگی  میراث  عظیم  هايظرفیت

در   کاربردي   شناسیباستان   ايرشتهمیان  آن  دانشگاهی  آموزش  و 
 شود.توصیه می کشور
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