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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Historic sites and museums have drawn individuals’ 
attention due to their ability to make a connection between the audience and the past. 

In addition, visiting the historical sites is more significant for the audience as they are at the 
heart of the artwork and its field of creation. However, the managers’ intellectual concern 
is the necessity of preserving tangible and intangible heritage, such as natural or historical 
heritage, while trying to keep the area alive. Therefore, it is essential to answer the two 
following questions to achieve the research goal (efforts to explain the needs and suitable 
spatial components for public presence in historic sites in the form of an archeological 
park). The research questions are: what are the requirements for creating an archeological 
park on a historic site? What are the main components of creating an archeological park? 

METHODS: This investigation has been conducted based on a qualitative approach 
and historical interpretation strategy, according to studying and researching national 

and international theories and charters about museums, historical sites, and archeological 
parks and explaining the features of each one. Then the effective factors, backgrounds for 
creation and goals of the relevant organizations (UNESCO, ICOM, ICROM, and ICOMOS), 
and the theorists’ views on museums and archeological parks with logical reasoning 
strategy about basic topics have been codified. Based on the coded items, the components 
for transforming a historic site into an archeological park have been introduced and 
extracted. This research assesses the capacity of the historic sites for transforming them 
into archeological parks according to the components or the necessary potential for 
creating them in the vicinity of some historical sites. It also explains the effects of the 
archaeological park on the sustainable development of the historic site and the local 
communities associated with it.

FINDINGS: Historical site capacity must be assessed by the components required for 
making an archeological park according to their location, their adjacency to the residential 

areas, the access routes, and the availability of infrastructure to local communities. In 
this research, these components are categorized into two groups: main components and 
developmental components. These components have been extracted from the relevant 
organizations’ objectives and the theorists’ views on museums and archaeological parks. 
The main components are the components for creating an archeological park, including 
the tangible heritage (historical and natural) and intangible heritage. In contrast, the 
development components are components that provide the conditions for the survival of 
an archaeological park. These components include facilities and equipment from the road 
to energy and their tools and means of transportation. Service refers to all activities that 
allow people to continue to attend. The existence of efficient staff is another necessity for 
the survival of the archeological park. The social component indicates the need for the 
participation of local communities in the area. Finally, security and safety are also basic 
and influential components in this issue, which considers both tangible and intangible 
effects on clients, audiences, and employees. 

Archeological Park
Sustainable Preservation
Historical Sites
Site Museum

ARTICLE INFO Extended ABSTRACT

Article History:

Received
Revised
Accepted
Available Online

2020/07/04
2020/11/05
2020/02/28
2022/09/22

Keywords:

https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2021.237059.1451

Use your device to scan 
and read the article online

32

Number of Figures

4

Number of Tables

4

© 2022, JIAU. All rights reserved.

* This article is derived from the third author`s Master thesis entitled “UDesign of Alamut Historical castle Archaeological Park, with an 
emphasis on preservation authenticity and integrity”, supervised by the first and second authors, at University of Tehran.

https://orcid.org/0000-0003-0284-7291
https://orcid.org/0000-0002-2208-7077
https://orcid.org/0000-0001-7681-7998


Archeological park, an appropriate pattern for preservation and sustainable ...

216

Khademzade, MH.; Choubak, H.; Khorami, R.

Extended ABSTRACT

CONCLUSION: Historic sites are one of the most important sources for transmitting 
information from the past until now. They have extraordinary values that require 

comprehensive protection to transmit these values to the future. The experience of 
attending historical sites for professionals and the public has a very influential role in 
recognizing the history and cultural identity of the region. At the moment, the experiences 
in open museums and museum sites show that archeological parks can strengthen the 
sense of belonging of the local community and sustainable development of the region 
by coordinating and integrating management and resolving the needs of researchers and 
visitors. They can also offer comprehensive and sustainable scientific protection of the 
heritage of the historical site in the main location instead of transferring the museums 
to other places. In order to achieve this goal and prevent damages from uncontrolled 
tourism to historical sites, we need to check the capacity assessment and the conformity 
or non-conformity of historical sites and their surrounding environment to become 
an archeological park. As a result, if a historical site has the necessary conditions and 
components to become an archaeological park in the region, it can provide sustainable 
protection of the historical site and sustainable development of local communities in 
the region by integrated management in the form of the archaeological park. It requires 
two groups of components, including the main components that an archeological park 
must have (tangible, intangible, and natural heritage), and development components 
that provide the conditions for its survival (facilities and equipment, services, staff, social 
participation, security, and safety).

HIGHLIGHTS:
- Study the concepts, definitions, theories, features and types of historical sites and 
museums and the need to conducting development to sustainability in order to preserve 
originality and integrity.
- The need for capacity assessment to turn a historic site into an archeological park.
- Introduction of required components for capacity assessment in two groups of main 
components and development components.
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- بررســی مفاهیــم، تعاریــف، نظریــات، ویژگی هــا و انــواع محوطه هــای تاریخــی و مــوزه و نیــاز بــه ســوق دادن توســعه بــه 
ســوی پایــداری در راســتای حفــظ اصالــت و یکپارچگــی.

- لزوم ظرفیت سنجی برای تبدیل محوطه  تاریخی به پارک باستان شناسی.
- معرفی مولفه های مورد نیاز برای ظرفیت سنجی در دو گروه مولفه های ایجابی و مولفه های توسعه ای.

نحوه ارجاع به مقاله

ــر حفــظ  ــد ب ــا تاکی ــارک باستان شناســی دژ تاریخــی المــوت ب ــوان »طراحــی پ ــا عن ــه ارشــد نویســنده ســوم ب ــه از پایان نام ــه برگرفت ــن مقال * ای
ــی نویســنده نخســت و نویســنده دوم در دانشــگاه تهــران انجــام گرفتــه اســت. ــه راهنمای ــت و یکپارچگــی« می باشــد کــه ب اصال

ــی؛  ــای تاریخ ــدار محوطه ه ــعة پای ــت و توس ــب حفاظ ــوی مناس ــی، الگ ــارک باستان شناس ــا. )1401(. پ ــی، روی ــده و خرم ــک، حمی ــن؛ چوب ــادم زاده، محمدحس خ
ــران، 13)1(، 229-215. ــازی ای ــاری و شهرس ــی معم ــریه علم ــا، نش ــا و مولفه ه ضرورت ه

موزه هــا و محوطه هــای تاریخــی از آن جهــت کــه ارتبــاط مخاطــب را بــا گذشــته برقــرار می کننــد، 
ــل  ــی بدلی ــای تاریخ ــد از محوطه ه ــان، بازدی ــن می ــد، در ای ــژه ای دارن ــت وی ــردم جذابی ــرای م ب
قرارگیــری در بطــن اثــر و زمینه هــای شــکل گیری آن، بــرای مخاطــب از اهمیــت بیشــتری 
برخــوردار اســت امــا ضرورت هــای حفاظــت از آثــار، اعــم از ملمــوس، ناملمــوس و طبیعــی، درکنــار 
ــه  ــل ب ــور نی ــت. به منظ ــا اس ــران آن ه ــری مدی ــه فک ــه، دغدغ ــات محوط ــه حی ــرای ادام ــالش ب ت
ــِق ضرورت هــا و مولفه¬هــای  ــا عــدم تطاب ــرای شناســایی تطابــق و ی هــدف پژوهــش، کــه تــالش ب
ــت.  ــواالت الزامیس ــن س ــه ای ــخ ب ــد، پاس ــی می باش ــای تاریخ ــی در محوطه ه ــارک باستان شناس پ
مولفه هــای اصلــی در ایجــاد پــارک باستان شناســی کدامنــد؟ و چــه ضرورت هایــی بــر ایجــاد پــارک 
ــق  ــن تحقی ــد؟ ای ــد دارن ــه تاکی ــای مربوط ــی دارای مولفه ه ــای تاریخ ــی در محوطه ه باستان شناس
ــای  ــریح دیدگاه ه ــف و تش ــه تعری ــه ای ب ــات کتابخان ــاس مطالع ــی براس ــرد کیف ــا رویک ــدا ب در ابت
ــای  ــوزه، محوطه ه ــه م ــی در زمین ــی و بین الملل ــیون های مل ــورها و کنوانس ــردازان و منش نظریه پ
ــا  ــوده ب ــش نم ــپس کوش ــه، س ــدام پرداخت ــای هرک ــی و ویژگی ه ــارک باستان شناس ــی و پ تاریخ
راهبــرد اســتدالل منطقــی بــا تکیــه بــر مباحــث بنیانــی بــه پاســخ ســواالت بپــردازد. در نتیجــه در 
صورتیکــه یــک محوطــه تاریخــی شــرایط و مولفه هــای الزم بــرای تبدیــل بــه پــارک  باستان شناســی 
در منطقــه را دارا باشــد، بــا مدیریــت یکپارچــه در قالــب پــارک باستان شناســی، می توانــد موجبــات 
حفاظــت پایــدار محوطــه تاریخــی و توســعه پایــدار جوامــع محلــِی حاضــر در منطقــه را فراهــم آورد. 
ــی شــامل میــراث ملمــوس، ناملمــوس و طبیعــی، و  ــه مولفه هــای ایجاب ــوان ب ایــن مولفه هــا را می ت
مولفه هــای توســعه ای کــه عبارتنــد از تاسیســات و تجهیــزات، خدمــات، نیــروی انســانی، اجتماعــی، 
ــن  ــی را ممک ــارک باستان شناس ــاد پ ــی، ایج ــای ایجاب ــرد مولفه ه ــته بندی ک ــی دس ــت و ایمن امنی

ــد. ــا می نماین ــات آن مهی ــه حی ــرای ادام ــرایط را ب ــعه ای ش ــای توس ــد و مولفه ه می کنن



پارک باستان شناسی، الگوی مناسب حفاظت و توسعة پایدار محوطه های تاریخی ...
ی

عـلـمــــ
فـصـلـنـامــــه 

دو 

ی ایـــران
ی و شـهرســــاز

معمـــار

218

بهار و تابستان 1401 . دوره 13 . شماره 1/ صفحات 215-229

مقدمهمقدمه
را  گذشــته  باستان شناســی،  ســایت های  از  بازدیــد 
ــد،  ــل می کنن ــده منتق ــه بازدیدکنن ــه ای بی واســطه ب به گون
ــن حــس را انتقــال  ــه روش هــای دیگــر ای ــوان ب کــه نمی ت
داد )ICOMOS, 2017(. بــه همیــن دلیــل تجربــه بازدیــد 
ــش  ــوم، نق ــرای عم ــی ب ــای تاریخ ــایت ها و محوطه ه از س
ــی  ــت فرهنگ ــخ و هوی ــی تاری ــری در بازشناس ــیار موث بس
منطقــه دارد. از طرفــی عدم توجه و امکان ســنجی نامناســب 
جهــت بازدیــد عمــوم از ســایت های باستان شناســی، منجــر 
بــه تخریــب و از بیــن رفتــن شــواهد تاریخــی و علمــی در 
ــه نظــر می رســد  ــن وجــود، ب ــا ای محوطــه خواهــد شــد. ب
تاریخــی،  محوطه هــای  از  حفاظــت  در  روش  بهتریــن 
به جــای آنکــه خاطــرات و آثــار را بــه موزه هــا انتقــال 
دهیــم، حفــظ تاریــخ و خاطــرات در محــل اصلــی خــود و 

ــد.  ــوم می باش ــرای عم ــد ب ــکان بازدی ــردن ام ــم ک فراه
هــر نمایــش از میــراث فرهنگــی در حــال حاضــر یــک 
تفســیر اســت، زیــرا مراحــل، موقعیت هــا و جزئیــات تاریــخ 
غنــی آن محوطــه تاریخــی بــرای ایجــاد یــک تصویــر 
ــاب  ــن انتخ ــه مخاطبی ــه ب ــت ارائ ــراث، جه ــی از می تاریخ
می شــوند )Breznik, 2014, 40(. ایــن امــر ابــزاری بــرای 
ــه  ــی ک ــن معن ــردد؛ بدی ــوب می گ ــراث محس ــت می مدیری
ــق همــه  ــا خواســته ها و عالی ــق ب ــوای تفســیری مطاب محت
مخاطبــان )جامعــه محلــی، کارشناســان، عالقه منــدان و ...( 
تهیــه شــده اســت و بــه ایــن ترتیــب، درک هــای مختلفــی از 
ســایت و رونــد تاریخــی آن از ایــده اولیــه تــا تحقــق نهایــی 

.)Idem, 2014, 45( ــود ــه می ش ارائ
باســتان  پــارک  شــرایط  بــا  محوطــه   32 وجــود 
ــده در  ــت ش ــی ثب ــه تاریخ ــن 215 محوط ــی از بی شناس
ــن آنســت  ــی )Unesco, 2020( مبی ــراث جهان لیســت می
ــارک  ــه پ ــل ب ــی تبدی ــی آمادگ ــۀ تاریخ ــر محوط ــه ه ک
باستان شناســی نــدارد و بایــد شــرایط و مولفه هــای آن 
ــارک  ــاد پ ــا ایج ــوان ب ــه می ت ــور ک ــردد. همانط ــم گ فراه
باستان شناســی در محوطه هــای تاریخــی کــه شــرایط الزم 
را دارا هســتند بــه حفاظــت دائــم محوطــه و توســعه پایــدار 
ــای  ــل محوطه ه ــا تبدی ــد ب ــرد، می توان ــک ک ــه کم منطق
تاریخــی کــه شــرایط و مولفه هــای الزم را دارا نیســتند 
بــه پــارک باستان شناســی، صدمــات جبــران ناپذیــری 
ــه  ــی ب ــه محل ــرای جامع ــم ب ــه و ه ــرای محوط ــم ب را ه
ــا شناســایی معیارهــا و مولفه هــای  دنبــال داشــته باشــد. ب
ــا  ــا عــدم تطبیــق آن ب ــه تطبیــق و ی ــم ب ــاز و عل ــورد نی م
محوطــه تاریخــی مــورد نظــر، می تــوان نســبت بــه تبدیــل 
ــا  ــران ب ــرد. در ای ــدام ک ــی اق ــارک باستان شناس ــه پ آن ب
وجــود تاریــخ، جغرافیــا، فرهنــگ غنــی و ســنت های 
متنــوع، تنهــا شــش محوطــه تاریخــی ثبــت جهانــی 
شــده اســت، کــه علی رغــم وجــود ظرفیت هــای الزم 
ــالوه  ــن ع ــده اند ای ــل نش ــی تبدی ــارک باستان شناس ــه پ ب
بــر محوطه هــای تاریخــی زیــاد دیگــری اســت کــه توانایــی 
ثبــت در فهرســت میــراث جهانــی را دارنــد و ایــن ضــرورت 

ــد. ــزد می نمای ــش را گوش ــوع پژوه ــه موض ــن ب پرداخت
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، تــالش بــرای بازشناســی 

ضرورت هــا و ارائــه مولفه هــای ایجــاد پــارک باستان شناســی 
ــر  ــناخت تاثی ــرای ش ــای تاریخــی و کوشــش ب در محوطه ه
ایجــاد آن بــر توســعه پایــدار محوطه هــای تاریخــی و جوامــع 
ــرای  ــا آن هــا بخصــوص در ایــران اســت. ب محلــی مرتبــط ب

نیــل بــه ایــن اهــداف دو ســوال اصلــی مطــرح می شــود:
1. چــه ضرورت هایــی بــر ایجــاد پــارک باستان شناســی 
مربوطــه  مولفه هــای  دارای  تاریخــی  محوطه هــای  در 

ــد؟ ــد دارن تاکی
ــه  ــک محوط ــی ی ــرای بازشناس ــی ب ــای اصل 2. مولفه ه
تاریخــی و محیــط اطــراف آن در قالــب پارک باستان شناســی 

مند؟  کدا
ــاس  ــی براس ــرد کیف ــا رویک ــدا ب ــق در ابت ــن تحقی ای
ــای  ــف و تشــریح دیدگاه ه ــه تعری ــه ای ب ــات کتابخان مطالع
و  ملــی  کنوانســیون های  و  منشــورها  و  نظریه پــردازان 
و  تاریخــی  مــوزه، محوطه هــای  بین المللــی در زمینــه 
ــه،  ــدام پرداخت ــای هرک ــی و ویژگی ه ــارک باستان شناس پ
ــی  ــتدالل منطق ــرد اس ــا راهب ــوده ب ــش نم ــپس کوش س
ــی  ــتخراج و معرف ــه اس ــی ب ــث بنیان ــر مباح ــه ب ــا تکی ب
مولفه هــای مــورد نیــاز بــرای تبدیــل یــک محوطــه 
ــه پــارک باستان شناســی بپــردازد و تاثیــرات آن  تاریخــی ب
ــی  ــع محل ــی و جوام ــه تاریخ ــدار محوط ــعه پای ــر توس را ب

ــان دارد.  ــه را بی ــا آن محوط ــط ب مرتب

پیشینه پژوهشپیشینه پژوهش

پژوهش هــا و مطالعــات انجــام شــده در مــورد پارک هــای 
باستان شناســی را می تــوان بــه دو گــروه اصلــی تقســیم  کــرد:

ــی و  ــای تاریخ ــه محوطه ه ــی ب ــرش کل ــروه اول: نگ گ
پارک هــای باستان شناســی و پژوهش هــای مرتبــط بــا 
ــور  ــت. تیل ــی اس ــای تاریخ ــعه  محوطه ه ــت و توس حفاظ
ــن  ــط بی ــه رواب ــی" ب ــر فرهنگ ــت مناظ ــاب "مدیری در کت
فرهنگــِی محوطه هــای  و فرهنــگ در منظــر  طبیعــت 
در  همچنیــن   ،)Teylor, 2012( دارد  اشــاره  تاریخــی 
ــی،  ــای تاریخ ــعه در محوطه ه ــت و توس ــا حفاظ ــه ب رابط
ــرای  ــت ب ــای مدیری ــاب "راهنم ــو در کت ــدن و یوکیلهت فیل
و  ضوابــط  بررســی  بــه  میراث جهانــی"  محوطه هــای 
معیارهــای ثبــت محوطه هــا در فهرســِت میراث جهانــی 
پرداخته انــد )Fielden & Yukileto, 2007(. اســکندری 
ــامان  ــرای س ــب ب ــی مناس ــایت موزه ها الگوی ــه "س در مقال
ــت  ــعه در حفاظ ــرات توس ــه اث ــی"، ب ــای تاریخ محوطه ه
از محوطه هــای تاریخــی در قالــب طراحــی ســایت موزه 

.)Eskandari, 1999( اشــاره کــرده اســت
ــا  ــه ب ــط در رابط ــا و ضواب ــن معیاره ــروه دوم: تعیی گ
ــای  ــه پارک ه ــی ب ــای تاریخ ــل محوطه ه ــت و تبدی مدیری
ــه  ــتی ک ــال 2014 در نشس ــت. در س ــی اس باستان شناس
ایکــوم در رابطــه بــا ســایت موزه ها در تفلیــس داشــت، 
ــورد  ــف م ــورهای مختل ــایت موزه در کش ــاد س ــه ایج تجرب
ــن  ــه در ای ــی ک ــه مقاالت ــت. در مجموع ــرار گرف بررســی ق
نشســت ارائــه شــد، بــه معرفــی و نقــد و بررســی تجربیــات 
Dolidze, 2014; Pfannen� شــد  پرداختــه  )جهانــی 
 stiel, 2014; Lordkipanidze, 2014; ICAMT,
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 2014; Herreman, 2014; XU, 2014; Poghosyan,
ــرای  ــدی ب ــای جدی ــا و روش ه ــن راهکاره 2014(. همچنی
ــی  ــای تاریخ ــتر محوطه ه ــت بیش ــرد و حفاظ ــود عملک بهب
ــه شــد )ICOM, 2014(. برزنیــک نیــز در ســال 2014  ارائ
بــه  باستان شناســی"  پارک هــای  "مدیریــت  کتــاب  در 
مختلــف  بخش هــای  در  مدیریتــی  روش هــای  معرفــی 
پــارک باستان شناســی پرداختــه اســت و بــه نقــد روش هــای 
 Breznik,( ــردازد ــوردی می پ ــه م ــد نمون ــی در چن مدیریت
2014(. در ســال 2015 و 2017 در دو نشســتی که ایکوموس 
ــای  ــا پارک ه ــه ب ــان در رابط ــور عم ــه کش ــهر صالل در ش
ــای  ــا و تفاوت ه ــل تمایزه ــه دلی ــت، ب ــی داش باستان شناس
ــف،  ــورهای مختل ــا و کش ــی در محوطه ه ــی و فرهنگ محیط
ــن  ــن اماک ــرای ای ــی ب ــتانداردهای خاص ــا اس ــررات و ی مق
ــش  ــرای کاه ــتورالعمل هایی ب ــا دس ــد. ام ــه نش در نظرگرفت
احتمــال بــروز مشــکالت در ســایت موزه هــا ارائــه شــد کــه 
ــات و  ــن دســتورالعمل ها را پیشــنهاداتی حاصــل از تجربی ای
مدیریــت عمومــی محوطه هــای تاریخــی تشــکیل می دهنــد 

.)ICOMOS, 2017; ICOMOS, 2015(
امکان ســنجی محوطه هــای تاریخــی بــرای تبدیــل 
راســتای  در  می بایســت  باستان شناســی  پــارک  بــه 
ــدار  ــعه پای ــی و توس ــای تاریخ ــدار محوطه ه ــت پای حفاظ
جوامــع محلــِی درگیــر بــا آن صــورت گیــرد. بــا توجــه بــه 
اهمیــت حفاظــت و مدیریــت محوطه هــای تاریخــی و لــزوم 
ــارک  ــه پ ــا ب ــل آن ه ــا در تبدی ــنجی محوطه ه ظرفیت س
ــی  ــتای معرف ــی در راس ــون پژوهش ــی، تاکن باستان شناس
و  باستان شناســی  پارک هــای  بازشناســی  مولفه هــای 
ــا محوطه هــای تاریخــی در  تطابــق و یــا عــدم تطابــق آن ب
ــارک باستان شناســی، انجــام  ــه پ ــا ب ــل آن ه راســتای تبدی

ــت. ــه اس نگرفت

مبانی نظریمبانی نظری
ــارک باستان شناســی  ــک پ ــی ی ــه هــدف کل از آنجــا ک
یــک محوطــه  آوردن ظرفیت هــای  دیــد  معــرض  بــه 
ــا  ــاط ب ــم حفاظــت، ارتب ــِر مه ــار ام تاریخــی اســت، در کن
جامعــه بــرای توســعه فرهنگــی، آموزشــی، اقتصــادی و ... و 
حتــی در برخــی مــوارد سیاســی، اهمیــت فراوانــی دارد. از 
ــه  ــی هســتند ک ــای تاریخــی محدوده های ــی محوطه ه طرف
ــات و زندگــی انســان در گذشــته در  ــار حی شــواهدی از آث
آن هــا بجــا مانــده و از اینــرو دارای اهمیــت فراوانــی بــرای 
ــت  ــتند. اهمی ــش هس ــه دغدغه های ــا هم ــروز ب ــان ام انس
ــه در  ــردد ک ــزوده می گ ــی اف ــی زمان ــای تاریخ محوطه ه
ارتبــاط مســتمر و جــاری بــا محیط زیســت و محدوده هــای 
گونه هــای  اگــر  می گیرنــد،  قــرار  طبیعــی  ارزشــمند 
جانــوری و یــا انواعــی از فرهنــگ و زیســت انســانی موجــود 
ــود،  ــاظ ش ــور لح ــه مذک ــز در مجموع ــر نی ــال حاض در ح
موجــب افزایــش بیــش از پیــش اعتبــار و اهمیــت محوطــه 
ــر پیچیدگی هــای  ــه همیــن میــزان نیــز ب خواهــد شــد و ب

ــود.   ــزوده می ش ــه در آن اف مداخل
ــه  ــارک باستان شناســی زیرمجموع ــوم و رویکــرد پ مفه
مفاهیــم مرتبــط بــا موضــوع مــوزه اســت کــه بــا محوریــت 
ــدا  ــتا ابت ــن راس ــود. در ای ــاد می ش ــی ایج ــه تاریخ محوط

ــه   ــپس محوط ــوزه  و س ــا م ــط ب ــم مرتب ــن مفاهی ــه تبیی ب
تاریخــی پرداختــه شــده اســت.

موزه ها

بــر اســاس تعریــف اولیــه ایکــوم  در ســال 1974 »موزه 
موسســه ای اســت دائمــی و بــدون هــدف مــادی کــه درهای 
ــه و  ــت جامع ــه روی عمــوم گشــوده اســت و در خدم آن ب
پیشــرفت آن فعالیــت دارد. هــدف موزه هــا، تحقیــق در 
ــت  ــط زیس ــان و محی ــده انس ــای  مان ــواهد به ج ــار و ش آث
ــاد  ــوی و ایج ــره وری معن ــظ و به ــار، حف ــردآوری آث او، گ
ــذاردن  ــش گ ــه نمای ــژه ب ــار، به وی ــن آث ــن ای ــاط بی ارتب
 ICOM,( »آن هــا به منظــور بررســی و بهــره معنــوی اســت
ــه  ــده اولی ــوم، ای ــال 2010 ایک ــس از آن در س 2020(.  پ
ــردن درک و شــناخت  ــاال ب ــرای شــکل گیری موزه هــا را ب ب
ــدارک و شــواهد  ــش م ــه و نمای ــکان مطالع ــا ام انســان ها ب
غیرمســتقیم انســان و محیــط او در فضایــی بــه  نــام مــوزه 
ــادی را مطــرح  ــاد بنی ــک نه ــا ی ــک مؤسســه ی ــوان ی به عن

.)A.Poghosyan, 2015( می کنــد 
ــورای  ــوزه، ش ــوم م ــه مفه ــا ب ــر نگرش ه ــی تغیی در پ
قــرن  در  مــوزه  از  تعریــف جدیــدی  موزه هــا  جهانــی 
ــا  ــرد: »موزه ه ــه ک ــو  ارائ ــت کیوت ــت ویکم را در نشس بیس
ــرای  ــی ب ــر و چند صدای ــاالرانه، فراگی ــردم س ــی م فضا های
آینده هــا  و  گذشــته ها  پیرامــون  منتقدانــه  گفتگویــی 
و  شــناختن  رســمیت  بــه  ضمــن  موزه هــا  هســتند. 
حــال،  زمــان  چالش هــای  و  تضاد هــا  حل کــردن 
نگهدارنــده اشــیاء و نمونه هــای تاریخــی ارزشــمند بــه 
ــته  ــوع گذش ــرات متن ــده خاط ــظ کنن ــه، حف ــع جامع نف
ــرای نســل های آینــده و تضمیــن کننــده برابــری حقــوق  ب
ــا  ــتند. موزه ه ــگان هس ــرای هم ــراث ب ــه می ــی ب و دسترس
بــه دنبــال انتفــاع نیســتند. آن هــا مکان هایــی مشــارکتی و 
شــفاف هســتند کــه بــا همــکاری فعــال بــا جوامــع مختلــف 
بــه جمــع آوری، حفــظ، پژوهــش، تفســیر، نمایــش و بهبــود 
ادراک دریافتــی از جهــان هســتی بــا هــدف ســهم داشــتن 
ــی و  ــری جهان ــی، براب ــت اجتماع ــت انســانی، عدال در کرام
 .)ICOM�Kyoto, 2020( »ــد ــوی می پردازن ــعادت دنی س

ــت. ــده اس ــان داده ش ــوزه نش ــف م ــکل 1، بازتعری در ش
ــه حفــظ تاریــخ و  ــر نیــاز هــر جامعــه ب موزه هــا، بنــا ب
هویــت ملــی بــرای نســل امــروز و انتقــال بــه آینــدگان، بــه 
عنــوان حــد واســطی میان مــردم و فرهنــگ، و گــذاری برای 
انتقــال ارزش هــا، دانــش و تجــارب جوامــع، بــه گــردآوری 
 .)Dolidze, 2014( ــد ــی می پردازن ــار تاریخــی و فرهنگ آث
از اینروســت کــه مارتیــن بلمــی1 در مــورد ماهیــت بنیــادی 
ــوزه  ــد م ــز می توان ــه چی ــروز هم ــه ام ــد ک ــا می گوی موزه ه
از  گونــه ای  بنابرایــن   .)A.Poghosyan, 2015  ( باشــد 
ــا  ــه در آن ه ــد ک ــود دارن ــاوت وج ــی متف ــا نقش ــا ب موزه ه
ــی از  ــار یک ــکل گیری آث ــل ش ــه و مح ــت از محوط حفاظ
ــد )ICAMT, 2014(. در  ــاب می آی ــی به حس ــداف اصل اه
هــر صــورت، حفاظــت- مطالعــه - ارائــه میــراث فرهنگــی، 
ــه اشــتراک گذاری و گســترش اطالعــات در مــورد آن هــا،  ب
اســت  موزه هــا  توســعه  و  عملکــرد  مدیریــت،  اســاس 
)Dolidze, 2014(. نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه توجــه 
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Fig.1. ICOM redefining the museum in 2019 (Based on the ICOM meeting in Kyoto)
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Figure 2: The components of the historic site (according to Filden theory) 

جوامــع بــه موزه هــا و رقابــت در توســعه و گســترش آن هــا 
ــت  ــرو جن ــت، از این ــه اس ــتاوردهای مدرنیت ــی از دس یک
ــتانی در  ــع باس ــت جوام ــه رقاب ــال 2006 ب ــن2 در س مارتی
ــا بــه نمایــش گذاشــتن آثــار در  حــوزه تاریــخ و فرهنــگ ب

.)A.Poghosyan, 2015( موزه هــا اشــاره می کنــد
محوطه تاریخی

یــک   )Archaeological Site( باســتانی  محوطــه 
ــی اســت کــه در آن اســناد فعالیــت  ــا گــروه مکان مــکان ی
گذشــته انســانی )تاریخــی، قبــل از تاریــخ، معاصــر( حفــظ 
شــده و ممکــن اســت توســط باستان شناســان مــورد 
بررســی قرارگرفتــه و به عنــوان یــک ســند باستان شناســی 
ــف  ــر تعری ــد )Definitions, 2020(.  بناب ــده  باش ــت ش ثب
ــد  ــی عبارتن ــای تاریخ ــال 1972، محوطه ه ــکو در س یونس
از: »کارهــای انســان یــا کارهــای مشــترک انســان و طبیعت 
و مناطقــی شــامل محوطه هــای باستان شناســی کــه از 
ــا  ــی ی ــناختی، مردم شناس ــی، زیبایی ش ــر تاریخ ــه نظ نقط
ــتند«  ــی هس ــتثنایی جهان ــد  ارزش اس ــی واج انسان شناس
 2 شــکل  در  کــه  همچنــان   .)Cheraghchi, 1998(
تاریخــی  محوطه هــای  ایــن  اســت،  شــده  مشــخص 
می تواننــد تلفیقــی از میــراث معمــاری، تاریخــی، فرهنگــی 

.)Fielden & Yukileto, 2007( و طبیعــی باشــند
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)According to Filden theory)

ظرفیــت  تاریخــی  محوطه هــای  امــروز  جهــان  در 
ــه  ــد، ک ــود را دارن ــه درون خ ــوه در جــذب انســان ها ب بالق
در قالــب فعالیت هــای علمــی- پژوهشــی و یــا گردشــگری 
بــروز مییابنــد. حفاظــت از ارزش هــای میراثــی محوطه هــای 
ــت و یکپارچگــی طبیعــی و  تاریخــی، مســتلزم حفــظ اصال

تاریخــی و فرهنگــی در کل ســایت اســت. در محوطه هــای 
ــت و  ــداف حفاظ ــه اه ــل ب ــرای نی ــزی ب ــی برنامه ری تاریخ
ــد  ــه بلن ــک برنام ــد در ی ــر بای ــات اث ــداوم حی ــه ت کمــک ب
Ayatollahzadeh Shi� ــرار گیــرد  )مــدت مــورد توجــه ق

ــدف  ــا ه ــی ب ــالن مدیریت ــِه آن، پ razi, 2003( و در نتیج
حفاظــت جامــع تهیــه شــود. 

ــدون  ــی ب ــای تاریخ ــگری در محوطه ه ــعه گردش توس
توجــه بــه اشــتغال زایی و رشــد اقتصــادی مناطــق مســکونی 
ــی  ــدات فیزیک ــن تهدی ــی از عمده تری ــا، یک ــراف آن ه اط
 Cheraghchi, 1998, 123( بــرای میــراث باستان شناســی
cited ICOMOS 1990(3 در چنــد دهــه اخیــر اســت کــه 
اولیــن و مهمتریــن دلیــل آن تامیــن هزینه هــای حفاظتــی 
بقایــای تاریخــی بــوده اســت، بــه همیــن علت، هــم از جهت 
نبــود کنتــرل بــر تعــداد گردشــگران و فعالیت هــای ایشــان 
ــد  و هــم از ایــن جهــت کــه جوامــع محلــی احســاس پیون
خــود بــا محوطــه را از دســت داده انــد، لطمــات زیــادی بــر 
ــرای  ــرو ب ــد. از این ــد آم ــی وارد خواه ــای تاریخ محوطهه
پایهریــزی برنامــه و زمــان مناســب مداخلــه در هــر محوطــه 
تاریخــی، در راســتای نیــل بــه اهــداف توســعه پایدار، 
می بایســت ابتــدا ارزش هــای آن و چرایــی حفــظ آن را 
ــا  بررســی کــرد )Rajabi & Hajuzvar, 2014(. ســپس ب
ــی و  ــه تاریخ ــود در محوط ــیل های موج ــتفاده از پتانس اس
ــه فرهنــگ و بســتر تشــکیل  ــرام ب فضاهــای اطــراف و احت
دهنــده آن هــا، توســعه را بــه ســمت پایــداری ســوق داد و 
ــع عمــل پوشــانید. در  ــا در درازمــدت جام ــداوم آن ه ــه ت ب
ــارک  ــه ســمت مفهــوم پ ــن صــورت محوطــه تاریخــی ب ای

باستانشناســی میــل خواهــد کــرد.
باستان شناسی پارک 

ــر  ــي منج ــي باستان شناس ــک کاوش علم ــه ی زماني ک
ــول  ــمند غیرمنق ــار ارزش ــف آث ــوب و کش ــج مطل ــه نتای ب
ــات  ــرایط و امکان ــم آوردن ش ــا فراه ــوان ب ــوند، می ت مي ش
الزم، مــکان مــورد نظــر را بــرای بازدیــد عمــوم مهیــا کــرد 
ــت  ــهور اس ــاز مش ــاي ب ــوزه فض ــه م ــالح ب ــه در اصط ک
)Heidari & Saatian, 2011(. پــارک باستان شناســی بــه 
ــا  ــب ب ــل و در ترکی ــه در مح ــود ک ــالق می ش ــوزه ای اط م
 Eskandari,( یــک محوطــه تاریخــی شــکل گرفتــه اســت
1999(. بنابرایــن دقیقــا در محلــی کــه داســتانی از تاریــخ 
 )ICAMT, 2014( در آنجــا وجــود دارد واقــع می شــود
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Table 1. Types of major museums with special features to present specific types of cultural heritage

تاریخــی، اجتماعــی و  و ارزش هــای خــاص فرهنگــی، 
ــردم  ــوم م ــرای عم ــتانی را ب ــه باس ــک منطق ــاری ی معم
ــی،  ــراث فرهنگ ــق حفاظــت از می ــد و از طری ــو می کن بازگ
ــی  ــتر طبیع ــتانی در بس ــار باس ــی آث ــش و معرف ــه نمای ب
 Paziresh,( پیرامونــش می پــردازد  منظــر  و  و محیــط 
2012(. در ایــن حالــت محوطــه، اصلی تریــن عنصــر مــوزه 
ــی  ــات علم ــن تحقیق ــاط بی ــه ارتب ــت )XU, 2014( ک اس
تاریــخ،  مردم شناســی،  باستان شناســی،  زمینه هــای  در 
ــد.  ــرار می کن ــا عمــوم مــردم برق ــا، معمــاری و ...، ب جغرافی
طراحــی  کامــاًل  مســتندی  باستان شناســی  پــارک 
ــی مــدت میــراث  شــده اســت کــه هــدف آن حفــظ طوالن
ــی در  ــای احتمال ــا درگیری ه ــع ی ــردن مناف ــادل ک و متع
حیــن حفــظ آن، بــه همــراه حــق دسترســی بــرای عمــوم 
ــرادی اســت کــه در مجــاورت محوطــه  و رفــع نیازهــای اف
 Breznik, 2014,( تاریخــی زندگــی و یــا کار می کننــد
cited Deanovič and Kavčič 2004: 45 44(. بنابرایــن 
رویکــردی نــو در جهــِت فرصــِت تبدیــل محوطــه  تاریخــی 
ــان و  ــی ذینفع ــه توانای ــه ب ــا توج ــه ب ــت، ک ــوزه اس ــه م ب
ــا  ــه ب ــزی در رابط ــرای برنامه ری ــه، ب ــیل های منطق پتانس
ــراف  ــط اط ــی و محی ــه تاریخ ــعه محوط ــت و توس حفاظ
ــرای طراحــی  ــن رو ب ــادی دارد، از ای آن، اهمیــت بســیار زی
ــه  ــح در محوط ــی صحی ــوب مدیریت ــک چارچ ــرای ی و اج
ــا،  ــی در تمــام زمینه ه ــش کاف ــا دان تاریخــی، می بایســت ب
ــدام مناســب انجــام شــود.  ــط اق ــراد مرتب ــه اف توســط کلی
ایــن موضــوع نه تنهــا بــرای محوطه هــای تاریخــی، 
ــع  ــه مناب ــری ک ــیب پذیر دیگ ــای آس ــرای مکان ه ــه ب بلک

Presentation 
in the open or 

enclosed 

Original or 
reconstruction 

On the 
discovery site 
or relocated 

Movable or 
immovable 

heritage 

Types of heritage  

In the open space Original Ex situ Immovable 
and movable 

All types of cultural 
heritage 

Open-Air Museum 

In the open space Reconstruction In situ Immovable Archaeological Archaeological 
Open-Air Museum 

In the open space Original In situ Immovable, 
movable, 
intangible 

Cultural, 
natural, tangible 
and intangible 

Ecomuseum 

In an enclosed 
space, structure 

Original Ex situ Movable All types of cultural 
heritage 

Museum (Traditional) 

In the open space Original In situ Immovable All types of cultural 
heritage 

Thematic Park 

In the open space Original In situ Immovable Archaeological Archaeological Park 
 

 

Range Presentation 
in the open or 

enclosed 

Peresentation Transfer 
status 

Types of heritage  

Buildings 
and storage 

In an enclosed 
space 

Collect away from the 
exploration site 

Movable Cultural, historical, artistic 
 

Museum 

Core Zone In the open 
space 

Present in the main 
location 

Immovable Cultural, natural, 
architectural,historical 

Historical Site 

Buffer Zone In an enclosed & 
open spaces 

Collection of movable 
heritage at the 

exploration site  and 
nearby immovable 

heritage 

Movable & 
Immovable 

Cultural, 
natural, 

architectural,historical 
and intangible 

Archaeological Park 

 

فرهنگــی و طبیعــی در آن هــا وجــود دارد، می توانــد انجــام 
ــرای  ــول ب ــن فرم ــرا بهتری ــرد )ICOMOS, 2015(. زی گی
حمایــت از کلیــه اماکــن باستان شناســی، تضمیــن توســعه 
ــدرن  ــا و م ــا رویکــردی پوی ــدار، ب ــدار و گردشــگری پای پای
 .)Meguid, 2008( 4ــت ــت اس ــط زیس ــا محی ــازگار ب و س
جــدول 1، بخشــی از انــواع اصلــی مــوزه را معرفــی می کنــد.

شــاید پارک هــای باستان شناســی بــه عنــوان یــک 
هنــر معاصــر، چشــمگیر نباشــند ولــی نقــش آن هــا در حفظ 
ــت  ــر اس ــا پررنگ ت ــواع موزه ه ــر ان ــی، از دیگ ــراث جهان می
)Herreman, 2014(. از طرفــی نظــر بــه اینکــه امــروزه در 
پارک هــای باستان شناســی اســتفاده از پتانســیل آموزشــی، 
ــعه پایدار و  ــن چشــم اندازهای توس ــوی و همچنی ــاد معن ابع
رشــد فرهنگــی و به ویــژه میــراث فرهنگــی اهمیــت زیــادی 
پیــدا کــرده )Poghosyan, 2014(، بنابرایــن تفکــر ایجــاد 
ــای کالســیک  ــر گســترش موزه ه ــارک باستان شناســی ب پ
تقــدم یافتــه و علــت آن را بایــد در اســتقبال عمــوم و 
ــاه  ــا در کوت ــعه محوطه ه ــد و توس ــر  رش ــاد ب ــرات زی تاثی
ــدول 2،  ــرد )Eskandari, 1999(. ج ــتجو ک ــدت، جس م
ــارک باستان شناســی  مقایســه مــوزه، محوطــه تاریخــی و پ

ــد. ــان می ده ــف را نش ــاد مختل در ابع
تعریــف عرصــه و حریــم فیزیکــی معّیــن، بــه مدیریت و 
حفاظــت بهتــر از محوطــه  تاریخــی کمــک شــایانی میکنــد. 
محــدوده پــارک باستان شناســی، عرصــه محوطــه تاریخــی 
ــتر  ــرای درک بیش ــراف آن، ب ــاز اط ــورد نی ــای م و فضاه
و بهتــر هویــت، تاریــخ و فرهنــگ منطقــه و فضاهــای 
ــد  ــا آن را شــامل می شــود کــه می توان خدماتــی مرتبــط ب

Presentation 
in the open or 

enclosed 

Original or 
reconstruction 

On the 
discovery site 
or relocated 

Movable or 
immovable 

heritage 

Types of heritage  

In the open space Original Ex situ Immovable 
and movable 

All types of cultural 
heritage 

Open-Air Museum 

In the open space Reconstruction In situ Immovable Archaeological Archaeological 
Open-Air Museum 

In the open space Original In situ Immovable, 
movable, 
intangible 

Cultural, 
natural, tangible 
and intangible 

Ecomuseum 

In an enclosed 
space, structure 

Original Ex situ Movable All types of cultural 
heritage 

Museum (Traditional) 

In the open space Original In situ Immovable All types of cultural 
heritage 

Thematic Park 

In the open space Original In situ Immovable Archaeological Archaeological Park 
 

 

Range Presentation 
in the open or 

enclosed 

Peresentation Transfer 
status 

Types of heritage  

Buildings 
and storage 

In an enclosed 
space 

Collect away from the 
exploration site 

Movable Cultural, historical, artistic 
 

Museum 

Core Zone In the open 
space 

Present in the main 
location 

Immovable Cultural, natural, 
architectural,historical 

Historical Site 

Buffer Zone In an enclosed & 
open spaces 

Collection of movable 
heritage at the 

exploration site  and 
nearby immovable 

heritage 

Movable & 
Immovable 

Cultural, 
natural, 

architectural,historical 
and intangible 

Archaeological Park 

 

Table 2. Comparison of museum, historical site and archeological park
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بخشــی از منظــر فرهنگــی5 آن منطقــه را دربرگیــرد. 
ــارک و  ــزار اصلــی در برنامه ریــزی و مدیریــت پ یکــی از اب
بازدیدکننــدگان و کارکنــان آن، تبییــن محــدوده مشــخص 
ــق  ــا مناط ــه ی ــن منطق ــای تعیی ــه معن ــن ب ــد. ای می باش
ــه الگــوی حفاظتــی و اســتفاده از آن  ــا توجــه ب مختلــف ب

.)Breznik, 2014, 37( ــت اس
سابقه موضوع

ــود  ــی ب ــن کس ــم اولی ــرن نوزده ــوس در ق ــور زلی آرت
ــراد  ــس از او اف ــت پ ــاز پرداخ ــوزه ب ــوع م ــه موض ــه ب ک
ــود را  ــای خ ــرده و ایده ه ــوع ورود ک ــن موض ــادی در ای زی
ــازمان های  ــی س ــد. از طرف ــه نمودن ــی ارائ ــکار عموم ــه اف ب
متولــی جهانــی موزه هــا )ICOM( و حفاظــت از بناهــا 
ــه  ــز ب ــا نی ــر نهاده ــا )ICOMOS( و دیگ ــار و محوطه ه آث
ــانی  ــروز رس ــن و ب ــا و تدوی ــات و ایده ه ــردآوری نظری گ
ــارک باستان شناســی در ســال  ــر پ ــد. تفک ــا پرداخته ان آن ه
2015 متولــد شــد. شــکل 3، ایــن رونــد را نمایــش داده و 

ــی دارد. ــان م ــرات را بی ــه نظ ــدول 3، خالص ج
اهداف پارک باستان شناسی

ــت و  ــظ اصال ــوزه، حف ــوع م ــه موض ــروزی ب ــگاه ام در ن
ــعه و  ــت و توس ــان حفاظ ــادل می ــاد تع ــی و ایج یکپارچگ
ــی و  ــه تاریخ ــراف محوط ــکونی اط ــق مس ــا مناط ــل ب تعام
احتــرام بــه حــس مــکان و نگهــداری آثــار مکشــوفه در محل 
و گویــا بــودن فرهنــگ و هویــت و قومیــت، اهمیــت فراوانــی 
یافتــه و از اهــداف مهــم تلقــی می شــود؛ زیــرا نقــش بســیار 
ــدگان، پژوهشــگران  ــکار و اندیشــه بازدیدکنن ــر اف ــری ب موث
 Zarafshar, 2009,( و ســاکنان منطقــه خواهــد داشــت
ــر بازدیــد از  18(. از طرفــی عالقه منــدان می تواننــد عــالوه ب
آثــار تاریخــی موجــود در محوطــه  باســتانی، از نزدیــک و بــه 
صــورت هدایــت شــده، شــاهد فعالیت هــای باستان شناســی 
و عملیــات حفاظتــی و مرمتــی جــاری در آن نیــز باشــند. از 
ایــن رو نتیجــه بازدیــد صرفــاً تماشــای اشــیای تاریخــی نبوده 
و آموزشــی فراگیرتــر را بــرای آنــان بــه دنبــال خواهد داشــت 
)Eskandari, 1999, 66(. بنابرایــن در کنــار هــدف اصلــی از 
ایجــاد پــارک باستان شناســی کــه عبــارت اســت از حفاظــت، 
 ،)ICAMT, 2014( ــار ــیر آث ــق و تفس مســتندنگاری، تحقی

ــر نیــز اهمیــت بســزایی می یابنــد: اهــداف زی
1- تسهیل درک ارزش های میراث فرهنگی.

ــر اســاس  ــاد ب ــل اعتم ــی و قاب ــات کاف ــه اطالع 2- ارائ
تحقیقات علمی. 

ــوس در  ــوس و ناملم ــای ملم ــت از ارزش ه 3- محافظ
ــی خــود. محــل اصل

ــه  ــیر محوط ــه و تفس ــت در ارائ ــه اصال ــرام ب 4- احت
ــی. تاریخ

5- کمک به حفاظت پایدار.  
6- تشــویق بــه همــکاری جامعــه محلــی و ســازمان های 

ــد. عالقه من
7- توســعه مســتمر فنــی و بهره گیــری از رهنمودهــای 
حرفــه ای و روش هــای تفســیر و ارائــه محوطه هــای تاریخــی 
 Breznik, 2014,( در رابطــه بــا وضعیــت و نیازهــای فعلــی

.)41

ایکومــوس در ســال 2015 انجــام مــوارد و اقدامــات زیــر 
را از ابزارهــای و ضرورت هــای اصلــی بــرای نیــل بــه اهــداف 

مــورد نظــر در ایجــاد پــارک باستان شناســی می دانــد:
1- حفاظت از محوطه و بقایای تاریخی.

2- استفاده از کادر آموزش دیده و مجرب.
3- احترام به محیط زیست.

4- اطمینان از امنیت بازدیدکنندگان و پژوهشگران.
5- درگیر کردن جامعه محلی.
6- آموزش و نگهداری دائمی.

7- جلوگیری از تماس افراد با عناصر آسیب پذیر.
8- کنترل توسعه مناطق اطراف.

9- رعایت یکپارچگی بصری.
10- ارائه خدمات به بازدیدکنندگان.

11- ارتبــاط و هماهنگــی بــا ذینفعــان محلــی، ملــی و 
.)ICOMOS, 2015( بین المللــی 

مولفه های پارک باستان شناسیمولفه های پارک باستان شناسی  
باستان شناســی  پــارک  یــک  شــکل گیری  بــرای 
وجــود دو نــوع مولفــه اصلــی ضــرورت دارد کــه عبارتنــد از 
مولفــه ایجابــی و مولفــه توســعه ای. مولفــه ایجابــی، منظــور 
ــارک  ــرورت پ ــا ض ــود آن ه ــه وج ــتند ک ــی هس مولفه های
ــود  ــدم وج ــه ع ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــی اس باستان شناس
آن هــا به منزلــه حــذف دلیــل وجــودی پــارک می باشــد و از 
ــد.  ــه خــود اختصــاص می دهن ــادی را ب ــت زی ــن رو اهمی ای
ــان  ــه بی ــا ب ــوان و ی ــا می ت ــن مولفه ه در صــورت وجــود ای
بهتــر بایــد شــرایطی را فراهــم کــرد کــه مخاطبــان بتواننــد 
بــا ایــن پــارک ارتبــاط برقــرار کننــد کــه در اینجــا تحــت 

عنــوان مولفه هــای توســعه ای آورده شــده اند.  
ایجابی مولفه های 

ــامل دو  ــه ش ــوس )ک ــراث ملم ــای می ــود مولفه ه وج
ــراث ناملمــوس در  ــی و تاریخــی اســت( و می بخــش طبیع
کنــار هــم می توانــد در برپایــی پــارک باستان شناســی 
نقــش موثــری ایفــاء کنــد، ملحــوظ داشــتن همزمــان ایــن 
ســه مولفــه تاثیرگــذار و اجتمــاع آن هــا در برنامه هــا و 
اقدامــات، موجــب توجــه بــه مقیــاس باالتــر در حفاظــت از 
ــار در قالــب منظــر فرهنگــی منطقــه می شــود. از اینــرو  آث
ــی  ــارک باستان شناس ــک پ ــه گاه ی ــت ک ــوان پذیرف می ت

ــرد. ــر می گی ــی را در ب ــر فرهنگ ــک منظ ــی از ی بخش
ملموس)تاریخی( میراث 

مطابــق بــا تعریــف، قســمت های اصلــی تشــکیل دهنده 
ــارک باستان شناســی بقایــای معمــاری و  باستان شناســی  پ
ــوند.  ــداری می ش ــود نگه ــی خ ــل اصل ــه در مح ــتند ک هس
ــارک باستان شناســی، وجــود  ــرای ایجــاد پ ــی ب مولفــه اصل
میــراث کامــال محافظــت شــده در محــل اصلــی اثــر اســت 
ــراف و  ــط اط ــا محی ــه ب ــول( ک ــول و غیرمنق ــم از منق )اع
 .)Poghosyan, 2014( مناظــر طبیعــی ادغــام شــده باشــد
یــک محوطــه تاریخــی کــه بــار فرهنگــی گوشــه ای از تاریــخ 
را بــدوش می کشــد، گنجینــه ای بــرای آن منطقــه محســوب 
شــده، حکایــت از یــک یــا چنــد دوره از تاریــخ دارنــد کــه 
ــم و  ــورت دائ ــی به ص ــی و مرمت ــای باستان شناس فعالیت ه
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Theory for Archaeological Park Year  

 Introducing new museums called "Memorial Museums": Museums that are created on main 
location. )XU, 2014) 

1949 UNESCO 

C
ha

rt
er

s a
nd

 c
on

ve
nt

io
ns

 

Replaces the word "memorial museum"  with " site museum" by Douglas Allen )XU, 2014) 1955 UNESCO 

Following the Venice Charter, emphasized to the importance of the environment around 
historical monuments (Herreman, 2014) 

1978 ICOM 

Site museum: A museum to preserve natural and cultural features, changeable and 
unchangeable, in its original location (Paziresh, 2014, 26) 

1982 ICOM 

Redefine the Site museum: A site where the historic site and its associated museum are 
considered as active and influential media for dissemination, cultural diversity and protection of 
culture and the best local assets and a powerful tool for promoting local heritage and 
development ) ICAMT, 2014) 

2014 ICOM 

The site museum is located exactly where there is a story of history )ICAMT, 2014) 2014 ICAMT 
Proposing a new title. Using the title of Archaeological Park instead of the site Museum 
(ICOMOS, 2015) 

2015 ICOMOS 

Redefining the Archaeological Park: An area that includes artifacts on the ground and 
underground for recreation, education, etc (ICOMOS, 2017) 

2017 ICOMOS 

Roman Villa Remains in West Sussex in England (XU, 2014) 1811 A Villa  First Open 
Museum 

The first theory of the site museum is the introduction of the site museum as a part of the 
culture and civilization of any society, in relation to people's lives (Zarafshar, 2009) 

19th 
century 

Zelius 

Fo
re

ig
n

 

T
he

or
is

ts
 

Collection of discovered objects from the site and related documents in a building, inside or 
near the archeological site (Herreman, 2014) 

1987 Barruol & 
Poinssot 

The site museums is divided into four categories )ecology, anthropology, history and 
archeology) )Hudson K., 1987: 130 cited Poghosyan, 2014) 

1987 Hudson 

He considered the importance of the ancient site as much as the obtained works and 
emphasized the impossibility of separating them )Herreman, 2014) 

- Mohen 

Museums for the Preservation and Introduction of Cultural or Natural Heritage in Their main 
location (Herreman, 2014) 

1993 Moolman 

Association of space and historical data by overlapping the characteristics of a museums and 
historical site (Herreman, 2014) 

2004 Mgomezulu 

Introducing solutions for all site museums, despite different management systems, to achieve 
the common goal of preserving the originality and integrity of cultural heritage (Zarafshar, 
2009: 20, quoted in Taylor 2005) 

2005 Taylor 

Relationships between nature and culture in the cultural landscape of historical sites and 
biodiversity through traditional methods, sustainable land use, using  traditional knowledge, 
importance to the values of tangible and intangible cultural heritage )Taylor, Lennon, 2012: 
348) 

2012 Taylor & 
Lennon  

A museum that has been formed on the site and in combination with a historical site 
(Eskandari, 2008) 

2008 Eskandari 

In
te

rn
al

 

Providing the necessary conditions and facilities for the public to visit the ancient site, when a 
scientific archaeological excavation leads to the desired results and the discovery of valuable 
immovable works that can not be transferred to museums (Heydari, Saatian, 1390) 

2011 Heydari & 
Saatian 

 

 
 

Figure 3: Time line of change in the definition and concept of archaeological park from the nineteenth 
century until now 

 

 
Figure 4: Archaeological Park Components  

Table 3. The process of changing the title and concepts of the museum in historical sites and the tendency to 
archeological parks

Fig.3. Time line of change in the definition and concept of archaeological park from the nineteenth century until now
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یــا دوره ای در آن هــا انجــام می شــود و بنابــر دالیلــی خــاص 
اعــم از، هنــری، مذهبــی، معمــاری و ...، مــورد توجــه عمــوم 
ــه  ــاز ب ــا نی ــایر محوطه ه ــتر از س ــد و بیش ــرار می گیرن ق

حفاظــت دارنــد. 
میراث ملموس )طبیعی(

شــکل گیری  هنــگام  در  زیســتی  منابــع  وجــود 
تمدن هــا و زیســتگاه های بشــری امــری الجــرم اســت 
و همیــن نظــام طبیعــی موجــود، بخشــی از ســازمان 
ــالیان و  ــول س ــان در ط ــه انس ــت ک ــده  اس ــی ش فرهنگ
ــا وجوهــی  ــک مفاهمــه رســیده و ب ــه ی ــا ب ــا آن ه ــرون ب ق
از زندگــی روزمــره او تلفیــق شــده  اســت. ایــن بســتر 
ــا همــه ذخایــر گیاهــی و جانــوری خــود  طبیعــی همــراه ب
ــی از  ــرات ناش ــد از تغیی ــه بع ــه و چ ــکل اولی ــه ش ــه ب چ
شــرایط اقلیمــی، فرصــت زیــادی را پیــش رو تحــت عنــوان 
ــرای  ــم ب ــه ه ــد، ک ــرار می ده ــی ق ــی طبیع ــر فرهنگ منظ
ــادی  ــای زی ــگران جذابیت ه ــرای گردش ــم ب ــن و ه محقیق
ــر  ــت منظ ــت. ظرفی ــرده اس ــره ک ــود ذخی را در درون خ
ــور  ــروز و ظه ــای ب ــد زمینه ه ــی، می توان ــی طبیع فرهنگ
یــک پــارک باستان شناســی را فراهــم نمایــد. ایــن موضــوع 
ــت  ــدی از جذابی ــب قدرتمن ــی، ترکی ــار تاریخ ــار آث در کن
توســعه ای هــم بــرای محوطــه تاریخــی و هــم جوامعــی کــه 
در حــال حاضــر در آنجــا حضــور دارنــد، فراهــم می کنــد. بــا 
در هــم آمیختــن مســیرهای پیــاده شــهری و روســتایی بــا 
مســیرهای بازدیــد از آثــار تاریخــی و فضــای ســبز، پیونــد 
ــد  ــد می آی ــی پدی ــری و فرهنگ ــردی، بص ــای کارب ویژگی ه

.)Eskandari, 1999, 66(
میراث ناملموس

ــد  ــه مانن ــت، ک ــراث اس ــی از می ــی بخش ــه محل جامع
ــد تکثیــر شــود. چنیــن رویکــردی  بخــش مــادی نمی توان
بــه مــردم اطمینــان می دهــد کــه میــراث فرهنگــی متعلــق 
بــه مردمــی اســت کــه نســبت بــه آن احســاس مســئولیت 
می کننــد. بخــش مهمــی از پارک هــای باستان شناســی 
ــگ  ــی، فرهن ــخ زندگ ــای تاری ــا برنامه ه ــده ی ــر زن را مناظ
و آداب و رســوم مــردم آن منطقــه تشــکیل می دهنــد 
)Breznik, 2014, 73(. یکــی از اهــدف اصلــی بــرای 
گروه هــای  از  گســترده ای  طیــف  بــا  بازدیدکننــدگان 
ــای  ــی و فرهنگ ه ــای محل ــا خاندان ه ــدار ب ــی، دی اخالق
متعــدد اســت )Mohamed, 2008(. ایــن موضــوع را 
در  ویــژه  مراســم  و  بــا شناســایی ســنت ها  می تــوان 
منطقــه و آداب زندگــی افــراد بومــی و دانش هــا و صنایــع 

ــرد. ــال ک ــی دنب بوم
مولفه های توسعه ای

ــد در  ــی بای ــارک باستان شناس ــعه ای پ ــای توس مولفه ه
ــدار انتخــاب شــوند؛  ــه اهــداف توســعه  پای راســتای نیــل ب
ــا  ــادی، و ب ــی و اقتص ــی، اجتماع ــد محیط ــه بع ــا س ــه ب ک
محوریــت محیط زیســت و انســان مطــرح می شــود. تناقــض 
ــی و  ــیب های محیط ــاد، آس ــن ابع ــان ای ــعۀ همزم در توس
اجتماعــِی جبران ناپذیــری را به همــراه خواهــد داشــت. 
ــه طــور  ــداری و ب ــداف پای ــه اه ــرای رســیدن ب ــن ب بنابرای

ــی  ــه بررس ــد ب ــی، نیازمن ــدار اجتماع ــعه پای ــاص توس خ
 .)Portolori & Fallah, 2015( فرهنــگ  جوامــع هســتیم
در هــر صــورت شــاخص های اصلــی بــرای نیــل بــه توســعه 
ــات و خدمــات، مشــارکت  پایــدار عبارتنــد از: توســعه امکان
ــنن،  ــگ و س ــی، فرهن ــت جامعه محل ــتگی، رضای و همبس
 Mokhtari Malikabadi et( امنیــت و رفــاه اجتماعــی

.)al., 2014

اجتماعی و مشارکت مردمی

ارتباطــات مردمــی و حضــور جوامــع محلــی در پــارک 
ــت  ــر از اهمی ــن ام ــان در ای باستان شناســی و مشــارکت آن
ــه  ــت؛ گرچ ــوردار اس ــدار برخ ــعه پای ــرای توس ــی ب حیات
فرهنــگ، عنصــری از توســعه اســت، امــا تنهــا یــک عامــل 
ــروی  ــعه، نی ــای توس ــه مبن ــت، بلک ــل نیس ــان عوام در می
 Haghighi,( محرکــه و افــِق نهایــی آن محســوب می شــود
2009(. از ایــن رو در بیانیــه بوداپســت6 حفاظــت از میــراث، 
کــه یکــی از مولفه هــای مهــم هویــت اجتماعــی و فرهنگــی 
ــعه  ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــزاری ب ــوان اب ــز به عن ــت، نی اس
ــه  ــت ب ــع می بایس ــام جوام ــه تم ــد ک ــی ش ــدار معرف  پای
طرفــی  از   .)ICOM�Kyoto, 2020( دســت  یابنــد  آن 
گردشــگری7 می توانــد به عنــوان ابــزاری بــرای توســعه 
ــدار  ــعه پای ــت توس ــه، در جه ــادی منطق ــی و اقتص اجتماع
 )Zan & Lusiani, 2011, 340( شــود  محســوب 
ــان8  ــوار هادری ــِی دی ــراث جهان ــات می ــه تجربی ــوان ب )می ت
و آگریجنتــو9 در ایــن زمینــه اشــاره کــرد (. بنابرایــن بــراي 
دســت یافتــن بــه توســعه پایــدار گردشــگری، بایــد تحــول 
ــع  ــا جوام ــرار داد ت ــر ق ــع را مد نظ ــتی جوام ــگ زیس فرهن
ــت  ــی طبیع ــداري و پویای ــا پای ــود را ب ــش خ ــی، من محل
و فعالیت هــای اقتصــادِی مرتبــط بــا فرهنــِگ منطقــه 
ــود  ــق می ش ــی محق ــدار وقت ــعه پای ــد. توس ــت دهن مطابق
ــردم  ــان م ــات زیســت محیطی و تاریخــی در می ــه اطالع ک
گســترش یافتــه و مشــارکت مــردم در حفــظ و حراســت از 

.)Malekonia et al., 2013( آن چندیــن برابــر شــود
فنی و نیروی انسانی

وجــود کادر فنــی، نظارتــی، اداری، پژوهشــی و خدماتــی 
آمــوزش دیــده کمــک شــایانی بــرای مقابلــه بــا مشــکالت 
خواهــد بــود. امــا اگــر برنامه ریــزی بــرای طرح هــای 
ــی  ــارک باستان شناس ــه پ ــی ب ــای تاریخ ــل محوطه ه تبدی
ــد،  ــراه نباش ــش هم ــت پیش نیازهای ــر و رعای ــت نظ ــا دق ب
ــه  ــار آورده و ممکــن اســت منجــر ب ــه ب نتیجــه معکــوس ب
مداخــالت آسیب رســان در عرصه هــای تاریخــی گــردد 
پیش نیازهــا  ایــن  ازجملــه   .)Eskandari, 1999, 69(
وجــود و تربیــت نیــروی انســانی ماهــر در همــه زمینه هــای 
مــورد نیــاِز پــارک باستان شناســی اســت اعــم از نیروهــای 
ــا  ــی ت ــار تاریخ ــر آث ــت و مرمتگ ــگر و حفاظ ــی پژوهش فن
پرســنل مــورد نیــاز در زمینــه خدمــات بــه بازدیدگننــدگان 

ــدگان.  ــایر مراجعه کنن ــگران و س و گردش
خدماتی

نگــرش بازدیدکننده گــرا، در مدیریــت مراجعیــن از 
نظــر برنامه ریــزی و خدمــات اســت کــه  نیازهــا، انتظــارات 
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 Eagles et al.( و رضایــت مخاطبیــن را در نظــر می گیــرد
cited Breznik, 2014, 37 75 :2002(. ایــن امر مســتلزم 
ــتراتژی ها و  ــف )اس ــات مختل ــاخت ها و اقدام ــاد زیرس ایج
تاکتیک هــا( بــر مدیریــِت تعــداد بازدیدکننــدگان و هدایــت 
آن هــا در یــک مســیر حرکتــی و تامیــن نیازهــا و خدمــات 
بــه ایشــان اســت )Breznik, 2014, 37(. ارائــه خدمــات به 
مراجعیــن نه تنهــا خدمــات در داخــل محوطــه تاریخــی و یــا 
مــوزه را شــامل می شــود، بلکــه برنامه ریــزی بــرای اســکان، 
ــی و ...، را  ــتی، تفریح ــای بهداش ــع نیازه ــل و رف حمل و نق
ــع از ایجــاد  ــا کیفیــت، مان ــر می گیــرد. خدمــات ب نیــز درب
ــود  ــدگان می ش ــان بازدیدکنن ــن زم ــدر رفت ــتگی و ه خس
و همچنیــن در درک بهتــر میــراث و ایجــاد خاطــره ای 
دلنشــین بــرای ایشــان و ترغیــب بــه بازدیــد مجــدد کمــک 
می کنــد. تحقیقــات نشــان می دهــد کــه خدمــات بــا 
ــه یادگیــری را کاهــش داده و تأثیــر  کیفیــت پاییــن، تجرب
 Pieris( منفــی بــر تعــداد بازدیدکننــدگان خواهــد داشــت
 and Prematilleke 1993: 20–22; Woollard 2004,
فضاهــای  cited Breznik, 2014, 37 105(. گســترش 
ــک نقطــه  نمایشــی و جلوگیــری از تجمــع مراجعیــن در ی
می توانــد یکــی از راه هــای حفاظــت از آثــار تاریخــی  باشــد 
ــاماندهی  ــر س ــالوه ب ــر ع ــن ام )Pfannenstiel, 2014(. ای
و کنتــرل بهتــر بازدیدکننــدگان بــه مدیریــت پایــدار 
ــود  ــن، وج ــر از ای ــد. غی ــایانی می نمای ــک ش ــه کم مجموع
ــایت های  ــاورت س ــگری در مج ــا گردش ــی ی ــز تفریح مراک
باســتانی، نیــز می توانــد بــا طراحــی یــک ســناریو بــا چنــد 
هــدف و مقصــد مختلــف در یــک ســفر، در جــذب بیشــتِر 
تعــداد بازدیدکننــدگان و جوابگویــی بــه نیازهــای اقتصــادی 

مجموعــه و رونــق اقتصــاد محلــی تاثیــر زیــادی بگــذارد.
تاسیسات و تجهیزات

ضــرورت رفــاه نســبی بازدیدکننــده و کارکنــان و تامیــن 
ــی  ــارک باستان شناس ــک پ ــات ی ــا از ضروری ــای آن ه نیازه
و  زیرســاخت ها  تامیــن  مــوارد  از  بســیاری  در  اســت. 
تجهیــزات و تاسیســات مــورد نیــاز یــک محوطــه تاریخــی 
ــه توســعه جوامــع  محلــی مرتبــط نیــز خدمــات شــایانی  ب
ــد. ایــن امــر وجــود یــک برنامــه تفصیلــی  ــه می نمای را ارائ

ــی آن هــا  ــرای ایجــاد و حفــظ تأسیســات در محیــط اصل ب
زیرســاختی  دقیــق  مقــررات  پیش بینــی  همچنیــن  و 
ــد  ــی می کن ــدار را الزام ــعه پای ــی از توس ــوان بخش ــه عن ب
 Deanovič and Kavčič, 2004: 44– 45 cited(
ــاخت ها، از  ــرای زیرس ــان اج Breznik, 2014, 44(. در زم
قبیــل مســیرها، تجهیــزات حامــل و توزیــع کننــده انــرژی، 
ــا  ــی و راهنم ــای اطالعات ــط و پانل ه ــزار آالت مرتب ــایر اب س
ــت فرهنگــی  ــت و اهمی ــی، موقعی ــط طبیع ــد محی و ...، بای
ــد  ــات جدی ــی اقدام ــود و تمام ــه ش ــر گرفت ــایت در نظ س
ــند.  ــایی باش ــل شناس ــر قاب ــات معاص ــوان الحاق ــد به عن بای
به گونــه ای  بایــد  تکنولوژیکــی  و  فنــی  عناصــر  کلیــه 
طراحــی شــوند کــه کارایــی منظــم پــارک باستان شناســی 

 .)Breznik, 2014, 38( را تضمیــن کننــد
ایمنی و امنیت

ــی  ــری و مبتن ــد فک ــک فرآین ــی، ی ــن دسترس تضمی
 Breznik,( ــراث اســت ــر می ــرات ب ــی تأثی ــه قبل ــر مطالع ب
37 ,2014(. قبــل از هرگونــه اقــدام برای تســهیل دسترســی 
ــر  ــد ب ــرات بازدی ــد از تاثی ــراث، بای ــه می ــدگان ب بازدیدکنن
حفاظــت جامــع آن اطمینــان حاصــل کــرد کــه می بایســت 
از اســتانداردهای عمومــی حفاظــت پیــروی کننــد )هماننــد 
تجربیــات مثبــت و منفــی محوطه هــای میراث هــای جهانــی 
ماچوپیچــو10 و ســینترا11 در ایــن زمینــه(. ایــن حفاظــت بــه 
معنــای حفاظــت جامــع از آثــار اعــم از ملمــوس و ناملمــوس 
و طبیعــی، بازدیدکننــدگان و پژوهشــگران و خدماتدهنــدگان 
ــر  ــن ام ــد. ای ــداوم  باش ــِش م ــد در پای ــه بای ــت، ک و...، اس
بــا مدیریــت یکپارچــه در پــارک قابــل تحقــق اســت. 
ــر  ــت در ه ــی و امنی ــتورالعمل های ایمن ــت دس ــی اس بدیه
ــالغ  ــدگان اب ــه مراجعه کنن ــم و ب ــد تنظی ــارک، بای بخــش پ
ــردازان،  ــرات نظریه پ ــدی نظ ــع بن ــدول 4، جم ــردد. ج گ
ســازمان های  و  نهادهــا  توصیه هــای  و  دســتورالعمل ها 
تخصصــی در ایــن زمینــه اســت کــه رونــد تاریخــی موضــوع 
و مولفه هــای مــد نظــر آنــان را در هــر مرحلــه، و نــوع 
ســازوکار پیشــنهادی بــرای ارتبــاط مــردم بــا آثــار تاریخــی 
را توامــان بیــان مــی دارد و شــکل 4، مولفه هــای پــارک 

ــد. ــی می کن ــار معرف ــه اختص ــی را ب باستان شناس

 
 

Figure 3: Time line of change in the definition and concept of archaeological park from the nineteenth 
century until now 

 

 
Figure 4: Archaeological Park Components  Fig.4. Archaeological Park components 
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Table 4. Goals and components of the Archaeological Park in charters and theories

Development components Main components Main Goals Subject Year Theorists 

facilities & equipment, 
services, Staff, social 

participation, security & 
safety 

Tangible heritage Access to the public � service to the 
community � collecting and preserving 

heritage remains � research � peresentation 

Museum 1974 ICOM 

Staff Tangible heritage 
(natural) 

Preservation of natural and cultural 
features � protection and stability in the 

main location 

Site museum  1982 ICOM 

Staff, social participation Tangible heritage Collecting objects and documents at the 
main location 

Site museum  1987 Barruol & 
  Poinssot 

Staff Tangible heritage 
(natural) 

Impossibility of separating the heritage 
remains from the main location 

Site museum  � Mohen 

Staff, social participation Tangible heritage 
(natural) 

Preservation and introduction of cultural 
and natural heritage remains in their main 

location 

Site museum  1993 Moolman 

Staff, social participation Tangible heritage 
Intangible heritage 

Limited and variable space � association of 
space and historical data 

Site museum  2004 Mgomezulu 

facilities & equipment, 
services, Staff, social 

participation, security & 
safety 

Tangible heritage 
 

Preserving, documenting and researching 
in its main context � Permanent security � 

Showing and interpreting heritage remains 
� Raising public awareness � Advertising 

for the region 

Site museum 2005 Taylor 

Staff, social participation Tangible heritage 
 

Combination of museum and historical site Site museum 2008 Eskandari 

social participation Intangible heritage Visit the local families Site museum 2008 Mohammad 

facilities & equipment, 
services, Staff, security & 

safety 

Tangible heritage Ability to reserch – present the heritage 
remains 

Museum 2010 ICOM 

facilities & equipment, 
services, Staff, security & 

safety 

Tangible heritage Provide facilities for present to public Open museum 2011 Heydari & 
Saatian 

Staff, social participation Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Biodiversity through traditional methods � 
Sustainable land use – using traditional 
knowledge � Importance of tangible and 

intangible values 

Site museum 2012 Taylor 

facilities & equipment, 
services, Staff, social 

participation, security & 
safety 

Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Understanding values � Providing scientific 
information � Protecting tangible and 

intangible values in their main location � 
Respect for autencity � Sustainable 

protection � Encouraging the cooperation 
of the local community and interested 

organizations � Technical development � 
Using professional guidelines � 

peresentation 

Archaeological 
Park 

2014 Breznik 

facilities & equipment, 
services, Staff, social 

participation, security & 
safety 

Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Active and influential media�
Dissemination of cultural diversity�

Protection of culture�Best local assets�
Local promotion and development 

Site museum 2014 Tbilisi 
Conference 

Staff, social participation Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Collecting � preserving � peresentation – 
documenting –research –interpretation �
protecting the site �protecting the main 

location � forming at the place of historical 
story 

Site museum 2014 ICAMT 

Staff, social participation Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Existence of special cultural�historical 
value�Introduction of the heritage remains 
in the natural context�Integration of culture 

and nature�Integration with the 
surrounding landscapes�Introduction of the 
culture and values of the region�Existence 

Site museum 2014 XU 

of the site as the main member of the 
museum 

Staff, social participation Tangible heritage 
(natural) 

Education�Perspective of Sustainable 
Development�Cultural Growth� Protected 
Heritage in the Main Place completely �

Integration with Natural Landscapes 

Site museum 2014 Poghosyan 

facilities & equipment, 
services, Staff, security & 

safety 

Tangible heritage, Expand the peresentation spaces � prevent 
the accumulation of visitors at one point 

Site museum 2014 Pfannenstiel 

facilities & equipment, 
services, Staff, social 

participation, security & 
safety 

Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Preservation of historical sites and 
remnants � Preventing people from 

touching the vulnerable elements � Respect 
for the environment � Security � 

Involvement of local community � 
Communication and coordination with 

local, national and international 
stakeholders � Trained and experienced 
staff � Provide services � Education and 
Permanent maintenance � control of the 

development of surrounding areas � 
observance of visual integrity 

Archaeological 
Park 

2015 ICOMOS 

facilities & equipment, 
services, Staff, security & 

safety 

Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Entertainment�Education�Access for the 
public�Tourism and research activities 

Archaeological 
Park 

2017 ICOMOS 

facilities and equipment, 
Staff, social participation, 

security & safety 

Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Democratic atmosphere�Preservation of 
heritage remains �Preservation of 
memories�Access for all�Local 

participation�Cooperation of different 
communities�Research�Social justice 

Museum 2019 ICOM 
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نتیجه گیرینتیجه گیری
محوطه هــای تاریخــی به عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ــروز، واجــد  ــه ام ــا ب ــته ت ــات از گذش ــال اطالع ــع انتق مناب
ــت  ــتلزم حفاظ ــه مس ــتند ک ــاده ای هس ــه ای فوق الع ارزش
ــدگان  ــه آین ــا ب ــن ارزش ه ــال ای ــرای انتق ــه ب ــه جانب هم
ــرای  ــه حضــور در محوطه هــای تاریخــی ب می باشــند. تجرب
متخصصیــن و عمــوم، نقــش بســیار موثــری در بازشناســی 
ــارک   ــرد پ ــه دارد. رویک ــی منطق ــت فرهنگ ــخ و هوی تاری
باستان شناســی در حــال حاضــر و پــس از تجربه هــای 
بــر  عــالوه  موزه هــا،  و ســایت  بــاز  موزه هــای  مــوزه، 
حفاظــت علمــِی جامــع و پایــدار از میــراث محوطــه 
ــال  ــای انتق ــه ج ــود ب ــکل گیری خ ــتر ش ــی در بس تاریخ
ــه،  ــجم و یکپارچ ــت منس ــا مدیری ــد ب ــا، می توان ــه موزه ه ب
ــدار  ــعه پای ــی و توس ــق جامعــه محل ــت حــس تعل تقوی
منطقــه و همچنیــن کنتــرل و بهبــود کیفیــت گردشــگری 
ــدگان  ــگران و بازدیدکنن ــای پژوهش ــدن نیازه ــع ش و مرتف
ــر تجربیــات  ــا تکیــه ب ــد. در ایــن راســتا، ب را نیــز رقــم بزن
مثبــت و منفــی زیــاِد ناشــی از توســعه گردشــگری در 
بایــد  مختلــف،  کشــورهای  در  تاریخــی  محوطه هــای 
ــا  ــرو شــدن ب ــرای روب ــه تاریخــی را ب ــر محوط ــت ه ظرفی
ــه  ــا جامع ــا ب ــی آن ه ــالت اجتماع ــدگان و تعام بازدیدکنن
ــتیابی  ــرای دس ــرد. ب ــزی ک ــنجید و برنامه ری ــی را س محل
بــه ایــن مهــم، نیازمنــد بررســی مولفه هــای ضــروری بــرای 
ــی  ــه تاریخ ــر محوط ــی در ه ــارک باستان شناس ــاد پ ایج
ــروه  ــوان در دو گ ــا را می ت ــن ضرورت ه ــه ای ــد؛ ک می باش
ــی و مولفه هــای توســعه ای بررســی کــرد. مولفه هــای ایجاب

ــی را  ــارک باستان شناس ــاد پ ــی، ایج ــای ایجاب مولفه ه
ممکــن می ســازند، کــه شــامِل میــراث ملمــوس )تاریخــی 
و طبیعــی( و میــراث ناملمــوس می باشــد و مولفه هــای 
پــارک  حیــات  ادامــه  بــرای  را  شــرایط  توســعه ای 
ــد  ــا عبارتن ــن مولفه ه ــد. ای ــا می نماین ــی مهی باستان شناس
ــرژی و ابزارهــا و  ــا ان از تاسیســات و تجهیــزات کــه از راه ت
ــه  ــات ک ــرد و خدم ــر می گی ــا را درب ــال آن ه ــایل انتق وس
ــور  ــه حض ــکان ادام ــه ام ــت ک ــی اس ــه فعالیت های ــه هم ب

Table 4. Goals and components of the Archaeological Park in charters and theories

Development components Main components Main Goals Subject Year Theorists 

facilities & equipment, 
services, Staff, social 

participation, security & 
safety 

Tangible heritage Access to the public � service to the 
community � collecting and preserving 

heritage remains � research � peresentation 

Museum 1974 ICOM 

Staff Tangible heritage 
(natural) 

Preservation of natural and cultural 
features � protection and stability in the 

main location 

Site museum  1982 ICOM 

Staff, social participation Tangible heritage Collecting objects and documents at the 
main location 

Site museum  1987 Barruol & 
  Poinssot 

Staff Tangible heritage 
(natural) 

Impossibility of separating the heritage 
remains from the main location 

Site museum  � Mohen 

Staff, social participation Tangible heritage 
(natural) 

Preservation and introduction of cultural 
and natural heritage remains in their main 

location 

Site museum  1993 Moolman 

Staff, social participation Tangible heritage 
Intangible heritage 

Limited and variable space � association of 
space and historical data 

Site museum  2004 Mgomezulu 

facilities & equipment, 
services, Staff, social 

participation, security & 
safety 

Tangible heritage 
 

Preserving, documenting and researching 
in its main context � Permanent security � 

Showing and interpreting heritage remains 
� Raising public awareness � Advertising 

for the region 

Site museum 2005 Taylor 

Staff, social participation Tangible heritage 
 

Combination of museum and historical site Site museum 2008 Eskandari 

social participation Intangible heritage Visit the local families Site museum 2008 Mohammad 

facilities & equipment, 
services, Staff, security & 

safety 

Tangible heritage Ability to reserch – present the heritage 
remains 

Museum 2010 ICOM 

facilities & equipment, 
services, Staff, security & 

safety 

Tangible heritage Provide facilities for present to public Open museum 2011 Heydari & 
Saatian 

Staff, social participation Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Biodiversity through traditional methods � 
Sustainable land use – using traditional 
knowledge � Importance of tangible and 

intangible values 

Site museum 2012 Taylor 

facilities & equipment, 
services, Staff, social 

participation, security & 
safety 

Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Understanding values � Providing scientific 
information � Protecting tangible and 

intangible values in their main location � 
Respect for autencity � Sustainable 

protection � Encouraging the cooperation 
of the local community and interested 

organizations � Technical development � 
Using professional guidelines � 

peresentation 

Archaeological 
Park 

2014 Breznik 

facilities & equipment, 
services, Staff, social 

participation, security & 
safety 

Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Active and influential media�
Dissemination of cultural diversity�

Protection of culture�Best local assets�
Local promotion and development 

Site museum 2014 Tbilisi 
Conference 

Staff, social participation Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Collecting � preserving � peresentation – 
documenting –research –interpretation �
protecting the site �protecting the main 

location � forming at the place of historical 
story 

Site museum 2014 ICAMT 

Staff, social participation Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Existence of special cultural�historical 
value�Introduction of the heritage remains 
in the natural context�Integration of culture 

and nature�Integration with the 
surrounding landscapes�Introduction of the 
culture and values of the region�Existence 

Site museum 2014 XU 

of the site as the main member of the 
museum 

Staff, social participation Tangible heritage 
(natural) 

Education�Perspective of Sustainable 
Development�Cultural Growth� Protected 
Heritage in the Main Place completely �

Integration with Natural Landscapes 

Site museum 2014 Poghosyan 

facilities & equipment, 
services, Staff, security & 

safety 

Tangible heritage, Expand the peresentation spaces � prevent 
the accumulation of visitors at one point 

Site museum 2014 Pfannenstiel 

facilities & equipment, 
services, Staff, social 

participation, security & 
safety 

Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Preservation of historical sites and 
remnants � Preventing people from 

touching the vulnerable elements � Respect 
for the environment � Security � 

Involvement of local community � 
Communication and coordination with 

local, national and international 
stakeholders � Trained and experienced 
staff � Provide services � Education and 
Permanent maintenance � control of the 

development of surrounding areas � 
observance of visual integrity 

Archaeological 
Park 

2015 ICOMOS 

facilities & equipment, 
services, Staff, security & 

safety 

Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Entertainment�Education�Access for the 
public�Tourism and research activities 

Archaeological 
Park 

2017 ICOMOS 

facilities and equipment, 
Staff, social participation, 

security & safety 

Tangible heritage, 
Intangible heritage 

Democratic atmosphere�Preservation of 
heritage remains �Preservation of 
memories�Access for all�Local 

participation�Cooperation of different 
communities�Research�Social justice 

Museum 2019 ICOM 

ــروی   ــود نی ــود. وج ــد اطــالق می ش ــم می کن ــراد را فراه اف
انســانی کارآمــد از دیگــر ضرورت هــای تــداوم حیــات پــارک 
ــرورت  ــرف ض ــی مع ــه اجتماع ــت. مولف ــی اس باستان شناس
مشــارکت جوامــع محلــی موجــود در محوطــه در ایــن امــر 
اســت و در نهایــت موضــوع امنیــت و ایمنــی از مولفه هــای 
اساســی و تاثیرگــذار در ایــن موضــوع اســت کــه هــم آثــار، 
اعــم از ملمــوس و ناملمــوس، و هــم مراجعیــن و مخاطبیــن 

ــر دارد. ــان را را مدنظ و کارکن

پی نوشتپی نوشت
1. Martin Bellamy
2. Janet Marstine
3. ICOMOS Lozan Charter )1990) charter for the Protection 
and Management of the Archaeological Heritage

4. نوعـی گردشـگری که بـا هدف حفظ طبیعـت و فرهنگ مناطق مـورد بازدید، 
)Meguid, 2008( فرصت هایـی  را بـرای منافع مـردم محلی فراهم می کنـد

5. پـارک موضوعـی نوعـی از پارک هـای تفریحـی زیـر مجموعـه مـوزه اسـت 
کـه حـول محـور یـک یـا چنـد موضـوع سـاخته می شـود؛ کـه مجموعـه ای از 
مسـیرهای گردشـگری و دیگـر جذابیت هـای سـرگرم کننده، بـه هـدف گـرد هم 

)Breznik, 2014( آوردن گروهـی از مـردم کنـار هـم را شـامل می شـود
6. در رابطـه بـا منظـر فرهنگـی مطالعـات بسـیار زیـادی در کتـب و مقـاالت 
متعـددی انجـام شـده اسـت کـه بـرای اطالعـات بیشـتر، مراجعـه به منابـع زیر 
unesco.org/en/( و   )Taylor & Lennon, 2012( می شـود  توصیـه 

)culturallandscape
7. Museums of the Monuments
8. Douglas A. Allan
9. Roman Villa Remains in West Sussex in England
10. G. Barruol
11. C. Poinssot
12. Kenneth Hudson
13. Jean Pierre Mohen
14. Hermanus Johannes Moolman
15. G.Y.Mgomezulu
16. Ken Taylor
17. Jane Lennon
18. The Budapest Declaration on World Heritage )2002)
Convention concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage

19. سـازمان جهانـی گردشـگری در سـال 1988، گردشـگری پایـدار را چنیـن 
تعریـف کرد:"هدایـت و مدیریـت تمامی منابـع به گونه ای که نیازهـای اقتصادی، 
اجتماعـی و زیسـت محیطـی انسـان ها بـرآورده شـود و درعیـن حـال بـه حفظ 
یکپارچگـی فرهنگـی، تنـوع زیسـتی و سیسـتم حمایـت از زندگی منجر شـود" 

)Goodarzi & Jomehpour, 2015(



پارک باستان شناسی، الگوی مناسب حفاظت و توسعة پایدار محوطه های تاریخی ...
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20. برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به
 https://whc.unesco.org/en/list/430

21. برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به
 https://whc.unesco.org/en/list/831

22. رای اطالعات بیشتر مراجعه شود به
 https://whc.unesco.org/en/list/274

23. برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به
 https://whc.unesco.org/en/list/723

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویسـندگان اعـالم می دارنـد کـه در انجـام ایـن پژوهـش 
هیچ گونـه تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجود نداشـته اسـت.

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویسـندگان متعهـد می شـوند کـه کلیۀ اصـول اخالقی 
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