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 شورک یبر رونق گردشگر یت باستان شناسیاهم یلیمطالعه تحل

 4ی، زهرا صالح3انییکرضا بی، عل2اسک، محمد پر1یوسف قاسمی

 ده:کیچ

ان يد م ين مسدئله تناقضد  يد شور در طدول زمدان اسدت  ا   كر و تحول يينده قطعا مستلزم تغيدر آ ين رفاه اجتماعيتام

از  يه بدار كد  ايبزرگ و مهم دن يشورهاكاز  ياريبس يرد و براكجاد ينده ايآ يبرا ياز به نوسازيحفاظت از گذشته و ن

 يينه هاياز گز يل شده است  باستان شناسين تبديادياز موضوعا  بن يکيبر دوش دارند، به  يراث فرهنگيت و ميهو

نده  « يگردشدگر »ا يد دن يخيتدار  يشورهاكاز  ياري، امروزه در بسندك يم  مكال  کبه حل مش يه تا اندازه اكاست 

بده قودد    يگردشدگر  يزيد برنامده ر  يم بدرا کمح يبانيه پشتک، بلشود يممحسوب ن يتوسعه شهر يبرا يتنها معضل

بخشد، اگدر   يشور معنا مكت يت و ماهيه به هوكپر افتخار شده است  يمطمئن بر اساس گذشته ا ينده ايساختن آ

ندده هدم   يگر اگر گذشته نداشدت آ يد يند و به عبارتکست بتوان يمهم ن يچگونه ابداعيخ و گذشته نداشت هيبشر تار

و توسدعه   ياز تجدارب جهدان   يريد شده است تدا بدا بهدره گ    يمقاله سعن ي(  در ا45: 1379 ،يانكارد ينداشت )داور

 شور، به طور اختوار مطرح گردد ك يگردشگر

 ندهی، توسعه، آی، باستان شناسی، گردشگریراث فرهنگی: میدیلک واژگان

 

 مقدمه  1

 باشدد  نيا شود يم مطرح يرانيا شناسان باستان و پژوهشگران يبرا ناخودآگاه هك يپرسش نيمهمتر و نينخست ديشا

 سدت؟ يچ رانيد ا در يشناسد  باستان يتهايفعال ينونك روند و تيموقع گرفتن نظر در با مجم  نيا ييبرپا ضرور  هك

 مجلَّدد   يد  ازمندين ديشا آن، ضعم و قو  نقاط صيتشخ و ران،يا در آن گاهيجا و يشناس باستان بحث به پرداختن

 بود، اروپا در آن مشابه رخداد با مقارن بايتقر يزمان لحاظ از ران،يا در يعلم يشناس باستان ظهور  باشد ميحج نسبتا

 بدوده،  آن از يجزئ زين يشناس باستان هك ران،يا در انيجر نيا البته ،يطوالن ييها وقفه با و ترکوچك ياسيمق در يول

 ( 1383 ،يمعووم) دارد ادامه امروز به وتا شده آزاز يصفو عور از واق  در

 يبدرا  پژوهشدگران  و شناسان باستان سطح در يمثبت اريبس تكحر و توجه هك مينك يم مشاهده شورمانك در راياخ

 يکي يگردشگر صعنت  رديگ يم انجام رهيوز يفرهنگ ،يخدمات ،ياقتواد يها هيسرما انا ،کام از مناس  يور بهره

 هکد يبطور شدده  ليتبدد  يجهدان  اقتوداد  در گدذار  ريتأث يا دهيپد به صنعت نيا امروزه هك باشد يم ها تكحر نيا از

 سداختار  توسدعه  و يخووصد  بخدش  رشدد  اشدتغال،  درآمدد،  ياصدل  منبد   عنوان به را صنعت نيا شورهاك از ياريبس

 محسدوب  ايد دن يخيتدار  شورك نيچند از يکي رانيا شورك(  17: 1390 زاده، يآقاس و زاده ميابراه)دانند مي ييربنايز

                                                           

 yooesfghasmi7318@gmail.comدانشجوي كارشناسي باستان شناسي دانشگاه جيرفت،  -1

 mohammadparkas52@gmail.com دانشجوي كارشناسي باستان شناسي دانشگاه جيرفت، -2

 alirezabeyklan@yahoo.com دانشجوي كارشناسي مهندسي عمرا دانشگاه جيرفت، -3

 zaharasalheh7211@gmail.com شيال  دانشگاه جيرفت، -دانشجوي كارشناسي مناب  طبيعي -4
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 رايد ز  است گردشگران جذب در موثر عوامل از يکي خود هك باشد، يم يعيطب و يخيتار يها جاذبه يدارا هكشود يم

 و نندك استفاده انا کام نيا ازتوانند  يم گردشگران و اند آمده وجود به گردشگران يها خواسته نيتام منظور به آنها

 يفراوان تياهم از ،يگردشگر توسعه منظور به شورك بالقوه يتوانها از استفاده و يشناس باستان در يگذار هيسرما لذا

 است برخودار

 ست؟يچ يشناس باستان  2

 بدود  مطرح ييجو قهيعت لکش در صرفا ها مد  تا گذشته يها تمدن آثار و يفرهنگ راثيم ،يشناس باستان به توجه

 مطدرح  آنها يگردشگر تياهم و يشناخت باستان وجهه و استهك آنها بودن قهيعت تياهم از تا ديشك طول ها مد  و

 همدراه  يمتفاوت يها شهياند شدن مطرح و  يوقا نارك در دادن رخ با يباستان آثار به يجيتدر توجه نيا واق  در  شود

 چندد  ميتعر به يفرهنگ راثيم و يباستان آثار از يور بهره بحث در بخشد يم متنوع ييها جنبه روند نيا به هك بوده

  ندك فراهم را بحث نهيزم تا ميازمندين اصطالح

 دهيرسد  مدا  دسدت  به گذشته از آنچه مجموعه انيم در است يمتداول اصطالح «يباستان آثار» عبار : يباستان آثار  1

 هكد  يزيد چ هدر  قالد   در و باشدد   ينزد گذشته اي و( خيتار از شيپ) دور  يها گذشته به مربوط هکنيا از اعم است،

 اثدر  آن ارزش بده  مربدوط  آنچده  و يگردشگر ،يهنر ،يخيتار نظر از يباستان اثر تياهم  باشد يخيتار تحوال  نيمب

 هكد  يور بهدره  يهدا  جنبه نيتر مهم و نيبهتر هك است، يفرهنگ ثرو  و يفرهنگ راثيم شامل يآثارباستان  شود يم

    است گردشگر جذب نهيزم در اند داشته خود يفرهنگ و يباستان آثار از شورهاك از يبعض

 ارتبداط  يباسدتان  آثار با هك گذشته به مربوط اي و باشد حال به مربوط است نکمم يفرهنگ راثيم: يفرهنگ راثيم  2

 اسدت  برقدرار  وجده  مدن  خودو   و عمدوم  رابطه يباستان اثر و يفرهنگ راثيم نيب هك معتقدند يبرخ  ندك يم دايپ

 يفرهنگد  راثيد م يباسدتان  آنها از يبعض و ستين يباستان اثر آنها از يبعض و است يباستان اثر يفرهنگ راثيم يبعض)

 و عمدوم  آنهدا  نيبد  رابطده  عبار  به و بود خواهد يفرهنگ راثيم يباستان اثر هر مينك دقت اگر هك نيا حال و( است

  است مطلق خوو 

 شدامل  ريد اخ يهدا  سدال  در هك چند هر  شود يم گرفته نظر در يحيتفر مسافر  عنوان به ،يگردشگر: يگردشگر  3

 يگردشدگر  هكد  يسد ك به  شود خارج خود يزندگ اي ارك طيمح از آن واسطه به شخص هك شود يم يمسافرت هرگونه

 خدود  مقودد  عدت يطب ايد  فرهنگ هوا، و آب به زيچ هر از شيب گردشگرها ازل  هك  شود يم گفته گردشگر، ندك يم

 هدزاره  از هكد  اسدت  بزرگ يا موزه سراسر خود نظران صاح  يبرخ اعتقاد به رانيا پنهاور نيسرزم  هستند عالقمند

 دارد، نهفتده  خدود  در را يبشدر  تمددن  و خيتدار  از فراوان ييها نشانه و عالئم و آثار حاضر، عور تا الديم از قبل يها

 مدوزه  ياتيح نقش داد، خواهد اختوا  خود به را جهان خيتار از يا مالحظه قابل بخش آنها مطالعه و مرور هکچنان

 ( 1382 ان،يتب) است يفرهنگ يها دهيپد نيتر ناب مروج و ماندگار  ،يبد ينقش يبشر جوام  در

 گردشگر جذب و يباستان آثار  3

 قلمدرو  در سداكن  هداي  انسان اجداد فعاليت و حيا  تاريخي سابقه بيانگر جغرافيايي نظر از كشور هر در باستاني آثار

 سدطح  معدرف  آثدار  گونده  ايدن  ديگر سوي از كند مي بيان را ملت ي  تاريخي ريشه و عمق عبارتي به و است دولت

 اندد  گذشته تاريخي ادوار جغرافيايي فضاي در ساكن مردمان زندگي الگوي و فرهنگي هاي خويوه تمدن، و فرهنگ
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 فرهنگدي  و اجتمداعي  سياسدي،  حقدوق  كننده تامين ديگر سوي از و هويت پديدآورنده سويي از باستاني آثار بنابراين

 و فرهنگ ،سنن و آداب ،باستاني و تاريخي هاي مکان از دقيقي ارزيابي بايست مي جامعه ي   هستند آن مردم براي

 در را خدويش  موجدود  هداي  ظرفيت بتواند تا آورد عمل به خويش طبيعي هاي زيبايي و ها جذابيت ،باستاني ميراث

 ميدراث  جملده  از گردشدگري  هداي  جاذبده  داشدتن  عليدرزم  ما كشور  سازد فعال گردشگري صنعت گسترش راستاي

 نشدان  تجربيدا    بردارد مهمي گام گردشگري توسعه راستاي در است نتوانسته كنون تا اي عديده داليل به فرهنگي

 تدا  شدوند  طراحدي  اي گونده  به مناس  فرآيندهاي كه آيد مي بدست زماني تنها گردشگر رضايت كه است آن دهنده

 مدي  نمايان شده ارائه ارزش صور  به امر اين نتيجه نمايد برآورده را گردشگري نيازهاي و توقعا  شده ارائه خدما 

 ( 32: 1384 ،يطالقان) شود

 محددود  تنهدا  احترام نيا دارد وجود يخيتار و يباستان يها راثيم يبرا يخاص احترام شرفته،يپ يشورهاك در امروزه

  وچك و ناشناخته آثار يتمام رندهيبرگ در هکبل ست،ين مور اهرام اي فرانسه يورسا اخك مثل يمعروف آثار اي بناها به

 نيد ا يهدا  جنبه يتمام ليدل نيهم به شود يم شمرده تيبشر تمدن خيتار دهنده ليکتش آنها لك رايز باشد، يم زين

 خودو   نيهمد  در  باشدد  يم الزم هنر و فرهنگ تمدن، شناخت يبرا آن حفظ هك چرا  ندينما يم حفظ را ثيموار

 مهدم  هكد   اندد  داشدته  مختلدم  ابعاد در زين را يخوب يها يور بهره مناس ، يها يگذار هيسرما ضمن شورهاك ريسا

 شيافدزا  يباسدتان  و يخيتدار  نكامدا  بده  گردشدگر  جذب از هدف  ش بدون هك باشد، يم گردشگر جذب عمل نيتر

 گدر يد طدرف  از  اسدت  ماندده  جدا  بده  راثيد م تيد اهم و يخيتدار  نهيشد يپ به نسبت مخاطبان ردنك آگاه و اطالعا 

 ،يدي زا اشدتغال  درآمد، ياصل منب  عنوان به صنعت نيا از هك  شد شورهاك از ياريبس يگذار هيسرما باعث يگردشگر

 در ييسدزا  بده  تياهم و نقش يگردشگر(  56: 1387 ،يل) دانند مي ييبنا ريز ساختار توسعه و يخووص بخش رشد

 صدور   بده  را يگردشدگر  يگروهد  هك يطور به  دارد توسعه حال در  ممال ژهيو به شورهاك ياقتواد توسعه و رشد

 و ييرايپدذ  ،ياقامت انا کام نهيزم در وتقاضا عرضه يبررس هك نگرند، يم صنعت  ي جهيدرنت و ياقتواد تيفعال  ي

 در يلد   برندد  يمد  سر به يگردشگر لذ  از يريگ بهره منظور به منزل از خارج هك است يسانك يبرا يجانب خدما 

  شدود  يمد  يمل ناخالص ديتول و يمل درآمد شيافزا باعث يگردشگر هك سدينو يم يگردشگر ياقتواد ا ريتأث مورد

 ياجتمداع  خددما   بهبدود  بده  صدنعت  نيد ا هك دارد اعتقاد و داند يم يدرآمد منب   ي را يگردشگر نيهمچن يو

 ( 54: 1387 ،يل) شود يم منجبر

 :شنهادا يپ و ليتحل  4

 هكد  يحدال  در دارد يمشخود  گداه يجا شدور ك ريسا با سهيمقا در ،يفرهنگ ثيموار و يباستان علوم نهيزم در شورمانك

 اركد  اثر بر يبخوب باشد مردم و راثيم ارتباط هك «سازمان مناب  گريد و يانسان يها مهار »موازنه نيا شورهاك ريسا

 بانيپشدت  هك يورود همه آن از را افزوده ارزش با يخروج تينها در و اند نموده فراهم الزم انا کام جيبس و يفرهنگ

 از هك ميدار شورك در يخيتار يبنا ونيليم  ي حداقل ما  برند يم اند گذشته ارث به و ردهك نهيهز زحمت هزاران با

 سدال  طدول  در و است موجود يبناها لك هزارم  ي به  ينزد هك شده ثبت بنا1500 حدود يزيچ ونيليم  ي نيا

 حافظده  نيا ييدرپاها و است شدن خراب حال در يمابق و است داده را بنا 937 به سرزدن اجازه فقط ما انا کام 80

 از يمطلدوب  جده ينتتواندد   يمد  شدود  توجده  شورمانك يباستان و يخيتار يبناها به اگر حال  برند يم نيب از را يخيتار
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 موجد   هكد  سدت يوتوركا توسدعه  انکام ،يفرهنگ و يخيتار آثار از يبرخوردار با،يز و رکب يعيطب طيمح تنوع: جمله

 يگردشگر رونق بر يشناس باستان تياهم يليتحل مطالعه يبررس به قيتحق نيا در  شوند يم اديز گردشگران جذب

  شود يم ارائه ريز شنهادا يپ آمده دست به جينتا طبق و ميپرداخت شورك

 بده  آن معرفدي  در منطقده  تداريخي  و فرهنگدي  بافدت  بده  توجه با مناس  هاي برنامه ارائه باتواند  يم سيما و صدا  1

 ايدن  در البتده  اسدت  كدرده  عمدل  ضدعيم  تداكنون  سيما و صدا متأسفانه باستاني آثار با ارتباط در بکوشد گردشگران

 در بايسدتي  كشدور  سديماي  و صدا گستره و برد به توجه با اما باشد موثر تواند مي حدودي تا استاني شبکه خوو 

  نمود اقدام كشور از خارج براي سحر و جم جام هاي شبکه و ملي هاي شبکه طريق از جذاب هاي برنامه ارائه مورد

 هدا؛  انکم آن يمعرف و ينگهدار حفظ، به ديبا راثيم يها انکم يگردشگر از حاصل درآمد از يتوجه قابل بخش  2

 نيد ا از باشدد،  نکد مم هكد  جدا ك هدر  در د،يد با نندگانكديبازد  ابدي اختوا  آنها يفرهنگ و يعيطب تيموقع جمله از

  شوند مطل  درآمد اختوا 

 مدورد  در توضديح  و اقتودادي  درآمدد  و فرهنگدي  تبادل براي اي وسيله عنوان به گردشگري با مردم ساختن آشنا  3

  است نيز فرهنگي آثار زار  از جلوگيري ساز زمينه كه بندوباري بي و فرهنگي گردشگري اختالف

 اجتمداعي  و اقتودادي  توسدعه  موجبدا   مشاركت، ايجاد و زايي اشتغال ضمن تا گردشگر جذب هاي يتعاون ايجاد  4

  آورد فراهم را منطقه

 ،يفرهنگد  راثيد م سدازمان  در ياولد  هكد   يد ادمكآ و يا حرفه گروه دو به رانيا در يشناس باستان جامعه ميتقس  5

  اند ردهك دايپ تبلور دانشگاهها در يدوم و يدست  يصنا و يگردشگر

 وجدود  بده  و يخددمات  اندا  کام و يگردشگر يها جاذبه از حفاظت جهت آنها وآموزش يبوم افراد دادن تكمشار  6

  منطقه در ييزا اشتغال آوردن

  ،يد تخر از يريد گ جلو و يگردشگر يها فرآورده و ها جاذبه از نهيبه استفاده جهت ژهيو مقررا  و نيقوان نيتدو  7

  يباستان يها تيسا

 

 :گيري نتيجه  5

 شدود  يمد  مربوط شورهاك يعيطب و يفرهنگ راثيم قلمرو در تجار  به احتماال  هك است ياقتواد يتيفعال يگردشگر

 شدد ك يمد  شيپد  را توسعه يالگوها قط  طور به و است ياجتماع و يفرهنگ ،ياقتواد مسائل رندهيبرگ در رو نيا از

 شدجره  از يا شداخه  عندوان  بده  را رانيد ا يشناسد  باسدتان  هك افتد يم اتفاق نيا يزمان و(  21: 1373 ،يخان  يشف)

 يخيتدار  هيناح هر در يگردشگر صنعت توسعه يزير برنامه در  ميده ارتقاء مختلم سطوح در جهان، يشناس باستان

 ال يتسده  و زا يد تجه سدا ، يتأس اندا ، کام يررسد ي ،يگردشگر جامعه به آنها يمعرف ها، جاذبه شناخت ،يباستان و

 گونداگون  يهدا  جنبده  و ابعاد يبررس تينها در و موجود يها توان و ها فرصت يبررس و مطالعه ه،يناح آن در موجود

 دهدد  مدي   نشان پژوهش جينتا  رسد يم نظر به يضرور آنان يرايپذ طيمح و زبانيم جامعه بر يگردشگر گذارريتأث

 براسداس  نيهمچند   نددارد  يتناسدب  آن ي بدالقوه  ياسدتعدادها  و هدا  تيقابل با رانيا  يگردشگر ينونك تيوضع ه،ك

 مواند   نيمهمتدر  ،يگردشدگر  تيريمدد  ضعم ،يغاتيتبل يها تيفعال ضعم الزم، ها رساختيز بودن يافكنا پژوهش،
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 يسدازمانده  و حيصدح  اهدداف  با ياصول يزير برنامه  شدند داده صيتشخ شورك يگردشگر توسعه راه سر بر ياساس

 يخيتدار  و يباسدتان  مناطق ارزش با آثار ازتواند  يم توانمند و ياصول يرهبر و تيهدا و مناب  انا ،کام زيتجه ر،يفراگ

 ريد ز صدادرا   راه از درآمدد  س ك مسأله به شورك ياقتواد نظام هك حاضر حال در بويژه آورد فراهم را ياديز درآمد

 قيد طر از درآمدد  س ك  ي و ستيب قرن در درآمد مناب  نيازبزرگتر يکي جهان سراسر در و دارد ياديز توجه ينفت

 هكد  باشدد  يمد  يفراواند  يباسدتان  يهدا  تيسا يدارا بودن ريپذ گردشگر لحاظ به رانيا شورك  بود خواهد يگردشگر

 و يفراواند  بده  توجده  بدا  نيچن هم و است نگرفته صور  آنها از استفاده و ييشناسا جهت در يمثثر اقداما  نونكتا

 منطقده  بده  را ياديز اريبس گردشگرانتوانند  يم ها جاذبه نيا مسئوالن توجه صور  در ،يگردشگر يها جاذبه تنوع

 يبد  يهدا  مهداجر   از و آورد يمد  بوجود منطقه در را ياديز يشغل يها فرصت خود نوبه به امر نيا هك نند،ك جذب

 ( 1385 ،يزدي يپاپل) دينما يم يريجلوگ هيرو

 

 مراج 

 ي حدوزه  يگردشدگر  ي توسدعه  بر چهابهار آزاد منطقه ريتأث(  1390  )عبداهلل زاده، يآقاس و سئيع زاده، ميابراه   1

  35: 21شماره توسعه، و ايجغراف مجله  T-test آموزن و ونيگرس ر مدل از يريگ بهره با آن نفوذ

 انتشدارا   ،يانسان علوم ت ك نيتدو و مطالعا  سازمان  يگردشگر مطالعا (  1385  )نيحس محمد ،يزدي يپاپل  2

  سمت

  1391 نيفرورد 20 يابيباز  جهان و رانيا در يموزهدار و موزه خچهيتار به گذار ينگاه(  1382  )انيتب  3

  ينشرساق: تهران  تجدد عور و يياوتو(  1379  )رضا ،يانكارد يداور  4

 شدماره  شدانزدهم  سدال   ياقتوداد - ياسيس اطالعا  ماهنامه  ياقتواد رفاه و يجهانگرد(  1380  )احمد ، سرل  5

  55-46صص  ششم و پنجم

 ياديد بن يهدا  يپژوهشد  زكد مر  يفرهنگد  تيهو و شيفرامل يها تكشر يگردشگر(  1373  )شهناز ،يخان ف يش  6

  تهران  ياسالم ارشاد و فرهنگ وزار 

 تيرضدا  جلد   در آن تيد اهم و يگردشدگر  خددما   تيد فيك(  1384  )يفتداح  سدارا  دهيسدپ  و محمدد  ،يطالقان  7

  36-31صص ،99-100 شماره ت،يريمد هينشر  يگردشگر

 و چاپ تكشر: تهران  گرانيد و يافتخار عبدالرضا ترجمه  سوم جهان در توسعه و يگردشگر(  1378  )جان ،يل  8

  يبازرگان نشر

  سمت انتشارا : تهران  يشناس باستان علم خچهيتار(  1383  )زالمرضا ،يمعووم  9
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