
5 گردشگری

کشف دژ عظیم رومی در هلند
گروه گردشگری - بقایای یک دژ عظیم رومی که گمان می رود نقش مهمی در فتح بریتانیا 
داشته باشد در سواحل هلند کشف شد.باستان شناسان موفق شدند بقایای یک دژ عظیم رومی را 
که گمان می رود نقش کلیدی در فتح موفقیت آمیز بریتانیا در سال ۴۳ میالدی داشته باشد در یکی از 
سواحل واقع در هلند کشف کردند.بر اساس یافته های محققان،  یک سپاه متشکل از هزاران سرباز 
آماده در »فلســن«  واقع در ۲۰ مایلی آمستردام مستقر بوده اند.دکتر »آرجن بوزمن«  باستان شناسی 
که در این اکتشــاف شرکت داشته است می گوید شــواهد نشان می دهند »فلسن« شمال ترین دژ 
امپراتوری روم بوده است.این اردوگاه نظامی توسط امپراتور »کالیگوال« جهت آمادگی برای تسخیر 
بریتانیا در حوالی ســال ۴۰ میالدی که البته ناموفق بود تاســیس شده است، اما »کلودیوس« دیگر 

امپراتور روم این دژ را برای فتح بریتانیا در سال ۴۳ میالدی توسعه داد.  »بوزمن« با اشاره به این که شواهد معتبری از حضور »کالیگوال«  در هلند وجود دارد،  بیان کرد: 
»کالیگوال به هلند آمد تا تمهیدات الزم برای حمله به انگلستان را فراهم کند تا به همان دستاورد نظامی برسد که »ژولیوس سزار« به آن دست یافته بود،  البته با این 
تفاوت که کالیگوال قصد داشت پس از حمله در همان مکان بماند. او نتوانست این کار را به پایان برساند چراکه در سال ۴۱ میالدی کشته شد در نتیجه »کلودیوس« 
کار ناتمام »کالیگوال« را به اتمام رســاند.« البته نخســتین شــواهد از وجود دژ رومی ها در »فلســن«  در سال ۱۹۴۵ توسط دانش آموزانی که بقایای چند تکه سفال را 
کشف کرده بودند،  آشکار شد. در نتیجه کاوش های باستان شناسی در دهه ۶۰ و ۷۰ میالدی صورت گرفت. در سال ۱۹۹۷ با کشف چند سنگر،  یک دیوار و دروازه 
رومی، مکان مورد نظر به یک محوطه باستان شناسی تبدیل شد. اما در این مرحله،  گمان می رفت اردوگاه فلسن بین سال های ۳۹ تا ۴۷ مورد استفاده قرار گرفته و 
بسیار کوچک بوده است. البته پیش تر شواهدی از وجود یک دژ که با نام »فلسن ۱« شناخته می شود در سال ۱۹۷۲ نیز کشف شده بود که گمان می رود بین ۱۵ تا ۳۰ 
میالدی مورد استفاده قرار گرفته است. وجود این دو دژ در نزدیکی یکدیگر سبب شده بود کارشناسان گمان کنند این دو دژ فقط یک یا دو هکتار مساحت داشتند. 
اخیرا با بررسی و تحقیق مشخص شد دژ دوم دست کم ۱۱ هکتار مساحت داشته در نتیجه یک سپاه کامل پنج یا شش هزار نفری می توانسته در این دژ قرار بگیرد.

چند کشف  مهم باستان شناسی سال
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گروه گردشــگری - مصطفی 
فاطمی که پیش از این مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان یــزد بود با حکــم علی اصغر 
شالبافیان )معاون گردشگری کشور( به 
عنوان مدیرکل دفتر توسعه گردشگری 

داخلی منصوب شد.
او درخصــوص برنامه هایی که 
بــرای ایــن اداره کل در نظــر دارد به 
ایلنا گفت: برنامه هایی به عنوان برنامه 
بلندمدت به عنوان پروژه های پیشران 
گردشــگری برای ۵ سال آینده در نظر 
گرفته ایم که به زودی اعالم خواهد شد. 
در عین حال قصــد داریم تا برنامه ای 
کامال مشخص به صورت میان مدت، 

کوتاه مدت و بلند مدت ارائه دهیم.
فاطمــی ادامــه داد: همچنیــن 
کارهایی مانند سفرهای ارزان قیمت، 
نمایشــگاه گردشــگری تهران و امور 
جــاری در بخش برنامه هــای کوتاه 
مدت ایــن اداره کل قرار گرفته و باید 
به ســرعت به نتیجه برسد. از آنجا که 
طی تغییرات در اداره کل های معاونت 
گردشــگری در برخــی از امور عقب 
افتاده ایم باید به ســرعت به این موارد 
بپردازیــم و نتایج نهایی را اســتخراج 
کنیم.او معتقد است: تاکنون از ظرفیت 
بخــش خصوصی و اســتارت آپ ها 
و عالقه منــدان به حوزه گردشــگری 
کمتر استفاده شــده. بروکراسی اداری 
بــه گونه ای بود که افــراد عالقه مند به 
گردشگری نمی توانستند به راحتی به 
این حوزه ورود کنند و همواره ســدی 
در جلوی آن ها وجود داشته که آن ها را 
ملزم می کرد که یا راهنمای گردشگری 

باشند یا مجوز آژانس و سایر بخش های 
گردشگری را داشته باشند و… در نظر 
داریم که بتوانیم از ظرفیت های موجود 
در کنــار بخش خصوصی اســتفاده 
کنیم. بــه زودی کارگروه ها، میزهای 
تخصصــی در حــوزه گردشــگری 
فعالیت خود را شــروع خواهند کرد و 
تنوع بخشــی در حوزه گردشگری را 
اجرا خواهیم کــرد. با این روش تمام 
افراد عالقه مند به حوزه گردشــگری 
می تواننــد ایده های خود را به میزها و 
کارگروه هــای تخصصی ارائه دهند و 
ذیل فعاالن گردشگری ایده خود را به 

مرحله اجرا برسانند.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری 
داخلی ادامه داد: شــاید فردی ایده ای 
در حوزه گردشــگری داشته باشد اما 
نتوانــد به دلیل بروکراســی اداری آن 

را به مرحله اجرا برســاند. او می تواند 
این ایده را به کارگروه یا میز تخصصی 
گردشگری مربوطه ارائه و به مشورت 
بگذارد تا دربــاره چگونگی عملیاتی 
شــدن آن تصمیماتی گرفته شود. در 
این کارگروه ها افراد متخصص، بخش 
خصوصــی و حتا بخش هــای دولتی 
مرتبط حضور دارند و می توانند با ارائه 
نظرات و ایده های مختلف راهکارهای 
مختلفی را پیش روی فعاالن گردشگری 
بگذارنــد. به طــور مثــال در بحث 
گردشگری کودک، سایر دستگاه های 
مرتبط از آموزش و پرورش و بهزیستی 
گرفته تا شــهرداری و کانون پرورش 
فکــری کودک و نوجوانان در میزهای 
تخصصــی حضور خواهند داشــت. 
ایــن امر در ســایر میزهای تخصصی 
تعمیم داده می شود. او در پاسخ به این 

ســئوال که چه تضمینــی برای به ثمر 
رسیدن فعالیت این دست کارگروه ها و 
میزهای تخصصی در حوزه گردشگری 
وجود دارد درحالی که تجربه به ما ثابت 
کرده که این کارگروه ها تشــکیل و در 
نهایت کاری از پیش نمی برند، گفت: 
ما ظرفیت مهمی در بخش گردشگری 
کشور به نام فعاالن و بخش خصوصی 
گردشگری داریم. از این ظرفیت کمتر 
اســتفاده شده. آن ها باید در حوزه های 
تخصصی گردشــگری فعال شــوند. 
لزومی نــدارد کارها صرفا دولتی حل 

و فصل شود. 
دولت می تواند حامی و پشتیبان 
باشــد و امور توسط بخش خصوصی 
و فعاالن گردشگری پیش رود. فاطمی 
درخصــوص اختالف نظرهایی که در 
بین اصناف فعال در حوزه گردشگری 

بخصوص آژانــس داران وجود دارد و 
موازی کاری انجمن ها و اتحادیه های 
مختلف گردشــگری که مانع اجماع 
نظر در میان آن ها شــده است، گفت: 
در ایــن باره باید گفــت، انجمن های 
حرفه ای که زیر نظر وزارتخانه میراث و 
گردشگری تشکیل شده اند فعالیت های 
صنفی خواهند داشــت اما در میزهای 
گردشــگری شناســایی ظرفیت های 
تخصصی گردشگری کشور و شناسایی 
محورهای گردشــگری موضوعی در 

استان ها مدنظر است. آن ها ارائه برنامه 
می دهند و هریک از تشکل ها می توانند 
نمایندگانی در این کمیته ها و میزهای 

تخصصی داشته باشند.
در  مشــکالتی  داد:  ادامــه  او 
بخش هــای خصوصی وجــود دارد 
که باید کمک کنیم رفع شــود. همه ما 
خانواده بزرگی به نام گردشگری ایران 
هستیم که باید در کنار هم قرار بگیریم و 
مشکالت را رفع کنیم. دولت، دانشگاه، 
رسانه، بخش خصوصی باید در کنار هم 

قــرار گیرند و در مجموعه واحد فعال 
شــوند. به زودی جلســه ای با فعاالن 
بخش خصوصی اعــم از آژانس داران 
برگــزار خواهیــم کرد تا بــا نظرات 

خودشان مشکالت را حل کنیم.
به گفتــه مدیرکل دفتر توســعه 
گردشــگری داخلــی، بحث هــای 
تخصصی و تبیلغات و معرفی فعاالنی 
که بــه صورت تخصصــی در حوزه 
گردشگری فعال هستند، تولید محتوا 
و آموزش با هــدف تخصصی کردن 

امور مد نظر است. موضوعات مختلفی 
ازجمله گردشــگری خانــواده محور 
مد نظر اســت و قرار است امتیازات و 
تسهیالت خاصی در حوزه گردشگری 
داخلی بــه خانواده ها اختصاص یابد. 
این طرح در قالب سفرهای ارزان قیمت 
و ارائه تســهیالت خاص دیگر در نظر 

گرفته شده است.
وضعیــت  درخصــوص  او 
تقویم گردشــگری و مســائلی که با 
آن روبه روســت، گفت: در سه سطح 
محلی، ملی و بین المللی اصالح خواهد 
شــد و امیدواریم برای ۱۴۰۱ بتوانیم 
تقویم گردشگری را ارائه دهیم. ضمن 
آنکــه اجرای محورهــای تخصصی 
گردشــگری در بخش هــای مختلف 
کشــور را مد نظر داریم که با استفاده از 
تجارب کشورهای مختلف در مواجه 
بــا بحران خواهد بود چراکه ما تاکنون 
از این تجارب در حوزه گردشــگری 

استفاده نکرده ایم.
فاطمی معتقد است: نگرانی های 
که گردشگران خارجی در داخل ایران 
دارند باید مد نظر قرار گیرد و رفع شود. 
باید بتوانیم زیرســاخت های مناسبی 
بــرای گردشــگری فراهــم کنیم. در 
شرایط حساسی قرار داریم و بسیاری از 
تورهای گردشگری که طی بهار عربی 
تورهای خود را از مصر و کشــورهای 
عربی به ســمت ایــران آورده بودند 
در حال بازگشــتن هستند که شرایط 
بحرانی برای ایــران بوجود می آورد. 
باید هرچه ســریع تر زیرساخت های 
داخلــی را فراهم و با رویکردی جدید 

ورود کنیم.

گروه گردشگری - در سال ۲۰۲۱ به رغم تمامی 
مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا، کارشناسان به 
اکتشاف های متعددی دست یافتند که در ادامه با برخی 

از قابل توجه ترین این موارد آشنا می شوید.
تپه نگاره عظیم در هند

یکی از این مــوارد تپه نگاره عظیمی در »بیابان 
تار« واقع در هند اســت که گمان می رود با توجه به 
این که منطقه ای معادل ۲۰.۸ هکتار را در برگرفته است 
بزرگ ترین تپه نگاره جهان باشد. این تپه نگاره شامل 

چندین خط پرپیچ و خم می شود.
گمان می رود قدمــت این تپه نگاره تاریخی به 
حوالی ۱۵۰ ســال پیش بازگردد اما هدف از خلق آن 
هنوز مشخص نیست. تماشای این اثر از روی زمین 
مشکل است، در نتیجه این تپه نگاره نخستین بار توسط 
محققانی که این منطقه را با استفاده از گوگل ارث مورد 

بررسی قرار می دهند کشف شده است.
شهر گم شده مصر

باستان شناســان همچنین امسال به بقایای یک 
شهر گم شــده در مصر دست یافتند. این شهر که در 
اقصر قرار دارد توســط فرعون »آمنهوتب سوم« که 
بیــن ۱۳۹۱ تا ۱۳۵۱ پیــش از میالد زندگی می کرد، 
ســاخته شده اســت. در این شهر باستانی خانه های 
متعدد، ســاختمان های اداری و یک نانوایی بزرگ، و 
یک منطقه برای تولید آجر قبر وجود دارد. شــواهد 
تاریخی نشان می دهند »آمنهوتب سوم« سه قصر در 
این شــهر داشته است. کاوش های باستان شناسی در 

این شهر همچنان ادامه دارد.
قدیمی ترین نقشه اروپا

دیگر مورد این فهرست سنگی است که بر روی 
آن مجموعه ای از حکاکی ها نقش بســته است. این 
تخته ســنگ که حدود ۴۰۰۰ سال قدمت دارد و در 
فرانسه کشف شده است درحقیقت قدیمی ترین نقشه 
اروپا محسوب می شود. بر روی این سنگ مجموعه ای 
از خطوط وجود دارد که تصویرگر »رودخانه اوده« و 

مناطق اطراف آن در غرب فرانسه است.
این تکه ســنگ در سال ۱۹۰۰ کشف شده بود 
اما بررسی و تحقیقات جدید بر روی این تخته سنگ  
و شبیه ســازی سه بعدی توانست حکاکی های روی 
ســنگ را نمایان کند. شــاید این تکه سنگ توسط 
یک شــاهزاده یا شاه برای نمایش دادن منطقه تحت 

حکومت شان مورد بررسی قرار  می گرفته است.
کشــف گورستان باســتانی حیوانات 

خانگی در مصر
گورســتان ۲۰۰۰ ساله حیوانات خانگی که در 
بندر »برنیس« کشف شد شاید قدیمی ترین گورستان 
جهان در نوع خود باشد. در هیچ یک از حیواناتی که 
در این گورستان دفن شده اند اثری از مرگ به دست 
انسان دیده نمی شود، در عوض بقایای به جای مانده 
نشــان می دهند این ها حیوانات پیر و بیماری بوده اند 
که توسط فردی نگهداری می شده اند. تقریبا تمامی 
این حیوانات با دقت دفن شده اند. حیوانات در حالتی 
شبیه به خوابیدن در قبر قرار داده شده اند و در برخی 
موارد پتویی به دور آن ها پیچیده شــده و یا ظرفی بر 

روی آن ها قرار داده شده است.
در یکی از موارد، یک میمون در کنار ســه بچه 
گربه، یک سبد حصیری، لباس، تکه های ظرف و دو 
صدف بسیار زیبا دفن شده بود. بنابراین کارشناسان 
معتقدند حیوانات در »برنیس« برای هدیه شــدن به 
خدایان قربانی نمی شدند و به عنوان حیوانات خانگی 
نگهداری می شــدند. باستان شناسان این گورستان 
متعلــق به قرن اول و دوم میــالدی را به طور اتفاقی 
کشــف کرده اند. سال ها اســت که باستان شناسان 
مشغول کاوش در حوالی »برنیس« هستند چراکه این 
منطقه خانه بقایای تاریخی است. از ۵۸۵ مورد بقایای 
کشف شده، ۵۳۶ مورد گربه، ۳۲ مورد سگ، ۱۵ مورد 
میمون، یک مورد روباه و یک مورد شاهین بوده است. 
هیچ کدام از حیوانات مومیایی نشده بودند اما برخی از 
آن ها در تابوت های موقتی قرار داده شده بودند. برای 
مثال مجموعه ای از برگ نخل دور یک ســگ بزرگ 
پیچیده شده بود و یک نفر با دقت دو تکه کوزه را دور 

جسد سگ قرار داده بود.
قدیمی ترین یادبود جنگ

باستان شناسان معتقدند تپه ای که در »تل بنات« 
واقع در شمال سوریه قرار دارد احتماال قدیمی ترین 
بنای یادبود جنگ در جهان است. این تپه  ۴۳۰۰ سال 
قدمت دارد و بقایای دســت کم  ۳۰ مبارز را در خود 

جای داده است. این مکان که با نام بنای سفید شناخته 
می شود پیش تر به عنوان گور عظیم سربازان دشمن در 
نظر گرفته شده بود، اما تحقیقاتی که نتایج آن در ژونال 
» Antiquity« به چاپ رسیده است نشان می دهد 
این بنا درحقیقت یادبودی برای کشته شدگان ارتش 
 Anne( »در یک نبرد اســت. پروفســور »آن پورتر
Poerter( از دانشــگاه تورنتو و نویسنده اصلی این 
پژوهش می گوید: »مردم دوران باستان، درست مثل 
ما، به کشته شــدگان جنگی احترام می گذاشــتند. ما 
نمی دانیم که آن ها در آن نبرد پیروز شــده بودند یا نه. 
اما می دانیم که شاید مدت ها پس از این رویداد، اجساد 
این افراد را از جایی دیگر آورده اند و سپس آنان را در 
این تپه باستانی که از چندین مایل آن طرف تر نیز قابل 

رویت بود، دفن کرده اند.«
کشف مومیایی های مصری با زبان هایی 

از جنس طال
باستان شناســان امسال در یکی از محوطه های 
باستانی مصر یک مومیایی ۲۰۰۰ ساله  کشف کرده اند 
که زبانی از جنس طال در دهانش قرار داشت. بر اساس 
بیانیه ای که توســط وزارت آثار باستانی مصر منتشر 
شد، احتماال این زبان طالیی با هدف این که مومیایی 
در زندگــی پس از مــرگ هم بتواند صحبت کند در 
دهانش قرار داده شــده است و اگر این مومیایی قرار 
بــوده با »اوزیریس« ایزد جهان پس از مرگ مصریان 
باســتان مواجه شــود باید می توانست با او صحبت 
کند. هنوز  مشــخص نیست آیا این مومیایی در زمان 
حیات دچار لکنت زبان بوده است یا خیر و همچنین 
مشخص نیســت چرا برای ساخت این زبان از طال 
استفاده شده است. باستان شناسان این مومیایی را در 
یکی از ۱۶ قبری که در نزدیکی معبدهای »اوزیریس« 
و »ایزیس« قرار داشتند کشف کرده اند. چندی پیش 
همچنین باستان شناسان  بقایای یک مرد، زن و کودک 
متعلق به مصر باســتان را که در دهان شان زبان هایی 
از جنــس طال قرار داشــت در دو مقبره نزدیک هم 

کشف کردند.
کشف معبد گم شده خورشید در مصر

امسال همچنین خبر  کشف بقایای آن چه گمان 
می رود یکی از معبدهای گم شــده خورشــید مصر 
باستان باشد، اعالم شد. این معبد که گمان می رود به 
اواسط قرن بیست و پنجم پیش از میالد تعلق داشته 
باشد درحالی کشف شد که زیر معبدی دیگر واقع در 
»ابوغراب« در ۱۲ کیلومتری جنوب قاهره دفن شده 
بود. در ســال ۱۸۹۸، باستان شناسانی که در این مکان 
مشــغول فعالیت بودند، معبد خورشید »نیوسررع« ، 
ششــمین فرعون از دودمان پنجم مصر باستان را که 
در مصر بین ســال های ۲۴۰۰ تا ۲۳۷۰  پیش از میالد 
حکومت می کرد پیدا کردند. اکتشافات جدید اما نشان 
می دهد معبد خورشید »نیوسررع«   بر روی بقایای یک 

معبد خورشید دیگر ساخته شده بود.
کشف ارابه رومی در پمپئی

باستان شناســانی که در شهر تاریخی »پمپئی« 
مشــغول کاوش بودند با یک ارابه ۲۰۰۰ ســاله که 
هنوز نقش و نگارهای ایجادشده بر آن قابل مشاهده 
اســت مواجه شــدند. کارشناســان معتقدند، این 
نخســتین ارابه تشریفاتی است که در زمان اکتشاف 
تا این حد ســالم باقی مانده اســت. »پمپئی« در سال 
۷۹ میالدی زیر خاکســتر ناشی از فوران کوه »وزوو« 
مدفون شــد. از زمانی که بقایای این شــهر در قرن 
هجدهم میالدی کشــف شد این منطقه محل وقوع 
اکتشــافات حیرت آوری بوده است. سال گذشته نیز 
باستان شناسان پیشخان یک اغذیه فروشی خیابانی را 

در همین شهر کشف کردند.
شواهد نشان می دهد پیش تر سارقان آثار تاریخی 
با ایجاد یک تونل سعی کرده بودند این ارابه تاریخی 
را غارت کنند. کارشناســان معتقدند ایــن ارابه در 
جشــن ها و رژه ها و شــاید برای حمل عروس ها به 

خانه جدیدشان مورد استفاده قرار می گرفته است.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی برنامه های این اداره را تشریح کرد:

سفرهای ارزان قیمت 
و خانواده محور برای 

گردشگری داخلی

گرانی های که گردشگران خارجی در داخل ایران دارند باید مد نظر قرار گیرد و رفع شود. باید 
بتوانیم زیرساخت های مناسبی برای گردشگری فراهم کنیم. در شرایط حساسی قرار داریم و 
بسیاری از تورهای گردشگری که طی بهار عربی تورهای خود را از مصر و کشورهای عربی به 
سمت ایران آورده بودند در حال بازگشتن هستند که شرایط بحرانی برای ایران بوجود می آورد.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی از برنامه های این اداره کل برای توجه به سفرهای ارزان قیمت 
و خانواده محور برای گردشگری داخلی، توجه به ظرفیت بخش خصوصی و فعاالن گردشگری 

و اصالح تقویم گردشگری برای ۱۴۰۱ خبر داد.


