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عربستان یک محوطه تاریخی مهم را بازگشایی می کند

کشف گنجینه ای از سکه های قرون وسطی در اسکاتلند

گروه گردشــگری- در دوران 
پساکرونا درحالی که شاهد رونق نسبی 
در حوزه گردشگری ورودی بودیم اما 
اتفاقــات اخیر و اخباری که از ایران در 
رسانه های بین المللی منتشر می شود از 
یکسو و تبلیغات ایران هراسی  از دیگر 
ســو سبب شده روند جذب گردشگر 
کند شود. به گونه ای که بر اساس شرایط 
موجود، بسیاری از تورهای ورودی لغو 
شده اند و امیدی به جذب گردشگران 

برای تعطیالت ژانویه نیست.
ابراهیم پورفــرج )رییس جامعه 
تورگردانان ایــران( دراین خصوص 
گفت: باتوجه به شرایط موجود می توان 
گفــت نه تنها در زمان کنونی خبری از 
تورهــای ورودی نیســت بلکه برای 
ماه های آینده نیز هیچ رزروی نداریم. 
حدود سه سال اســت که نمی توانیم 
در تعطیالت ژانویه گردشــگر داشته 
باشیم. با وجود آنکه تصورمان آن بود 
که شــاید بتوانیم برای سال نو میالدی 
تعدادی تور ورودی داشته باشیم اما این 
امر محقق نشد و حتا تعطیالت ژانویه 

۲۰۲۳ رزرو ورودی نداریم. 
او ادامه داد: طی ماه های گذشــته 
رزروهای اندکی برای ســفر به ایران 
داشــتیم اما اتفاقات اخیر سبب شد تا 
همان رزورهای اندک نیز کنسل کنند. 
حتا بــرای ورود تورهای خارجی در 

آینده نیز امید خاصی نداریم. 
پورفــرج درخصوص تاثیری که 
اطالعیه هایی که کشــورهای مختلف 
درخصــوص  عدم ســفر به ایــران یا 
فراخوانــدن شهروندانشــان از ایران 
منتشر کرده اند بر لغو سفرهای ورودی، 
گفت: این اطالعیه ها هیچ تاثیری نداشته 
ضمن آنکه درحــال حاضر نیز چنین 
اطالعیه هایی دیگر منتشــر نمی شود 
اما شــرایط موجود به گونه ای ست که 

سفرها لغو شده است. 
او درخصوص وضعیت صدور 
ویزا برای گردشگران ورودی نیز گفت: 
اگر گردشگر درخواست برای صدور 
ویزا داشته باشیم مشکلی وجود ندارد. 
مسئله آنجاســت که درخواستی برای 
صدور ویزا نداریم چراکه گردشــگر 

نداریم. وزارت خارجه نیز ممنوعیتی 
برای ورود گردشگران خاصی را اعالم 
نکرده است.  رییس جامعه تورگردانان 

ایــران ادامه داد: با توجه به آنکه حدود 
چهارماه تا زمان پر مســافر بهار ایران 

باقی مانده و درحال حاضر نیز رزروی 
نداریــم، به نظر می آید که بهار را نیز از 
دســت داده باشــیم. اگر قرار بود سفر 

صورت گیرد، تاکنــون باید تورهای 
سفر به ایران بسته می شد. 

اگر شرایط تغییر کند می توانیم به 
ورود گردشگران امید داشته باشیم اما 
به اندازه ای اخبار منفی و نادرســت از 

ایران در رسانه های خارجی زیاد است 
کــه نمی توان روی تغییــر این موضع 

حساب بازکرد. 
او با تاکید برآنکه نه تنها از اروپا تور 
ورودی نداریم بلکه از چین و روســیه 
نیز درخواســتی برای ســفر به ایران 
نداریم، یادآور شــد: بیشترین تورهای 
ورودی ایران، از کشورهای اروپایی و 

آمریکاست. آن ها نیز بر اساس شرایط 
موجود به ایران ســفر می کنند.  درحال 
حاضر نیز اخبار منفی و غلط علیه ایران 
به اندازه ای ســت که تورها سفر خود 
بــه ایران را لغو می کننــد. در این میان 
کشورهای شرق همانند چین هیچگاه 

به تعهدات خود عمل نکرده اســت. 
درحالی که ایران برای چین و روســیه 
هزینه می کند اما آن ها به فکر منافع خود 
هستند و به تعهداتشان عمل نمی کنند. 
تورهای گروهی نیز از روسیه به ایران 

نیامدند.

گروه گردشگری- قید زمانی 
درج شــده در قانون حفظ آثار ملی 
یکی از پرتکرارترین دالیلی است که 
گاهی به واسطه آن اجازه خروج آثار 

از فهرست ملی صادر می شود.
قانون راجع بــه حفظ آثار ملی 
به عنــوان قانــون مادر و ریشــه ای 
حــوزه ثبت آثار ملی بــا ۲۰ ماده در 
آبان ماه ۱۳۰۹ مصوب شــده است. 
این قانون در شــرایطی تدوین شــد 
کــه پــس از دوره قاجــار همچنان 
دست اندازی های فراقانونی به حوزه 

میراث فرهنگی وجود داشت.
بــا تصویب این قانــون عماًل 
بخش های مهمی از مفاهیم حفاظتی 
میراث فرهنگی بــرای اولین بار در 
کشــور مطرح شد و در قالب قانونی 
مدون و مشــخصی مستند شد. این 
قانون به موضوعــات مختلفی مثل 
تعریف شاخص های ثبت آثار ملی، 

فرایند انجــام ثبت، حقوق مالکان و 
جرم انگاری هــای مربوطه، احکامی 
در مــورد اموال منقــول و ثبت آن، 
حفاری های تجاری و علمی، احکام 
و جرم انــگاری در حوزه حفاری و 
اکتشــاف، پرداخته است که در نوع 

خود قابل تأمل و توجه است.
نسخ نشدن بخش های مهمی از 
این قانون تا به امروز و مطرح شدن مواد 
مرتبط با این قانون به صورت پراکنده 
در قوانین دیگر، وارد شدن ایرادهای 
شرعی متعدد به موادی که تقابل بین 
حقوق عمومی و خصوصی را شامل 
شده است و بی پاسخ ماندن موضوع 
توســط نهادهای ذی ربط، گذشت 
حــدود ۹۰ ســال از تاریخ تصویب 
ایــن قانون و تغییر اقتضائات و لزوم 
توجه به آن باعث شــده تا بررسی و 
تدویــن اصالحیه یا پیش نویس های 
جدیــد بــرای موضــوع ثبــت و 

 فرایندهای ذی ربــط دارای اولویت 
باشد.

کارشناسان مرکز پژوهش های 
مجلس در بررسی کارشناسی قانون 
راجع به حفظ آثار ملی موضوع ماده 
یــک این قانون ایــرادات فنی به آن 
گرفته اند. در متن ماده )۱( آمده: کلیه 
آثــار صنعتی و ابنیــه و اماکنی که تا 
اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت 
ایران احداث شده اعم از منقول و غیر 
منقــول با رعایت ماده )۳( این قانون 
می توان جز آثار ملی ایران محسوب 
داشت و در تحت حفاظت و نظارت 

دولت است.
ایــن درحالی اســت اثر ملی 
اصطالحی نام آشنا با قدمت حدوداً 
۹۰ ساله است که توسط قانونگذاران 
ایرانی اســتفاده شده است. نخستین 
بــار ایــن اصطــالح در تألیفــات 
روشــنفکران دوره قاجاریــه مطرح 
شــد و بحث حفاظت و حراست از 

آن پیش کشیده شد.
پس از روی کار آمدن حکومت 
پهلوی در سال ۱۳۰۹ با تصویب این 
قانون، ایــن واژه وارد نظام حقوقی 
کشور شد. هر چند تا به حال در مورد 
این واژه تعریف شــفافی ارائه نشده 

است اما می توان آن را شامل کلیه آثار 
منقول و غیرمنقولی که نشانه و یادگار 
ارزشمند از هویت، فرهنگ، مذهب، 
تاریخ، علم، صنعت، طبیعت و تمدن 
ایرانی و اســالمی ملت ایران دانست 
که باید توسط دولت در کمال اصالت 
برای نسل های آینده مورد حفاظت و 

نظارت قرار گیرد.
یکی از پرتکرارترین دالیلی که 
قضات دیوان عدالت اداری به واسطه 
آن اجــازه خروج از فهرســت ثبت 
آثــار ملی را صادر می کند، عدم ارائه 
دالیل کافی مبتنی بر شمول ماده )۱( 
این قانون است. منظور همان قید »تا 
اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت 
ایران احداث شــده باشد« است که 
بازه خاصی را به عنــوان حد زمانی 
بــرای ثبت آثار ملــی در نظر گرفته 
اســت کــه به نظر بســیار قدیمی و 

غیرقابل استناد است.
سلســله زندیه از سال ۱۱۲۹ تا 
۱۱۷۴ پس از سلســله افشــاریان به 
مدت ۴۵ ســال در ایران حاکم بود. 
پس از آن سلســله قاجــار به مدت 
۱۳۰ سال از ۱۱۷۵ تا ۱۳۰۴ در ایران 
حکومت داشته اند. بنابراین از تاریخ 
تصویب این قانون تا انتهای سلســله 

زندیــه، حــدود ۱۳۵ ســال فاصله 
وجود دارد. یعنــی قانونگذار برای 
اعتباربخشــی آثار، گذشتن حداقل 
۱۳۵ ســال از تاریخ ساخت اثر را مد 

نظر قرار داده است. 
ایــن درحالی اســت که طبق 
قانون فــدرال ایاالت متحده آمریکا، 
گذشتن حداقل ۵۰ سال از تاریخ بنا 
برای نامــزد کردن یک اثر برای ثبت 
در فهرســت آثار ملی کافی است و 
در صورتی که اثــر مورد نظر دارای 
برخی خصوصیات باشد، امکان ثبت 

آن وجود دارد.
از انتهای سلســله زندیه تا زمان 
نگارش این گزارش )ســال ۱۴۰۰( 
حدود ۲۲۶ سال فاصله زمانی وجود 
دارد که به دلیل به روز نشــدن قانون، 
بخش مهمی از آثار خلق شده در این 
بازه زمانــی دارای قابلیت ثبت ملی 
و حفاظت نیستند. جای تأکید دارد، 
آثاری که مربوط به دوره زندیه است، 
یا پیش از آن ثبت ملی شده اند یا دیگر 
بقایایی از آنهــا وجود ندارد و عماًل 
تعریــف این محــدوده زمانی برای 
شناسایی اثری با عنوان اثر ملی فاقد 

کاربرد است.
بنابرایــن کاماًل منطقی اســت 

که شــکایات ارسال شــده مالکان 
خصوصی به دیــوان عدالت اداری 
بــرای خــروج از ثبت )آثــاری که 
مالــک آن هســتند( کــه به دالیلی 
توســط وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی ثبت ملی 
شده اند، فاقد مستندات مثبته مرتبط 
 با احــداث در دوران پیش از قاجار 

باشد.
هرچند طبــق تبصره »۲« قانون 
تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه 
فرانسه برای مدیریت باستان شناسی 
و مــوزه و کتابخانــه مصوب ۱۳۲۳ 
آمده اســت، آثار صنعتــی و ابنیه و 
اماکنی کــه در دوره قاجاریه تا آغاز 
مشــروطیت ساخته شــده و جنبه 
عمومی دارد جزو آثار ملی و مشمول 
ماده )۱( قانون مصوب ۱۳۲۹ است، 
اما به واسطه قید شدن شرط دارا بودن 
جنبه عمومی، بخــش مهمی از آثار 
غیرعمومی را شامل نمی شود. جای 
توجه دارد تا چند ســال گذشته، دارا 
بودن جنبه عمومی نیز توســط هیچ 
دســتورالعمل یا آئین نامه مشخصی 

تعریف و تشریح نشده بود.
تأکیــد بــر قیــود زمانــی در 
صورتی متعارف اســت که قیدهای 

تعریف کننده دیگــری مثل قیدهای 
توصیفی یا مصداق های تشــریحی 
مکمل شناخت باشد. قیدهای زمانی 
و وابســتگی به دوران و سلســله ای 
خــاص می توانند در مــواردی الزم 
یــا کاربردی باشــند، امــا کافی و 
تمام کننــده نخواهند بود. برای مثال 
طبق قوانین ایــاالت متحده آمریکا، 
برای اعتبارســنجی ثبــت آثار ملی 
مؤلفه هــای دیگری مثــل در ارتباط 
بودن اثــر با رویدادهایی که ســهم 
بســزایی در تاریخ ملی این کشور یا 
 زندگی افراد مهم داشته است، مطرح 

است. 
همچنین داشــتن ویژگی های 
متمایزکننــده اثر، تعلق به اســتادی 
ماهر، داشتن عواملی که هویت اثر را 
متمایــز و قابل توجه کند و یا موجب 
انتقــال اطالعات مهمــی در مورد 
دوران قبــل تاریخ یا دوران تاریخی 

ارائه دهد.
قانون دیگری بــا عنوان قانون 
ثبت آثــار ملی مصــوب ۱۳۵۲ نیز 
در ایــن حوزه وجــود دارد که آثار 
غیرمنقولی را کــه از نظر تاریخی یا 
شئون ملی واجد اهمیت باشند، بدون 
توجه به زمان خلق اثر، شــامل قانون 

راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ 
کرده است. 

روایت های غیرمستندی وجود 
دارد کــه این قانون برای ثبت اثر برج 
آزادی در فهرســت آثار ملی تدوین 
شــده اســت و نگاه جامع و کاملی 
نســبت به نیازهای حــوزه میراث 
فرهنگی نداشته اســت که البته این 
ادعا در تأثیــرات مثبت قانون برای 
حوزه ثبت آثار ملی بی تأثیر اســت. 
همین ســبک قانونگذاری موجب 
شده تا تفسیر محوری و ذهنی گرایی 
نیز در مورد قیــد »از نظر تاریخی یا 
شــئون ملی واجد اهمیــت« بودن 

اعمال شود.
بــرای برطرف کردن مســئله 
اساسی تفســیرپذیری و ذهنی شدن 
تشــخیص آثار ملی الزم اســت تا 
قانون دو جنبــه معیارها و مصادیق 
را مشــخص کند و تنهــا به تعریف 

معیارها اکتفا نکند. 
بنابراین تصمیم گیری در مورد 
اینکه یک اثر دارای ارزش ثبت ملی 
اســت یا خیر بهتر اســت از ترکیب 
نمونه هــای ثبت شــده ســمبلیک 
 بــا معیارهــای انتخابــی صورت 

گیرد.

مقام های  گروه گردشــگری- 
عربستان سعودی پس از گذشت یک 
دهه، یکــی از مهم ترین محوطه های 
تاریخی این کشور را به روی عموم مردم 

بازگشایی می کنند. مقام های عربستان 
سعودی برای نخستین بار در یک دهه 
اخیر، امکان بازدیــد از مرکز تاریخی 
»دِْرِعیه«   که یکی از مهم ترین مکان های 

تاریخی عربستان محسوب می شود را 
بــرای عموم مردم فراهم کردند. به این 
ترتیب »درعیه« از ماه آینده میالدی پس 
از ۱۰ سال تعطیلی، بازگشایی خواهد 
شد. این مکان که قدمت چند هزارساله 
دارد، همواره به عنوان مهد عربســتان 
سعودی شناخته شده است.از این پس، 
بازدیدکننــدگان می توانند در کاخ های 
آجری و بناهای مرمت شــده »درعیه«   
قدم بزننــد. این مــکان، خانه برخی 
از بهترین نمونه های معماری ســنتی 
نجدی، از جمله یک کاخ مرمت شــده 
اســت که نخســتین خانه خاندان آل 
سعود بوده اســت.یکی از برنامه های 
بازگشایی این مکان تاریخی،   برگزاری 
تورهای بازدید از نقاط مختلف محوطه 

»الطریف« در »درعیه«   است که جزئیات 
بیشــتری را درباره اهمیت این محوطه 
در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد. 
همچنین اجــرای نمایش هایی در نظر 
گرفته شده است که می توانند اطالعات 
اجمالی از زندگی ساکنان این مکان به 
بازدیدکنندگان ارائه کنند. نمایش های 
اســب های عربــی و کارگاه هــای 
خوشنویســی نیز از دیگر برنامه هایی 
اســت که برای فصل زمستان در نظر 
گرفته شده است. برنامه توسعه »درعیه«   
همچنان ادامه دارد و چندین هتل لوکس 
در ایــن محوطه تاریخی افتتاح خواهد 
شد. انتظار می رود این محوطه تاریخی 
تا سال ۲۰۲۳، ساالنه بیش از ۳۰ میلیون 

بازدیدکننده جذب کند.

گروه گردشگری- گنجینه ای از 
سکه های قرون وسطایی به عنوان یکی 
از بزرگترین کشف های باستان شناسی 
اســکاتلند در جنوب غربی این کشور 
بدســت آمد. فلزیاب ها در میدانی در 

جنوب غربی اسکاتلند موفق به کشف 
یکی از بزرگترین انبارهای سکه شدند 
که تاکنون در اســکاتلند کشــف شده 

است. 
در ایــن مجموعه ۸۴۰۷ ســکه 

نقره بدســت آمد که متعلــق به قرون 
وســطی هســتند. ایــن گنجینــه به 
»دانســکور« معروف شــد. این مکان 
توسط باستان شناســان موزه های ملی 
اســکاتلند مورد بررسی قرار گرفت و 
هر سکه شناسایی، وزن، اندازه گیری و 

عکس برداری می شود. 
در این مجموعه سکه های نقره ای 
بدســت آمد که از آن ها به نام »پنی های 
ادواردایی« یاد می شود چراکه در زمان 
پادشــاهی ادوارد اول، که از سال ۱۲۷۲ 
تا ۱۳۰۷ در انگلســتان ســلطنت کرد، 
نام گذاری شــده اند. این گنجینه از آن 
جهت اهمیــت دارد که یافتن هر گونه 
ســکه در اســکاتلند نادر است و این 
بزرگترین انبار ســکه قرون وسطایی 

اســت که در اسکاتلند از قرن نوزدهم 
کشف شده است. اسکاتلند و انگلیس 
در دوره قرون وســطی پادشاهی های 
مستقلی بودند و اغلب برای کنترل مرز 
مشترک خود با یکدیگر می جنگیدند. 
با این حال، در ســال ۱۲۹۶ اسکاتلند 
ســرانجام توسط ارتش ادوارد اول فتح 
شد. ادوارد اول ضرب سکه های قلمرو 
خود را اصالح کرد و ســکه های نقره 
متمایــز را با چهره خود در یک طرف و 
صلیب مسیحی در طرف دیگر معرفی 
کرد. این طرح صدها سال بر سکه های 
انگلیســی تأثیــر گذاشــت و امروزه 
سکه های نقره از دوران سلطنت ادوارد 
اول و پســرش ادوارد دوم مورد توجه 

مجموعه داران قرار می گیرد.

گروه گردشــگری- ونیز برای 
محافظت از کلیســای جامع »ســینت 
مارکو«  در برابر ســیل، در اطراف این 
بنا حصار شیشــه ای قرار داد. کلیسای 
جامع »ســینت مارکو« که مشهورترین 
بنای تاریخی ونیز محســوب می شود 
اکنون با حصارهای شیشه ای محاصره  
شده است تا این بنا را آسیب سیل های 
احتمالی مصون نگــه دارد.این حصار 

که شــبیه دیوار شیشــه ای کوچکی به 
نظر می رســد از ورود آب تجمع یافته 
در میدان به کلیســای  ۱۰۰۰ساله ونیز 
جلوگیری می کند. در دهه های اخیر سیل 
صدها بار به کلیســای تاریخی »سینت 
مارکو« هجوم آورده است.نخستین بار 
در هفتــم نوامبر بود کــه افزایش ۹۵ 
سانتی متری سطح آب در ونیز اهمیت و 
لزوم ساخت این حصار  را آشکار کرد.

اما پیش از ایــن، »MOSE« به عنوان 
نوعی حصار برای حفاظت ونیز از گزند 
سیل در فاصله بین دریای آدریاتیک و 
تاالب ساخته شــده بود و دلیل این که 
مقام های این شــهر حصــار دیگری 
برای این کلیسا تهیه کرده اند این است 
که  حصار »MOSE« برای ســهولت 
عبور و مرور کشتی ها فقط در صورت 
افزایش ۱۲۰ســانتی متری سطح آب 

فعال خواهد شد. واکنش ها به ساخت 
این حصار شیشه ای که ۵ متر طول و ۱.۳ 
متر ارتفاع دارد تاکنون مثبت بوده است. 
مدیر سابق مرکز میراث جهانی یونسکو 
نیز این حفاظ جدید را خوش ساخت 
عنوان کرده است. این حصار به نحوی 
ساخته شــده است که از بازگشت آب 
حاصل از بارش به ناودان ها و تجمع آن 

جلوگیری می کند.

آیا توریست ژانویه را از 
دست دادیم؟

 بــا توجه بــه آنکه حــدود چهارماه تا زمان پر مســافر بهار ایــران باقی مانــده و درحال 
حاضــر نیــز رزروی نداریم، بــه نظر می آید کــه بهار را نیز از دســت داده باشــیم. اگر 
قــرار بود ســفر صورت گیــرد، تاکنــون باید تورهای ســفر به ایران بســته می شــد.

مشهورترین کلیسای ونیز چگونه در برابر سیل محافظت شد؟

ایراد فنی ماده ۱ قانون حفظ آثار ملی؛
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