
 انگکوروات 

http://www.aparat.com/v/Lwh2c 

  یک طبیعت شناس فرانسوی در جستجوی حشرات نا شناخته راهی جنگل های کامبک شد 0681در سال 

 . هاری , ناگهان چیزی یافت که اصال انتظارش را نداشت

 . یک مجموعه ی عظیم از معابد سنگی

 . ساله ی معبد انگلکوروات 011شاهکارهای معماری جهان مواجه شده بود بقایای هاری با یکی از شگفت انگیزترین و دیربازترین 

 ولی چه کسی این معابد عظیم و پر از راز و رمز را ساخته بود ؟

 آیا به این خاطر در اعماق جنگل بنا شده بودند تا دست نخورده باقی بمانند ؟

 . باقی مانده بود در چین پدیدار شد 01قرن ابتدا هیچ جوابی برای سوال آنها نبود سپس گزارشی که از 

 . نویسنده این متن از معبد بزرگ انگلکوروات به عنوان ارگی فوق العاده با ساکنانی کاردان یاد کرده است

 چگونه چنین چیزی واقعیت داشت ؟

 . شواهد کافی نبوده اند

 . اینک علم , اسناد و شواهد غیر منتظره ای ارائه می کند

 .سان با استفاده از پیشرفته ترین فن آوری ها از این اسرار پرده برداری می کنندباستان شنا

 

 

 

 آتن ابر شهر باستانی

http://www.aparat.com/v/9W2bg 

 . قبل از میالد مسیح در طی بیش از سه دهه حکمرانی یک شهر و مردمانش به جایگاه رفیعی ارتقاء یافته است 5یونان قرن 

شبکه ی پیچیده ی لوله کشی شهر برای تامین  , کراسی می باشد . استحکامات غیر قابل تسخیر , اولین مجلس سناوزادگاهی دم  آتن

 . آب شرب مورد نیاز مردم از تمدن آتن محسوب می شود

 . او قدرتمند ترین ناوگان دریایی جهان باستان را بنا نهاد . او همچنین در ساختن معابد همت گماشت

 . ل ما قادر خواهیم بود تا این چشم انداز را بار دیگر نشان دهیم و این جهان گمشده را بازسازی کنیمسا 0511پس از  

 

 آتالنتیس

http://www.aparat.com/v/CNSag 

 . سال پیش , بزرگترین انفجار آتشفشانی که در تاریخ ثبت شده اتفاق افتاد و این سیاره را لرزاند 3500

 . جزیره ی آرام با نیرویی ویرانگر تخریب شددر قلب دریای مدیترانه یک 

 . با یک فوران در یک چشم برهم زدن یک تمدن تمام و کمال از صحنه ی روزگار محو گردید

در جزیره ی کرت بقایایی از یک قصر زیبا کشف شد و همچنین در یک جزیره در مجاورت یونان شهری از  01سپس در آغاز قرن 

 . ه زیر هزاران تن خاکستر آنشفشان محفوظ مانده بودزیر زمین بیرون آورده شد ک

تیم های محققین در حال بررسی تمام باقیمانده های این مکان های اسرارآمیز هستند تا رازهای پنهان آن ها را کشف کنند . احتماال این 

 )خرابه ها جایگاه تمدنی کهن هستند ) آتالنتیس



 دراکوالی واقعی

http://www.aparat.com/v/NBW9s 

 .در سرزمینی که با جنگ داخلی خونین از هم گسیخته است مرد جوانی قدرت را در دست می گیرد

در زبان مادری خود او را دراکوال می نامیدند . ولی او همان دراکوالی خون آشام نیست بلکه یک شخصیت تاریخی واقعی است و 

 . یک شاهزاده ی رومانیایی

ارتش بود که در سراسر اروپا به خاطر شجاعت بی نظیرش و همچنین ظلم و ستم وحشتناکش دراکوال یک افسر عالی رتبه ی 

 . معروف شده بود

گفته می شود که دراکوال برای شکنجه دادن , بدن افراد را سوراخ می کرد و با سوزاندن و جوشاندن بدن انسان ها و به خاطر 

ت . اما یک میراث پایدار نیز برجای گذاشت نه فقط در خونریزی بلکه در وحشیگری بی همانندش نامش به کتاب های تاریخ راه یاف

 . معماری و به کارگیری ساروج و سنگ

 . او همچنین قصر بنا کرد و شهری را بنیان گذاشت که قرار بود پایتخت کشورش شود

 . او همچنین یکی از معروف ترین قلعه های اروپا را نیز بر قله ی کوهی بنا کرد

 . با ابزار پیشرفته ی کامپیوتری بنای گمشده ی دراکوال دوباره زنده می شوداکنون 

 

 هیتلر شهر رویایی

http://www.aparat.com/v/p75aw 

 . در حومه ی برلین آثاری از ابرشهری قدعلم کرد که هیتلر قصد ساختن آن را داشت

تالش بود تا پایتخت جدید جهان را در آن بنا کند . هیتلر را می  این ویرانه ها که امروز متروک ماندند بقایای شهری هستند که وی در

توان مردی در نظر گرفت که مسئول بیشترین کشتار و خرابی در طول تاریخ بوده است . اما وی تنها به دنبال ویران کردن نبود او 

این شهر جدید به شاهکار پروژه وی  قصد سازندگی هم داشت . او می خواست کشورش را آن گونه که رویای خود می دید بسازد و

 . تبدیل می شد

 . هیتلر قصد داشت ساختمان هایی بسازد که بزرگتر و بهتر از تمامی ساختمان های موجود باشد

 . تاالر گنبدی شکل بسیار بزرگی که برج ایفل به راحتی در آن جای می گیرد

 . جای دهداستادیومی که بتواند به راحتی چهارصد هزار نفر را در خود 

اما این رویا هرگز به طور کامل به واقعیت بدل نشد . تنها امروز پس از شش دهه تحقیق و با استفاده از تکنولوژی کامپیوتری امکان 

 . وجود شهری که هیتلر قصد داشت برای مردمانش بسازد فراهم شده است

 . این جهان گمشده ی هیتلر است

 پالنکه – مایاهاکالنشهر 

http://www.aparat.com/v/jhmYw 

 . در اعماق جنگل های مکزیک , یکی از بزرگترین شهرهای گمشده ی دنیای مدرن واقع شده است

پالنکه که هزار و پانصد سال پیش توسط مایاها ساخته شد قبل از آن که ساکنانش به طور مرموزی آن جا را ترک کنند , قرن ها پر 

 . رونق بود

دانشمندان , مهندسان و باستان شناسان با استفاده از آخرین تکنولوژی در حال کشف چگونگی ساخت این سازه ی اکنون گروهی از 

 . فوق العاده و کاربرد چگونگی مصرفشان هستند و اینکه دریابند شهر در زمان اوج خود چگونه بوده است

 . ی گمشده و شگفت انگیز مایاها استمأموریت گروه , رمزگشایی اسرار گذشته و جان دوباره بخشیدن به دنیا

شما هم به این گروه بپیوندید و شهر پالنکه را  . این گروه در حال شروع بزرگترین پروژه ی نقشه برداری دنیای گمشده ی مایا هستند

 .با تمام شکوه و جاللش بنگرید 



 

 اورشلیم -مسیح  

http://www.aparat.com/v/Df58K 

نظر مسیحیان جهان , جایی است که مهم ترین حوادث تاریخ در این مکان روی داده است و در کتاب  اورشلیم یا بیت المقدس از

 . مقدس ذکر شده است که مسیح آخرین روزهای زندگی خود را در این مکان زندگی کرده است و سپس مصلوب شده است

 . آنچه در این مکان اتفاق افتاد جهان را دگرگون ساخت

بار تخریب و بازسازی شده  01ر سال شهر نیز دستخوش تغییراتی شده است . در طی قرن ها این شهر بیش از پس از گذشت دو هزا

 . است

 . پس از اورشلیمی که مسیح او را می شناخت تنها بخش هایی کوچک و ویرانه هایی کوچک برجای مانده است

قادر هستیم اورشلیم را به گونه ای که مسیح می دید به نمایش اکنون بعد از دهه ها تحقیق و با کمک مدل سازی گرافیکی سه بعدی 

 . بگذاریم

مجموعه ای از معابد , همان قلب شهر و مکانی که مسیح در آن تعلیم می داد . یک شاهکار مهندسی که تقریبا بالفاصله بعد از اینکه 

 . مایش خواهیم گذاردساخت آن به اتمام رسید با خاک یکسان شد , ما جهان گمشده ی انجیل را به ن

 

 

 نخستین مسیحیان

http://www.aparat.com/v/WUuyv 

 . نفر می رسیدند 011پس از مصلوب شدن مسیحیان تعداد پیروانش به سختی به 

 . زیرزمینی که در شرف نابودی بودند  یک فرقه ی مذهبی

 . رسیدند اما در طی چند دهه پیروان این فرقه در سرتاسر امپراطوری رم به هزاران تن

 . این فرقه از طریق شهرهای بزرگی همچون افسس رواج یافت

 . این امر اعتقادت کهن را از بین برد

این آیین سپس به دوردست ها همچون بیابان های ترکیه راه یافت که مردمش شهرهای زیرزمینی حفر کرده و کلیساهای شگفت 

آغاز , قیام مسیحیت از جاده ای که رم برای سربازانش ساخته بود توسط انگیزی را در صخره های آتش فشانی ساخته بودند و در 

 . شخصی به نام پالوس انتقال یافت

 . هزار مایل را طی می کرد و به هر کجا که می رسید تغییر و تحوالتی انقالبی به وجود می آورد 01وی در طول سفرهایش 

 . ز متخصصان تالش می کنند تا دنیایی که وی می شناخت به تصویر بکشنداکنون با استفاده از آخرین تغییر و تحوالت , گروهی ا

 . مکان هایی که وی به آن ها سفر کرد و آن ها را دگرگون ساخت

 . پالوس قدیس و از اولین مسیحیان است  این جهان گمشده ی

 

 

 

 

 



 پناهگاه های مخفی چرچیل

http://www.aparat.com/v/A61mG 

مجموعه ی بزرگی از پناهگاه های مخفی در زیر خیابان های لندن ساخته شد . این جهان که اکنون با گذر در طول جنگ جهانی دوم 

 . زمان از میان رفته است زمانی پناهگاهی مهم برای حمالت هوایی شبانه ی نازی ها بود

جنگ در امان نگاه داشت . این شبکه این مسیرهای پیچ در پیچ زیرزمینی , دولت بریتانیا را به رهبری چرچیل در روزهای سیاه 

 . مخفی و اسرار آمیز , یک ژنرال سرشناس آمریکایی را پناه داد اما چیز بیشتری برای مردم فاش نشده است

اکنون ما به زیر زمین می رویم و این دنیای گمشده را به زندگی باز می گردانیم . ما از جدیدترین تکنولوژی گرافیک کامپیوتری 

 . ی کنیم تا الیه ها را کنار هم بگذاریم و شهر مخفی را نمایان سازیماستفاده م

 . ما در اعماق پیاده روها زمان جنگ را که قرار نبود هرگز بدانیم , نمایان خواهیم کرد

 

 

 پیگن ها

http://www.aparat.com/v/MRtsj 

آنان  وز برخی از بزرگترین آثار تاریخی را خلق کردندپنج هزار سال پیش , قبل از اینکه مصریان اهرام را بنا کنند مردمانی مرم

  قرن تا زمان آمدن سپاه روم , روستاهایی از سنگ های دریایی بنا کردند 01قبایل پیگن از بریتانیای کهن بودند و در طول 

 . کوه هایی از خاک و گچ , از جمله تپه ی اسرارآمیز سیلوری و مشهورترین بنای تاریخی کهن در اروپا

آنها راه های مبتکرانه ای برای حمل قطعه های بزرگ سنگ در مسافت هایی به طول صدها مایل یافتند همچنین روش های خاص 

 . برای عالمت گذاری فصول با دقتی شگفت آور ابداع کردند

ازه های بدانیم چگونه چنین سقبایل پیگن در دنیایی زندگی می کردند که نوشتن وجود نداشت در نتیجه سرنخ های اندکی باقی مانده که 

 . خارق العاده ای را می ساختند

 

 

 رامسس

http://www.aparat.com/v/7dCNy 

 . هزار و سیصد سال پیش از میالد , تمدن مقتدر مصر در عصر طالئی خود به سر می برد

را با ساختن بنا بدست آورد . رامسس دوم حکمران مصر است مردی که قصد دارد بزرگترین فرعون باشد . او موفقیت و شهرتش 

 . تندیس های عظیم , ستون های هرمی شکل بسیار رفیع و معابد تراشیده شده از سنگ سخت

سال پادشاهی عظمت و شکوه بسیار بر جای نهاد . ویرانه های آنچه رامسس نهاده بود هنوز  86رامسس یک ابرمرد است . در طی 

 . پا برجاست

کمک تحقیقات جدید و فن آوری های مدرن میزان واقعی بلند پروازی های او به طور کامل آشکار شده  سه هزار و سیصد سال بعد با

است . شاهکارهای خارق العاده مهندسی که تنها با ابزار بسیار ابتدایی ایجاد شده بود . هزاران هزار انسان و هزاران هزار تن سنگ 

 . که همگی با اراده یک مرد اداره شدند

  توانیم دنیای گمشده ی رامسس کبیر را تجسم کنیم اکنون می

 



 

 محرمانه شهرهای

http://www.aparat.com/v/hQD0E 

 . این داستان احتماال بزرگترین راز تاریخ است

 . دنیایی پنهان از شهرهای ناپیدا و امکانات سری هسته ای که داخل آمریکا ساخته شده است

بودند اما فقط تعداد اندکی از حقیقت ماجرا خبر داشتند . این شهر نیم میلیون هکتار زمین  چهارصد هزار نفر انسان جزء این پروژه

را اشغال کرده بود . دنیا را مد نظر داشت که میلیارد ها دالر هزینه در برداشت و تمام این منابع روی یک هدف متمرکز شد ه بودند 

 . بمب اتمی دنیا بودو آن پایان بخشیدن به جنگ جهانی دوم با ساختن اولین 

 . شش دهه ی بعد گروهی از متخصصین به این سایت محرمانه باز گشتند . مکانی که مسیر تاریخ را رقم زده بود

آن ها این دنیای گمشده را از دره ها ی سبز و کویر های خشک کشف و بازسازی خواهند کرد . این تیم با استفاده از آخرین 

 . د جدید به کشف پیچیده ترین شاهکار مهندسی که تا کنون صورت گرفته است دست می زنددستاوردهای تکنولوژی و شواه

 . این است دنیای گمشده ی پروژه ی منهتن

 

 شیردل اسکاتلند

http://www.aparat.com/v/Eg1yW 

هجوم قرار گرفته  اسکاتلند پایان قرن سیزدهم . کشوری در معرض خطر حمله که توسط قدرتمندترین ارتش دوران مسیحیت مورد

 . است شکست اجتناب ناپذیر است

ویلیام واالس بود و بعدها به عنوان شیردل   اما از سرزمینی دوردست مردی می آید که بزرگترین قهرمان اسکاتلند خواهد شد .نام او

 . لقب گرفت

 . او رهبری است الهام بخش که هدفش آزادی اسکاتلند است

راهم می کند تا سفری به دنیای گمشده داشته باشیم که ویلیام شیردل برایش جنگید . زمانه ای که دژهای تحقیقات جدید این امکان را ف

 . محکم ساخته شدند تا در مقابل خشونت این دوران مقاومت کنند

 . قلعه هایی که پادشاهان برای دفاع از شهرشان در دوران طالیی فرهنگ و پیشرفت ساخته بودند

 611های خطرناک و مخفی که هنوز در زیر اسکاتلند کنونی وجود دارد دنیایی را آشکار می سازیم که به مدت با سفر به گذرگاه 

 . سال دیده نشده است و این دنیای گمشده ی ویلیام شیردل است دنیایی که در آن جان باخت

 

 

 جمشید تخت

http://www.aparat.com/v/roNSw 

 . لگه ای فراخ در ایران امروزی قرار گرفته استشهر باستانی فراموش شده ای در بستر ج

 . سال پیش بنا شده در زمان خود به غنی ترین شهر معروف بود 0511تخت جمشید , این شهر که  

سال پس از ویرانی اش این شهر نادیده  0111تخت جمشید زمانی پایتخت وسیع ترین امپراطوری جهان بوده است ولی تا بیش از 

 . گرفته شده بود

 . زندگی و موفقیت های پارسیانی که آن را بنا نهاده بودند ازتاریخ حذف شده بود



 

 تروا

http://www.aparat.com/v/nQkU4 

 . قرن ها است که باستان شناسان در تالش هستند تا شهر افسانه ای تروا را بیابند ولی هنوز موفق نشده اند

 . شهرت تروا به واسطه ی جنگ تروا است

 . دنیا هلن و نیرنگی که او را به خانه بازگرداندمبارزه ای برای بدست آوردن زیباترین زن 

 . هزاران سال است که این حکایت توسط شعرا و هنرپیشگان از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است

 آیا این داستان واقعیت دارد ؟

 وجود داشته است ؟  آیا به راستی تروا

یدا کرده است و در حالی که مردم ادعا او را باور کرده بودند یک قرن پیش یکی از باستان شناسان پیشگام ادعا کرد که آن را پ

 . متخصصین نظر دیگری داشتند

 . آنها بر این باور بودند که شواهد بدست آمده با داستانی که شاید افسانه ای پیش نبوده غیرممکن است

کتشافی دست یافتند که هم مهیج است و هم سال حفاری به ا 05اینک گروهی از باستان شناسان به همان منطقه بازگشتند و در طی 

 : بحث انگیز ولی در تمام طول کارشان یک سوال همواره از فکر آن ها خارج نمی شود

 آیا آن ها واقعا شهر گمشده ی تروا را پیدا کرده اند ؟

 

 


