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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز  وارد صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت.  خواهیــد 



بازگشت به فهرست مطالب

نگاهی به روسیه
کـــه در  کشـــور جهـــان اســـت  روســـیه بـــا نـــام رســـمی فدراســـیون روســـیه پهناورتریـــن 
کشـــور در آســـیای شـــمالی و اروپـــای خـــاوری واقـــع اســـت  شـــمال اوراســـیا قـــرار دارد. ایـــن 
و بـــا اقیانـــوس آرام شـــمالی و اقیانـــوس منجمـــد شـــمالی؛ و نیـــز بـــا دریـــای خـــزر، دریـــای 
ــرز  ــی مـ ــیایی و اروپایـ ــور آسـ ــا ۱۴ کشـ ــیه بـ ــی دارد. روسـ ــرز آبـ ــای بالتیـــک مـ ــیاه، و دریـ سـ
کشـــورهای پیرامـــون دریـــای برینـــگ، دریـــای ژاپـــن، دریـــای خـــزر،  زمینـــی دارد و بـــا 

ــی دارد. ــاط دریایـ ــای بالتیـــک ارتبـ ــیاه، و دریـ ــای سـ دریـ
کشـــور جهـــان اســـت.  روســـیه بـــا ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ کیلومتـــر مربـــع وســـعت، پهناورتریـــن 
کانـــادا یـــا چیـــن یـــا ایـــاالت متحـــده آمریـــکا اســـت.  پهنـــاوری روســـیه دو برابـــر مســـاحت 
کشـــور  کشـــور در عرضهـــای بـــاالی جغرافیایـــی واقـــع شده اســـت و بیشـــتر مناطـــق  ایـــن 
کشـــور )بـــه ویـــژه  کـــم بـــارش اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل بیشـــتر مناطـــق ایـــن  سردســـیر و 
کشـــاورزی در ایـــن مناطـــق میســـر  ســـرزمین بـــزرگ ســـیبری( خالـــی از ســـکنه هســـتند و 
کشـــور  کـــه در باختـــر و بخـــش اروپایـــی  نیســـت. پایتخـــت روســـیه شـــهر مســـکو اســـت 

ــا اســـت. اســـت و بزرگتریـــن شـــهر اروپـ
کشـــور پرجمعیـــت  روســـیه بـــا حـــدود ۱۴۳ میلیـــون نفـــر )در ســـال ۲۰۱۳( جمعیـــت نهمیـــن 
کـــه از پایینتریـــن  کیلومتـــر مربـــع اســـت  کـــم جمعیـــت روســـیه۸.۴ نفـــر در هـــر  دنیاســـت. ترا
خ رشـــد جمعیـــت در ایـــن  کـــم جمعیـــت در جهـــان اســـت. همچنیـــن نـــر نرخهـــای ترا
ــور )بخـــش اروپایـــی(  کشـ ــرب ایـــن  ــیه در غـ ــتر جمعیـــت روسـ ــی اســـت. بیشـ ــور منفـ کشـ
زندگـــی می کننـــد. بـــر اســـاس سرشـــماری ســـال ۲۰۱۰ حـــدود ۸۱ درصـــد از مـــردم ایـــن 
کشـــور زندگـــی  کشـــور از قومیـــت روس هســـتند. در مجمـــوع ۱۶۰ گـــروه قومـــی در ایـــن 
بزرگتریـــن  و  می دهنـــد  تشـــکیل  را  روســـیه  جمعیـــت  درصـــد   ۳.۹ تاتارهـــا  می کننـــد. 
کشـــور محســـوب می شـــوند. اقـــوام اوکراینـــی، چـــوواش، باشـــقیر،  اقلیـــت قومـــی ایـــن 
چچنـــی، و ارمنـــی نیـــز هـــر یـــک بیـــش از یـــک میلیـــون نفـــر جمعیـــت دارنـــد و آوارهـــای 
قفقـــازی، بالروســـی ها، آســـی ها، آذربایجانی هـــا و قزاق هـــا از دیگـــر اقـــوام پرجمعیـــت 

روســـیه هســـتند.
در  نیـــز  دیگـــر  رســـمی  زبـــان   ۲۷ ولـــی  اســـت.  روســـی  زبـــان  روســـیه،  رســـمی  زبـــان 
ـــا  ـــدرال ب ـــوری ف کش ـــیه  ـــود دارد. روس ـــور وج کش ـــن  ـــردان ای ـــق خودگ ـــا و مناط جمهوری ه
کشـــوری پیچیده ایســـت و شـــامل ۸۳ واحـــد فـــدرال از جملـــه ۲۱ جمهـــوری  تقســـیمات 
خودگـــردان می شـــود. روســـیه فرهنـــگ پربـــاری دارد و نویســـندگان معروفـــی ماننـــد 

تولســـتوی و داستایوفســـکی روســـی بوده انـــد.

روســیه تــا پیــش از قــرن هجدهــم یــک حکومــت نــه چنــدان نیرومنــد در خــاور اروپــا بــود و 
کــه تــزار  وســعت آن چنــدان زیــاد نبــود. تــا اینکــه در آغــاز قــرن ۱۸ میــالدی و بــا اصالحاتــی 
کشــور بــه یــک امپراتــوری پهنــاور و نیرومنــد تبدیــل شــد. در  پتــر بــزرگ انجــام داد، ایــن 
کشــور بــه »اتحــاد  کشــور بــه وقــوع پیوســت و نــام  کمونیســتی در ایــن  ســال ۱۹۱۷ انقــالب 
ــو  ــوری فدراتی ــوان جمه ــا عن ــیه، ب ــت. روس ــر یاف ــتی« تغیی ــوروی سوسیالیس ــر ش جماهی
روســیه شــوروی، مهمتریــن و بزرگ تریــن جمهــوری در اتحــاد جماهیــر شــوروی بــود. در 
ســال ۱۳۷۰ )۱۹۹۱( شــوروی پــس از جنــگ ســرد طوالنــی بــا غــرب فروپاشــید و فدراســیون 

روســیه بــه جــای آن نشســت.
ــا تولیــد ناخالــص داخلــی ۲۱۱۸ میلیــارد دالر  ــل اســت. روســیه ب واحــد پــول روســیه روب
در ســال ۲۰۱۳ هشــتمین اقتصــاد بــزرگ جهــان )ششــمین بــر مبنــای قــدرت برابــری 
ــازار روی آورده اســت  خریــد( بوده اســت. روســیه پــس از فروپاشــی شــوروی بــه اقتصــاد ب
کشــور در ســال  و بــه منابــع طبیعــی عظیــم خــود متکــی اســت. درآمــد ســرانهٔ ایــن 
کشــور را در رتبــه  ــه ایــن  ــد( ک ــری خری ــر مبنــای قــدرت براب ۲۰۱۳ بیــش از ۱۸ هــزار دالر )ب
کشــور یکــی از پنــج عضــو دائمــی شــورای امنیــت  پنجاه وهفتــم دنیــا قــرار می دهــد. ایــن 
گــروه هشــت، شــورای اروپــا، ســازمان تجــارت جهانــی، ســازمان  ســازمان ملــل، عضــو 

کشــورهای مســتقل همســود اســت. همــکاری شــانگهای و 
کنــون والدیمیــر پوتیــن رییــس جمهــور و دمیتــری مــدودف نخســت وزیــر روسیه اســت.  ا
ــور  کش ــاد  ــرای اتح ــالش ب ــرب و ت ــا غ ــش ب ــدم تن ــکاری و ع ــیه، هم ــی روس کنون ــت  سیاس
گرجســتان بــر ســر  گســترش ناتــو بــه شــرق و پــس از درگیــری بــا  اســت. ولــی بــه خاطــر 
ک خــود، روابــط روســیه و غــرب بــه تیرگــی  کریمــه بــه خــا اوســتیای جنوبــی و الحــاق 

گراییده اســت.

تاریخچه
داســتان روســیه پــر اســت از رویدادهــای باورنکردنــِی هیجان انگیــز و شــخصیت های 
عجیــب و غریبــی مثــل راســپوتین، بوریــس یلتســین و والدیمیــر پوتیــن. ســرزمین روســیه 
از میلیون هــا ســال پیــش ســکونتگاِه انســان ها بــوده اســت و یادگارهایــی هــم از جوامــع 
شــکارگِر عصــر حجــر در مناطــق مختلــف روســیه، از مســکو تــا دریاچــه ی بایــکال باقــی 
ــه ایــن ســرزمین جــان  ــا مهاجــرت ب کــه ب ــد  ــا ایــن همــه، ایــن اســالوها بودن ــد. ب مانده ان
تــازه ای بــه آن دادنــد و پایه گــذاِر روســیه ی امــروز شــدند.  تاریخ دان هــا دربــاره ی منشــاء-

روسیه
کشور دنیا پهناورترین 
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کــه بــود، اســالوها در نخســتین قرن هــای بعــد از میــالد  اســالوها اختــالف دارنــد. هــر چــه 
در ســرزمین وســیع روســیه پخــش شــدند و ریشــه دواندنــد. هم زمــان بــا مســیحی شــدِن 
اســالوها در قرن هــای نهــم و دهــم میــالدی، الف بــای ســیریلیک هــم جــای خــودش را 
ــده ی  ــخه ی ساده ش ــم از نس ــروزی ه ــای ام ــه روس ه ک ــی  ــرد؛ الف بای ک ــاز  ــا ب ــان آن ه می

آن اســتفاده می کننــد. 
در قــرن دهــم، کی ِیــف، پایتخــِت اوکرایــِن امــروز، کانــون قــدرِت سیاســِی اســالوها شــد و 
کــه اسقف نشــیِن  کــرد. اواخــر همیــن قــرن هــم بــود  آن هــا را علیــه وایکینگ هــا متحــد 
کلیســای ارتدوکــِس  کی ِیــف بســازد و بــه ایــن ترتیــب  کلیســایی در  قســطنطنیه پذیرفــت 

روســیه متولــد شــد. 
هرچنــد روســیه هــم از حملــه ی مغول هــا در امــان نمانــد و قــدرت بــه دســت باتــو خــان، 
کــه بــرای اداره ی مناطــق  نــوه ی چنگیــز، و فرزندانــش افتــاد، امــا رســم مغول هــا ایــن بــود 
کمــک بگیرنــد و بــه همیــن خاطــر شــاهزاده های محلــِی روس  زیــر فرمانشــان از محلی هــا 
در عصــر مغول هــا هــم قــدرت داشــتند. یکــی از ایــن شــاهزاده ها الکســاندر ِنْوســکی بــود؛ 
کــه در ســال ۱۲۴۰ میــالدی مهاجمــان ژرمــن و ســوئدی ها را شکســت داد  قهرمانــی ملــی 
کلیســا او را قدیــس نامیــد. بعــد از ایــن پیــروزی، نوســکی نقــش رابــِط مغول هــا  و بعدهــا 
کــه  کــرد  کاری  بــا دیپلماســی زیرکانــه ای  کــرد و  بــازی  را  و دیگــر شــاهزاده های روس 
شــاهزاده های مســکو، کــه خــودش هــم از آن هــا بــود، بــر بقیــه ی شــاهزاده ها برتــری پیــدا 
کــه مســکو مرکــِز قــدرِت سیاســی شــد و قیام هایــی هــم در ایــن  کننــد و ایــن طــور بــود 
شــهر علیــه مغول هــا اتفــاق افتادنــد. وقتــی باالخــره مصیبــت مغول هــا تمــام شــد، ایــوان 
کبیــر، یکــی از شــاهزاده های مســکویی، توانســت بیشــتر دیگــر شــهرهای  ســوم یــا ایــوان 
کنــد و جانشــینش، واســیلِی ســوم، هــم ایــن مســیر را ادامه  بــزرگ روســیه را مطیــع مســکو 
داد. پســر واســیلی، ایــوان چهــارم یــا همــان ایــواِن مخــوف، روســیه را بــه یــک امپراتــورِی 
کــرد، امــا حکایــِت بدگمانی هــا و بی رحمی هــای عجیبــش  قدرتمنــِد تمام عیــار تبدیــل 

هنــوز هــم ســر زبان هاســت. 
کم ســرزمین های  مســاحِت روســیه در قرن هفدهم بیشــتر و بیشــتر شــد و تزارها حاال حا
کلیســای ارتدوکــس هــم  وســیعی بودنــد و پیونــد محکــِم آن هــا بــا نظــاِم اربــاب رعیتــی و 
کبیــر بــه تخــت  خیالشــان را از همیشــه  راحت تــر می کــرد. وقتــی در اواخــر ایــن قــرن، پتــر 
و  صنعــت  توســعه ی  روســیه،  کــردِن  مــدرن  بــرای  را  بی امانــی  تالش هــای  نشســت، 
ــرزمین های  ــر س کبی ــر  ــرد. پت ک ــاز  ــی آغ ــورهای اروپای کش ــا  ــش ب ــای اثربخ ــاد ائتالف ه ایج
کــه روســیه بتوانــد رقیبــی  وســیعی را بــه روســیه ملحــق نکــرد، امــا میــراث او باعــث شــد 
کبیــر، کــه چنــد دهــه بعــد از پتــر بــه  هــم وزِن امپراتوری هــای بــزرگ غــرب باشــد. کاتریــن 
کــه محدودیــِت اســتفاده  کــرد  تــاج و تخــت رســید، اصالحاتــی قانونــی را در روســیه اجــرا 
از شــکنجه و حمایــت از روادارِی مذهبــی مهم تریــن شــاخصه هایش بودنــد. ناپلئــون 
ــت  ــا مقاوم ــرد، ام ک ــه  ــیه حمل ــه روس ــکو ب ــغال مس ــِع اش ــه طم ــم ب ــرن نوزده ــل ق در اوای
کردنــد و دســت  کار را بــرای فرانســوی ها ســخت  جانانــه ی روس هــا و ســرمای منطقــه 

آخــر ناپلئــون شکســت خــورد. 
معــروف  بــزرگ«  »اصالحــات  دوره ی  بــه  روســیه  در  نوزدهــم  قــرن  میانــِی  ســال های 
کــه رعیت هــا آزاد، کارخانه هــا صنعتــی و ارتــش روســیه مــدرن شــدند.  هســتند؛ دوره ای 
امــا روس هــا می خواســتند اصالحــات بــه اســتبداد تزارهــا هــم پایــان دهــد و پارلمانــی در 
کشــور ناراضــی بودنــد. ایــن  روســیه شــکل بگیــرد و رعیت هــا از وضــع اقتصــادی ســخت 
گرایــش بــه انقالبی گــری و مخصوصــا مارکسیســِم رادیــکال  نارضایتی هــا باعــث می شــد 
کــه پارلمــان،  در روســیه تقویــت شــود و، بــه همیــن دلیــل، وقتــی باالخــره تــزار پذیرفــت 
کرســی های دومــا را مــال  یــا بــه قــول روس هــا دومــا، شــکل بگیــرد، چپ گراهــا بیشــتر 

ــد.  کردن خودشــان 
روســیه  مــردم  کــرد.  هــم  بیشــتر  را  نارضایتی هــا  اول  بــه جنــگ جهانــی  روســیه  ورود 
کــه جنــگ اروپــا ربطــی بــه آن هــا نــدارد و فقــط وضعشــان را بدتــر می کنــد. تــزار  می گفتنــد 
کار از ایــن حرف هــا  کــرد، امــا  نیــکالی دوم بــرای مقابلــه بــا اعتراض هــا دومــا را منحــل 
کتبــر ۱۹۱۷ انقــالب بلشــویکی پیــروز شــد. بعــد از چنــد ســال جنــگ  گذشــته بــود و در ا
کمونیســتِی اتحــاد جماهیــر شــوروی بــا ۱۵  داخلــی، باالخــره در ســال ۱۹۲۲ حکومــت 

کــرد. جمهــوری اعــالم موجودیــت 

ــتالینی در  ــتبداد اس ــر اس ــاز عص ــه ی آغ ــن نقط ــرگ لنی ــد از م ــتالین بع ــدن اس کار آم روی 
کــه شــده شــوروی را در  کــه می خواســت بــه ضــرب و زور هــم  شــوروی بــود. اســتالین 
ــرد.  ــه ســرکوب می ک ــان را بی رحمان ــدازد، مخالف ــاورزی از غــرب پیــش بین کش صنعــت و 
هــم  را  خیلی هــا  و  فرســتادند  گ  هــا،  گوال اجبــاری،  کار  اردوگاه هــای  بــه  را  خیلی هــا 
کردنــد. پــس از مــرگ اســتالین، رهبــران شــوروی در سیاســت های او  کمــه و اعــدام  محا
کردنــد و از بعضــی قربانیــان ایــن ســرکوب ها هــم اعــاده ی حیثیــت شــد، امــا  تجدیــد نظــر 

خاطــره ی ســال های وحشــت اســتالینی هنــوز هــم در شــوروی زنــده اســت. 
شــوروِی کمونیســتی در ســال های بعــد از جنــگ جهانــی دوم یکــی از دو ابرقــدرِت دنیــا 
کمونیســت  گرباچــف، رهبر حزب  کــم نبودنــد. وقتــی میخاییــل  بــود، امــا مشــکالتش هــم 
کــرد،  شــوروی، در دهــه ی ۱۹۸۰ میــالدی اجــرای سیاســت های اصالحــی خــودش را آغــاز 
ــوروی  ــای ش ــتقالل طلبان جمهوری ه ــان و اس ــد ملی گرای ــث ش ــی باع ــاز سیاس ــای ب فض
کننــد و دســت آخــر اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه ۱۵ کشــور، از  فرصتــی بــرای فعالیــت پیــدا 

جملــه فدراســیون روســیه، تجزیــه شــد. 
روســیه در اولیــن دهــه ی بعــد از فروپاشــی شــوروی بــا ســختی های اقتصــادی و سیاســی 
بــرای بوریــس یلتســین، رئیس جمهــور  کار را  بــود و ایــن مشــکالت  متعــددی روبــه رو 
روســیه، ســخت می کردنــد و وقتــی در انتخابــات ســال ۲۰۰۰ میــالدی والدیمیــر پوتیــن، از 
مدیــران ســابق ســازمان امنیــت فــدرال روســیه، پیــروز شــد، کســی چنــدان تعجــب نکــرد. 
پوتیــن بعــد از دو دوره ریاســت جمهوری در ۲۰۰۸ ایــن مقــام را بــه دمیتــری ِمــدِوِدف 
روســیه  رئیس جمهــور  توانســت  هــم  بــاز   ۲۰۱۲ ســال  انتخابــات  در  امــا  کــرد،  گــذار  وا
کــه سیاســت های پوتیــن چنــدان دموکراتیــک نیســتند، امــا او بــه دلیــِل  ــا ایــن  شــود. ب
بازگردانــدِن نظــم، ثبــات و پیشــرفت بــه روســیه محبوبیــت چشــم گیری میــان روس هــا 
دارد. امــروز، اقتصــاد روســیه از نظــر ســرعت رشــد یکــی از باالتریــن رتبه هــا را در جهــان 
قــرار می گیــرد.  تولیــد ناخالــص داخلــی هــم در جایــگاه هشــتم جهــان  از نظــر  دارد و 

ــروه هشــت هــم هســت.  گ ــم شــورای امنیــت و  روســیه همچنیــن عضــو دائ
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بازگشت به فهرست مطالب

آب و هوا
آب و هــوای روســیه بــه علــت وســعت زیــاد، در نقــاط مختلف متفاوت بوده و در زمســتان 
و تابســتان دارای اختــالف دمــای بســیار زیــادی اســت. ناحیــه ی قطبــی شــمال، جلگــه 
ک آن تقریبــا همیشــه منجمــد اســت. در بخشــی  کــه خــا ی بــی درخــت و یــخ زده اســت 
گــراد زیــر صفــر  از نواحــی ســیبری، دمــای متوســط در زمســتان، 46 درجــه ی ســانتی 
گــی هــای آب و هوایــی اروپــای شــرقی و مرکــزی  اســت. مناطــق مرکــزی روســیه، دارای ویژ
اســت. جنــوب ایــن ســرزمین قطبــی، ناحیــه ای پوشــیده از درخــت هــای همیشــه ســبز، 
ــاه دارد. اســتپ هــای مناطــق  کوت ــی و ســخت و تابســتان هایــی  زمســتان هایــی طوالن
گــرم  مرتفــع مرکــز روســیه، زمســتان هــای ســرد ولــی تابســتان هــای خشــك و بســیار 
دارنــد. ســاحل دریــای ســیاه آب و هــوای مدیترانــه ای دارد. در مجمــوع روســیه از ســه 
نــوع آب و هــوای ســرد و خشــک در مناطــق شــمالی، معتــدل و نیمــه مرطــوب در نواحــی 

جنــوب غربــی و معتــدل و خشــک در نواحــی جنــوب شــرقی برخــوردار اســت.

جغرافیا
روســیه بــا مســاحتی بالــغ بــر 17075400 کیلومتــر مربــع و بــا وســعتی نزدیــك بــه 5/11 
کشــور جهــان محســوب مــی شــود. ایــن  کــره ی زمین،بزرگتریــن  درصــد از خشــکی هــای 
گرفتــه  ســرزمین بیــش از 160 درجــه ی طــول جغرافیایــی و 10 منطقــه زمانــی را در بــر 
اســت و اختــالف ســاعت مســکو بــا شــرقی تریــن نقطــه ی روســیه در شــبه جزیــره چوکچــی 

و شــبه جزیــره ســاخالین، 9 ســاعت اســت.
گرفتــن وســعت آن بــه دو بخــش اروپایــی و آســیایی تقســیم شــده  کشــور بــا در نظــر  ایــن 
کــرده اســت. کــوه هــای اورال از  کــوه هــای اورال آن هــا را از یکدیگــر جــدا  کــه سلســله 
کشــور در  گــر چــه 65 درصــد خــاك ایــن  شــمال تــا جنــوب 2000 کیلومتــر طــول دارد. ا
بخشآســیایی قــرار دارد، ولــی تنهــا بیســت و هشــت درصــد مــردم روســیه در ایــن نواحــی 

کننــد. زندگــی مــی 
روســیه از شــمال بــا اقیانــوس منجمــد شــمالی، دریــای ســفید، خلیــج پچــوا، دریــای 
کارا، دریــای بارنتــس، دریــای الپتــف، دریــای ســیبری شــرقی، دریــای چوکچــی، فنالنــد 
ــا دریــای بالتیــک و خلیــج فنالنــد، اســتونی، لتونــی، لهســتان، روســیه  و نــروژ، از غــرب ب
ســفید و اوکرایــن، مــرز مشــترك دارد. مرزهــای جنوبــی روســیه عبارتنــد از دریــای ســیاه، 
گرجســتان، آذربایجــان، دریــای خــزر و قزاقســتان. بــه طــرف جنــوب شــرقی، در مــاورای 
ــن،  ــق چی ــوری خل ــتان، جمه ــرقی قزاقس ــای ش ــت ه ــیبری و ایال ــا س ــای اورال، ب ــوه ه ک
کــره شــمالی و در ســاحل شــرقی  مغولســتان و در منتهــی الیــه قســمت جنــوب شــرقی، بــا 

بــا دریــای ژاپــن، دریــای اخشــك و اقیانــوس آرام هــم مــرز اســت.
کــه قســمت اعظــم آن  کــوه هــای اورال جلگــه ی وســیع ســیبری غربــی قــرار دارد  در شــرق 
را آبگیــر رود اوب و شــاخه هایــش پوشــانده اســت. فــالت مرکــزی ســیبری، بیــن رودهــای 
ینــی ســی و لنــا، تــا حــدود 1700 متــر ارتفــاع دارد. آن ســوی رود لنــا، کــوه هــای شــرق 
کامچاتــکا قــرار دارد. قســمت  کــوه هــای چرســکی و نیــز شــبه جزیــره ی  ســیبری، از جملــه 
کوهســتانی اســت. کــوه هــای آلتــای در جنــوب دریاچــه بایــکال  اعظــم جنــوب ســیبری 
و در امتــداد مــرز مغولســتان جــای دارد. بیــن دریــای خــزر و دریــای ســیاه، کــوه هــای 
کالینینگــراد بیــن  گرجســتان و آذربایجــان جــای دارد. ســرزمین  مرتفــع قفقــاز در مــرز 

لهســتان و لیتوانــی در امتــداد دریــای بالتیــك بخــش جــدا شــده ای از روســیه اســت.
کــه  در شــمال غربــی روســیه در مجــاورت فنالنــد، تعــداد زیــادی دریاچــه وجــود دارد 
مهــم تریــن آن هــا دریاچــه الدوکا بزرگتریــن دریاچــه ی اروپاســت و در مرزهــای جنوبــی 
کــه بزرگتریــن دریاچــه ی جهــان محســوب مــی شــود، قــرار  کشــور دریاچــه ی خــزر  ایــن 
دارد. دریاچــه یبایــکال بــا 34140 کیلومتــر مربــع وســعت، بزرگتریــن دریاچــه ی روســیه، 
ــا 1740 متــر عمــق و بزرگتریــن دریاچــه ی آب شــیرین  عمیــق تریــن دریاچــه ی جهــان ب
آسیاســت. رودهــای عمــده ی بخــش اروپایــی روســیه شــامل رود ولــگا بــا 3690 کیلومتــر، 
کــه بــه دریــای خــزر مــی ریــزد. دون، دنیپــر، نمــان، نــوا، لینــا  بلندتریــن رود اروپاســت 
و پچــورا نیــز در ایــن منطقــه جریــان دارنــد. رودخانــه هــای اورال، کومــا و تــرک نیــز بــه 
دریــای خــزر مــی ریزنــد. در منطقــه آســیایی روســیه رودهــای اوب بلندتریــن رود روســیه 

و مینــی ســنی جریــان دارنــد.
ــا 5642 متــر ارتفــاع، در شــمال قفقــاز و در  بلندتریــن نقطــه ی روســیه قلــه ی البــروس ب
کــه بلندتریــن نقطــه ی اروپــا نیــز محســوب مــی شــود.  جمهــوری آســتیای شــمالی اســت 

کــوه هــای اورال، قلــه ی نــارودا بــا ارتفــاع 1885 متــر مــی باشــد. بلندتریــن نقطــه ی 

پول و اقتصاد 
کوپــک نامیــده مــی شــود و  کوچــک تــر روبــل  کشــور روســیه، روبــل اســت. جــز  واحــد پــول 

کوپــک اســت. هــر روبــل برابــر صــد 
گاز طبیعــی،  زغــال ســنگ، ســنگ آهــن، فــوالد،  کننــدگان  روســیه یکــی از بزرگتریــن تولیــد 
کار را در بــر دارد و  نفــت و ســیمان اســت. صنایــع تولیــدي بیــش از یــک ســوم نیــروی 

شــامل صنایــع فــوالد، شــیمیایی، نســاجی و ماشــین آالت ســنگین اســت.
کاالهــای مصرفــی چنــدان توســعه نیافتــه اســت. روســیه بــه رغــم برخــورداري  تولیــد 
کافــی غــالت در  کودســازی جهــان، از تولیــد  کشــاورزی مکانیــزه و بزرگتریــن صنعــت  از 
کافــی  ــه دلیــل برداشــت هــای نا ــا حــدودی ب ــوان اســت. ایــن امــر ت حــد احتیاجــش نات
و امکانــات نامطلــوب ذخیــره ســازی و حمــل و نقــل اســت. کشــت هــای عمــده شــامل 

ــت. ــوه اس ــد و می ــدر قن ــی، چغن ــیب زمین ــر، س ــو دوس ــو، ج ــدم، ج گن
منابــع طبیعــی شــامل بزرگتریــن ذخایــر زغــال ســنگ جهــان، نزدیــک بــه یــک ســوم 
ــز،  ــزرگ منگن ــر ب ــان، ذخای ــای جه کل درختزاره ــوم  ــک س ــان، ی ــی جه گاز طبیع ــر  ذخای
طــال، پتــاس، بوکســیت، نیــکل، ســرب، روی، مــس و همچنیــن نقــاط متعــدد و مناســب 
کشــور از لحــاظ انــرژی خــود  بــراي تاسیســات تولیــد نیــروی هیــدرو الکتریــک اســت. ایــن 

کفاســت.
خ بیــکاری 6.6 درصــد.  ــر کشــور 74.26 میلیــون نفــر اســت و ن کار در ایــن  تعــداد نیــروی 
خ تــورم در روســیه در  کشــور زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. نــر 17.8 درصــد از مــردم ایــن 

ســال 2006 میــالدی 9.7 درصــد بــود.
بیشــترین صــادرات روســیه را نفــت و محصــوالت آن، گاز، چــوب، مــواد شــیمیایی و 
کشــورهای هلنــد )12.3 درصــد(،  کــه بیشــتر بــه  تســلیحات نظامــی تشــکیل می دهــد 
ایتالیــا )8.6 درصــد(، آلمــان )8.4 درصــد(، چیــن )5.4 درصــد(، اوکرایــن )5.1 درصــد(، 

کشــور ســوئیس )4.1 درصــد( صــادر می شــود. ترکیــه )4.9 درصــد( و 
در ســال 2006 روســیه ابــزارآالت و تجهیــزات، کاالهــای مصرفــی، دارو، گوشــت و شــکر 
کشــورهای آلمــان )13.9 درصــد(، چیــن )9.7 درصــد(، اوکرایــن )7 درصــد(، ژاپــن  را از 
)5.9 درصــد(، کــره جنوبــی )5.1 درصــد(،  آمریــکا )4.8 درصــد(، فرانســه )4.4 درصــد( و 

کــرد. ایتالیــا)4.3 درصــد( وارد 

فرهنگ مردم 
کــرده  کــه بــال هــاي خــود را بــه دو طــرف بــاز  کشــور روســیه عقــاب دو ســری اســت  نشــان 
اســت. ایــن نشــان از قــرن پانزدهــم تــا انقــالب شــوروی بــه مــدت چهــار صــد ســال نشــان 
ــه  ــددا ب ــین مج ــس یلتس ــال ۱۹۹۳ بوری ــی، در س ــس از فروپاش ــود. پ ــیه ب ــاهی روس پادش
کــه  کــه دو ســر عقــاب نشــان دهنــده ایــن اســت  آن رســمیت بخشــید. گفتــه مــی شــود 
روســیه از دو قســمت اروپایــی و آســیایی تشــکیل شــده اســت و هــر دو بخــش اهمیــت 
کشــور دارنــد. ایــن نشــان در زمــان بــه قــدرت رســیدن خانــواده  یکســاني بــراي ایــن 
کــه نشــان دهنــده اتحــاد  کــرد و ســه تــاج بــه آن اضافــه شــد  رومانفتغییــرات مختصــري 

ــالروس اســت. کرایــن و ب ســه ملــت روس، ا
ســطح زندگــی مــردم روســیه، بــه میــزان زیــادی بــه ســطح در آمــد آن هــا وابســته اســت. 
بــرای فقــرای روســی، زندگــی یکنواخــت اســت و افــراد زیــادی ســاعات هــر روزه ی خــود 
گذراننــد. ســبک زندگــی  کاالهایشــان در خیابــان، مــی  را بــه فــروش متعلقــات و دیگــر 
کــردن  ــا زندگــی غربــی شــده اســت. نــگاه  ــا حــد زیــادی متناســب ب ثروتمنــدان روســیه ت
تلویزیــون و نــوار ویدئویــی شــکل عوامانــه ای از ســرگرمی اســت. تلویزیــون روســیه هــم 
کنــون شــامل برنامــه هایــی بــه ســبک اروپایــی اســت، برنامــه هایــی چــون شــوها و  ا
گونــه ای وســیع، عامــه پســندانه اســت،  کــم ارزش. مطالعــه بــه  نمایــش هــای تلویزیونــی 
گفــت  کــه در طــول دوره ی اتحــاد جماهیــر شــوروی بــود، امــا مــی تــوان  گونــه  همــان 
کــرده اســت. کالســیک هــای روســی  مطالعــه ادبیــات بــه طــور قابــل مالحظــه ای تغییــر 
ــا وجــود رمــان هــا، افســانه هــا، داســتان هــای علمــی تخیلــی و رمــان  فرصــت خــود را ب

ــد. ــت داده ان ــقانه، از دس ــای عاش ه
ــی  ــه در طــی دوره ی اتحــاد جماهیــر شــوروي رســما سســت و ب ک ورزش هــای اروپایــی 
ارزش بــود )ورزش هایــی همچــون تنیــس(، بــه طــور قابــل توجهــی در میــان طبقــات 
مرفــه تــر رواج دارد. بــازی هــا و ورزش هــای ســنتی همچــون شــطرنج و فوتبــال هنــوز هــم 

در میــان تــوده ی مــردم وجــود دارنــد.
کــه  بخــش زیــادی از مردمــان روســیه آخــر هفتــه ی خــود را در خانــه هــای تابستانیشــان 
کلبــه ای  کننــد. حــد متوســط ایــن خانــه هــا، تنهــا  در حاشــیه ی شــهر اســت، ســپری مــی 

کوچکــی از زمیــن بنــا شــده اســت. برخــی از خانــه - ســاده اســت و روی قطعــه ی بســیار 
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ــران  گ کاری هــای  ــزه  ــا اســتخر و دیگــر ری ــوده و ب ــه ب ــد، چنــد اتاق ــران بهــا و جدی گ هــای 
کلبــه ی تابســتانی خــود  ــه هــا در  ــد. اغلــب صاحبــان ایــن خان قیمــت اســتقرار یافتــه ان
ــا  ــوه ه ــبزیجات و می ــه در آن س ک ــت  ــی اس ــه فضای ــن باغچ ــد، ای ــی دارن ــه ی خانگ باغچ

پــرورش مــی یابنــد.
کننــد. بیــش از %90 زنــان روس  کار مــی  در بیشــتر خانــواده هــای روســی زن و مــرد هــر دو 
ــه ی  ــازار، هم ــتند. در ب ــکان، زن هس ــش از %75 پزش ــد و بی کنن ــی  کار م ــه  ــرون از خان بی
کار انجــام مــی دهنــد، کارهایــی نامتعــارف  فروشــندگان زن هســتند. زنــان تقریبــا همــه 
کــه بــرای هیــچ زن ایرانــی قابــل تصــور نیســت، ماننــد جــارو زدن پیــاده روهــا،  و ســخت 

کــردن خیابــان هــا. کارهــای ســاختمانی و آســفالت 
کهربــا یکــی از زیــورآالت مــورد عالقــه زنــان روس اســت. کهربــا یــک رزیــن )صمــغ( فســیل 
کاج تنومنــد تبدیــل بــه  گذشــت میلیــون هــا ســال، صمــغ درختــان  شــده اســت. بــا 
کهربــا  کهربــا مــی نامیــم را بــه وجــود آوردنــد. درون  فســیل شــدند و آن چــه را مــا امــروزه 
گیاهــان و حشــرات را دیــد. از ایــن  مــي تــوان انــواع مختلفــی از موجــودات زنــده همچــون 
رو از نظــر علمــی نیــز ارزش دارد، زیــرا مــی تــوان بــر روی موجــودات میلیــون هــا ســال 
کهربــا ســواحل بالتیــک اســت. پــس  کــرد. مشــهورترین محــل بــرای یافتــن  پیــش مطالعــه 

کهرباســت. از طوفــان وقــت مناســبی بــرای یافتــن 
ــد. مــردم  ــد دارن ــرای خودشــان جشــن تول ــزرگ ب کوچــک و ب در روســیه همــه شــهرهای 
گیرنــد. در ایــن روز چهــره  هــر شــهر، یــک روز را در ســال بــه عنــوان روز شــهر جشــن مــی 
گــروه هــای  شــهر عــوض مــی شــود. از مراســم روز شــهر مــی تــوان بــه اجــرای برنامــه توســط 
موزیــک و رقــص ســنتی و مــدرن، کنســرت هــای خیابانــی، مســابقات ورزشــی همگانــي، 
ــفالت  ــر روی آس ــودکان ب ک ــی  ــابقه نقاش ــکاره و مس ــای م ــری، بازاره ــای هن ــگاه ه نمایش

کــرد. اشــاره 
ــه  ــه ب ــا، عالق ــتر از آن ه ــاید بیش ــان و ش ــورهای جه کش ــیاری از  ــد بس ــیه مانن ــردم روس م
کــه حتــی در معرفــی اعضــا  داشــتن حیوانــات خانگــی دارنــد. ایــن عالقــه تــا حــدی اســت 
گوینــد. در هــر ســوپر مارکــت حتمــا یــک غرفــه بــرای غــذای  خانــواده، اول نــام آن هــا را مــی 
حیوانــات وجــود دارد .دختــران جــوان معمــوال ســگ هــای قــوی و درشــت هیــکل را 
کننــد، ولــی مادربــزرگ هــا بــه همــان ســگ  کننــد تــا از آن هــا محافظــت  انتخــاب مــی 

کنترلشــان راحــت تــر اســت. کوچولــو رضایــت مــی دهنــد، چــون  هــای 

زبان
تجــارت،  در  متــداول  صــورت  بــه  کــه  اســت  کشــور  ایــن  رســمی  زبــان  روســی،  زبــان 
گیــرد و بــا خــط ســیریلی نوشــته مــي  حکومــت و تحصیــالت مــورد اســتفاده قــرار مــی 
شــود. بــه بیــش از 100 زبــان در روســیه صحبــت مــی شــود. زبــان منطقــه ای رســمی 
برخــی از جمهــوری هــای قومــی شناســایی شــده اســت، امــا میلیــون هــا غیــر روســی، 

کــرده انــد. زبــان روســی را بــه عنــوان زبــان مادریشــان اتخــاذ 
ک  زبــان روســی یــک زبــان اســالو اســت و بــا زبــان هایــی همچــون لهســتانی، چــک، اســلوا
و بلغــاری از یــک ریشــه مــی باشــد. الفبــای روســی شــباهت هــای بســیاری بــا الفبــای 
کلیســای ارتدوکــس  کننــدگان ایــن الفبــا مبلغیــن مذهبــی  یونانــی دارد، زیــرا تدویــن 
کــه از مبلغیــن مذهبــی بــوده و  یونانــی بودنــد. ایــن الفبــا بــه افتخــار ســیریل قدیــس 
ابــداع الفبــای روســی را بــه او نســبت داده انــد، الفبــای ســیریلی نامگــذاری شــده اســت.

جمعیت
کــه از ترکیــب بیــش از یکصــد قــوم و  جمعیــت روســیه تقریبــًا 140میلیــون نفــر مــی باشــد 

ح زیــر اســت: نــژاد تشــکیل شــده اســت. ترکیــب جمعیــت روســیه بــه شــر
کراینــی، 2/1 درصــد باشــقیری و بقیــه،  79/8 درصــد روس، 3/8 درصــد تاتــار، 2 درصــد ا

ســایر اقلیتهــای قومــی را تشــکیل مــی دهنــد.
15% جمعیــت بیــن 0 تــا 14 ســال، 71/7%بیــن 15 46 ســال، 13/3% آن 65 ســال بــه 

بــاال هســتند.
کشور منفی 0/64 است.  رشد جمعیت این 

خ با سوادی مردان 99/7% و زنان 99/2% می باشد.  نر
سن امید به زندگی درمیان مردان 59 سال و زنان 73 سال است.

کل جمعیــت 38/5  میانگیــن ســنی زنان41/7ســال و مــردان 35/3 اســت. میانگیــن 
ــال اســت. س

مذهب 
کثریــت مــردم فدراســیون روســیه پیــرو دیــن مســیحیت هســتند، امــا ادیــان اســالم،  ا
کــه در ایــن میــان اســالم دومیــن  یهــودی و بودایــی نیــز دارای طرفــداران زیــادی هســتند 
ــع بینــی بــه خصــوص در میــان  دیــن در روســیه شــناخته شــده اســت. جادوگــری و طال
بــه ســمت چندیــن  تمایلــی  هــا همچنیــن  اســت. روس  امــری عمومــی  قشــر جــوان 

ــد. ــد مذهبــی داشــته ان ــه و طبقــه بنــدی هــای جدی اعتقــاد، فرق
رشــد ادیــان خارجــی در میــان تــوده ی مــردم نگرانــی را در میــان قانونگــذاران روســی 
کــرد و در ســال 1997 دولــت تجدیــد نظــری را در مــورد قانــون آزادی مذهبــی ســال  ایجــاد 
کــه جــزو توســعه ی تاریخــی  کــرد تــا بتوانــد مذهــب را در میــان افــرادی  1990 اعمــال 
کنــد. در ســال 1997 قانــون بحــث  کــه نبودنــد، دســته بنــدی  روســیه بودنــد و آن هــا 
کــه بــر اســاس آن تنهــا  انگیــزي در مــورد ادیــان در مجلــس روســیه بــه تصویــب رســید 
کــه حداقــل پانــزده ســال در فدراســیون روســیه،  ادیانــي در روســیه اجــازه فعالیــت دارنــد 
گــذاری شــده باشــند. کلیســای ارتدوکــس روســیه، اســالم، بودایــی و یهــودي و  پایــه 
بعضــی شــاخه هــای مذهــب مســیحی، بــا ایــن قانــون مطابقــت داشــتند. در ســال 1998 
کــه دارای مذهــب غیرقانونــی هســتند، فقــط مــی تواننــد  اعــالم شــد، کارگــران بیگانــه ای 

کثــر بــه مــدت ســه مــاه در روســیه اقامــت نماینــد. حدا

جشن ها و تعطیالت رسمی 
7 ژانویه، کریسمس ارتدوکس های روسی

14 ژانویه، سال نو ارتدوکس
16 ژانویه، فستیوال زمستانی روسیه

25 ژانویه، روز سن تاتیانا
8 مارس، روز جهانی زن

کارگر 1 می، روز 
9 می، روز پیروزی

خ 16 می، تعطیلی تپه ی سر
21 ژوئن، شروع فستیوال شب هاي سفید

گوست، روز پرچم ملی 22 آ
19 سپتامبر، روز مسکو

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com
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گردشگری جاذبه های 
گــرم تریــن فصــول بــرای ســفربه روســیه هســتند. عیــد  مــرداد مــاه و اوایــل شــهریور مــاه 
کریســمس و ســال نــو بیشــترین جشــن هــا و فســتیوال هــای را در  گــزاری و مراســم  شــکر 
گیرنــد. فســتوال موســیقی بهــاره در مــاه اردیبهشــت، زمــان اجراهــای مختلــف از  بــر مــی 

اپراهــا و موســیقی هــای محلــی اســت.
ــورود،  ــی نووگ ــازان، نیژن ــک، ق ــکو، ایرکوتس ــیه مس ــتی روس ــای توریس ــهر ه ــن ش مهمتری

گــراد و یکاترینبــورگ مــی باشــند. ســن پترزبــورگ، ســوچی، والدی وســتوک، ولگا
کــه از ایــن تعــداد  روســیه ای ۲۵ اثــر ثبــت شــده در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو دارد 

۱۵ اثــر، میــراث فرهنگــی و ۱۰ اثــر میــراث طبیعــی مــی باشــند.
تــور، دریاچــه هــای اســتان  بایــکال، دریاچــه اســتان  قصــر باســتانی پیترهوفدریاچــه 
میهــن،  مــادر  تاریخــی  اثــر  خــزر،  دریــای  کارلیــا،  جمهــوری  هــای  دریاچــه  لنینگــراد، 
خ مســکو، قطــب هــای  کرمیلیــن مســکو، میــدان ســر کلیســای جامــع ســنت باســیل، کاخ 
کورگــن، کاخ مــوزه هرمیتیــج، پــارک الپلنــد،  کومــی، کــوه هــا البــروس، مامــف  جمهــوری 
کامچاتــکا، آواچینســکی،  قصــر تابســتانی پیترهــوف، تئاتــر هــای بالــه و آتشفشــان هــای 

ــند. ــی باش ــیه م ــگری روس گردش ــای  ــه ه ــن جاذب ــاال از مهتری ــتری، اوپ ــال، اوس تیتی

کردن خرید 
خ  کــه بــه ۱۰۰ کوپــک تقســیم مــی شــود. نــر واحــد پــول روســیه روبــل )RUB( مــی باشــد 
تبدیــل روبــل بــه دالر در ســالهای اخیــر ثابــت بــوده اســت، ۱ دالر معــادل ۳۰ روبــل اســت. 
چــک هــای مســافرتی در فروشــگاه هــای روســیه پذیرفتــه نمــی شــود. دریافــت ارزهــای 
ــکان  ــن م ــا بهتری ــی ه ــا و صراف ــک ه ــد. بان ــی باش ــی م ــر قانون ــیه غی ــل در روس ــر از روب غی

خ تبدیــل منصفانــه ای ندارنــد. بــرای تبدیــل ارز مــی باشــند، هتــل هــا نــر
کــز خریــد شــهر مســکو عبارتنــد از خیابــان تورســکایا، خیابــان آربــات جدیــد  مهتریــن مرا
کرافــت، ســینیور مال.ســوپر مارکــت هــای زنجیــره ای  ــژ، هنــدی  و قدیــم، فروشــگاه مان
Lenta  در روســیه  زیــادی نظیــر Billa، Perekrestok، Carousel، Auchan، Magnit و 

کیفیــت و ارزانــی ارائــه مــی دهنــد. کــه اجنــاس بــا  فعــال مــی باشــند 
)مجموعــه  ماتریوشــکا  روســیه  هــای  ســوغاتی  مهتریــن  آرمیتــاژ  مــوزه  زمســتانی  کاخ 
گــوش دار(،  کــه محافــظ  کرمــی  عروســک هــای چوبــی رنــگ شــده(، اوشــانکا )کالهــی 
ــای  ــت ه ــتنی، ک ــی، بس ــکالت روس ــای(، ش ــردن چ ک ــت  ــرای درس ــیله ای ب ــماور )وس س
زمســتانی، بالــش درســت شــده از پــر، حلــوا، عســل، خاویــار و پنیــر ســخت مــی باشــند. 
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روش های مختلف مسافرت به روسیه
ــد. خطــوط  ــر نقــاط جهــان دارن کث ــه ا ــرواز هــای مســتقیمی ب ــورگ پ مســکو و ســن پترزب
هوایــی ســنگاپور، دلتــا، آئروفلــوت و یونایتــد پروازهــای بــدون توقفــی بــه روســیه دارنــد. 

ســه فــرودگاه بیــن المللــی در مســکو وجــود دارد:
)heremetyevo )SVO در شمال غربی

)Domodedovo )DME در جنوب
)Vnukovo )VKO در جنوب غربی

 وسیله نقلیه سریعی برای جابجایی بین این فرودگاه ها وجود ندارد.
ــه  ــد، ک ــی باش ــل م ــای ۱۵۰۰ روب ــرودگاه ه ــن ف ــن ای ــل بی ــل و نق ــرای حم ــی ب کس ــه تا  کرای
کــه بــا چنــد نفــر دیگــر  گــران اســت و تنهــا زمانــی اســتفاده از آن باصرفــه اســت  بســیار 
کنیــد، کــه ارزان تــر  باشــید. مــی توانیــد از وســایل حمــل و نقــل عمومــی نیــز اســتفاده 
گــر زبــان روســی بلــد نباشــید و اولیــن بارتــان باشــد بــه روســیه  هســتد )۲۰۰ تــا ۵۰۰ روبــل(. ا
گــم مــی شــوید. Domodedovo یــک فــرودگاه مجلــل  کنیــد، بــه احتمــال زیــاد  مافــرت مــی 
کــه ترمینالــی وســیع دارد و پــرواز هــای داخلــی و بیــن المللــی را پوشــش مــی دهــد.  اســت 
کوچــک تــری مــی باشــد و  کنیــد. Vnukovo فــرودگاه  بهتــر اســت از ایــن فــرودگاه اســتفاده 
کننــد. فــرودگاه هــای بیــن المللــی دیگــر  خطــوط هوایــی ارزان قیمــت در آن فعالیــت مــی 
نیــز در شــهر هــای شــوچی، نووسیبیرســک، یکاترینبــورگ، کالینینگــراد و والدیوســتوک 
وجــود دارنــد. خطــوط هوایــی Transaero، S7airlines، Rossiya Airlines، UTair و 

Yakutia Airlines ســفر هــای داخلــی روســیه را پوشــش مــی دهنــد.
کلیســای جامــع ســنت باســیلراه آهــن روســیه خدمــات خوبــی را ارائــه مــی دهــد. بــه 
دلیــل جــاده هــای نامناســب، قطــار بهتریــن وســیله حمــل و نقــل در روســیه مــی باشــد. 
کــه زمــان حرکــت شــما بــه قطــار نخــورد، مــی توانیــد از اتوبــوس اســتفاده  در صورتــی 

ــه راحتــی قطــار نمــی باشــند. ــی ب کنیــد، ول
ســفر بــا خــودرو در روســیه بســیار ســخت مــی باشــد. عالئــم راهنمایــی و رانندگــی در 
ــر  ــزرگ نظی ــهرهای ب ــودرو در ش ــه خ ــند. کرای ــی باش ــف م ــهری ضعی ــن ش ــای بی ــاده ه ج
گــران هســتند. بعضــی جــاده هــای مــرزی  مســکو و ســن پترزبــورگ وجــود دارد و بســیار 

نیــز بســیار صعــب العبــور مــی باشــد.

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


بازگشت به فهرست مطالب

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت به روسیه
ــت  ــر را رعای ــکات ایمنــی زی ــد بهتــر اســت ن ــه روســیه را دارن ــه قصــد ســفر ب ک گردشــگرانی 

فرماینــد:

کنیــد، زیــرا در حــال حاضــر در آن منطقــه  ــه قفقــاز شــمالی جــدًا خــودداری  - از رفتــن ب
ــود دارد. ــری وج ــی و درگی ناآرام

گردشــگران مــی باشــد، امــا در رســانه هــای میــزان جــرم و  ــرای  کشــور امنــی ب - روســیه 
کاهــش  جنایــت بزرگنمایــی مــی شــود. بــا فروپاشــی شــوروی میــزان جــرم و جنایــت بســیار 

کــرد. پیــدا 
- دزدی، کیــف قاپــی و زورگیــری بیشــتر در زیرگذرهــا، متــرو، قطارهــای شــبانه، فــرودگاه، 

گردشــگری و رســتوران هــا اتفــاق مــی افتنــد. بازارهــا، جاذبــه هــای 
کنید. کسی های شخصی ثبت نشده، خودداری  کرایه تا - از 

- هــر ســاله ۳۵۰۰۰ نفــر بــه دلیــل حــوادث رانندگــی جــان خــود را در روســیه از دســت مــی 
کننــد دهنــد. راننــدگان روســی بســیار بــی دقــت مــی باشــند و قوانیــن را رعایــت نمــی 

گــر  کــه ا گرایــش هــای نــژاد پرســتی در روســیه زیــاد شــده اســت. مواظــب باشــید  - اخیــرا 
سفیدپوســت یــا مســیحی نیســتید، مراقــب حــرف هــا و رفتارهــای خــود باشــید.

گــران قیمــت خــود را در معــرض دیــد عمــوم قــرار ندهیــد. بــه انــدازه  - پــول و اشــیای 
کنیــد. ج روزانــه خــود، پــول بــا خــود حمــل  مخــار

کثــر بیمارســتان هــا مجهــز، تمیــز  کیفیــت باالیــی دارد. ا - خدمــات درمانــی در روســیه 
کنــد. مــی باشــند و از جدیــد تریــن فــن آوری هــا اســتفاده مــی 

- کیفیــت آب شــیر در نقــاط مختلــف روســیه، متفــاوت اســت. در ســاختمان هــای 
قدیمــی، آب شــیر آشــامیدنی نمــی باشــد. کیفیــت آب در شــهرهای بــزرگ خــوب اســت. 
گــر بــه آب بطــری دسترســی نداریــد، بهتــر اســت آب را بجوشــانید. قیمــت آب بطــری )۲  ا

ــا ۳۰ روبــل مــی باشــد. لیتــری( در روســیه حــدود ۲۰ ت

گردشگران در روسیه اقامتگاه های 
کــرد. بســیاری از هتــل  کیفیتــی پیــدا نخواهیــد  در بســیاری از شــهرها هتــل هــای بــا 
کثــرًا بازســازی شــده انــد، امــا خدمــات و  کــه ا گردنــد  هــای بــه دوران شــوروی بــر مــی 
کــردن هتــل  برخوردشــان تغییــری نکــرده اســت. حتــی بــرای یــک فــرد محلــی نیــز پیــدا 
کار  کار ســختی اســت. در نتیجــه در فصــول پــر رونــق، یافتــن هتــل مناســب  مناســب 

ســختی اســت.
کــردن یــک اتــاق در  گــران هســتند. پیــدا  هتــل هــا در شــهرهای بــزرگ و توریســتی بســیار 
یــک خانــه بســیار ارزان تــر تمــام مــی شــود. مــردم ســنت پترزبــورگ و مســکو ترجیــح مــی 
کــه خانــه خــود را بــه یــک خارجــی اجــاره دهنــد تــا یــک محلــی. هزینــه ایــن اتــاق  دهنــد 
هــا شــبی ۶۰ تــا ۷۰ دالر مــی باشــد. ایــن اتــاق هــا بــا وجــود اینکــه مــدرن نیســتند ولــی تمیــز 
کوچکــی  هســتند. مــردم روســیه بســیار مهمــان پذیــر و صمیمــی هســتند. هتــل هــای 
کــه اتــاق هــای آنهــا مــدرن و تمیــز  تحــت عنــوان مینــی هتــل در روســیه ســاخت شــده انــد 

گیرنــد. ایــن هتــل هــا صبحانــه نیــز مــی دهنــد. اســت و شــبی ۶۰ تــا ۱۵۰ دالر مــی 
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غذا و آشپزی
میــراث غنــِی آشــپزی روســی محصــوِل تعامــِل فرهنگ هــای مختلــف، از بالتیــک تــا شــرق 
ــواع دانه هــا، ســبزی ها  کاِر ان کشــت و  ــرای  ک حاصل خیــز روســیه هــم ب دور، اســت. خــا
و میوه هــا مناســب اســت و تــوی بازارهــای روســیه همیشــه می توانیــد بهتریــن مــواد 
ســاالدها،  نان هــا،  از  رنگارنگــی  گنجینــه ی  روس هــا  کنیــد.  پیــدا  را  محلــی  غذایــِی 
کــه همــه ی دنیــا غذاهــای  پیش غذاهــا و، از همــه مهم تــر، ســوپ های جورواجــور دارنــد 
منبــع  هــم  روســیه  دریاهــای  و  دریاچه هــا  رودهــا،  می شناســند.  آن هــا  بــا  را  روســی 
گــر غذاهــای دریایــی را دوســت داشــته باشــید، ناامیــد  بی نظیــِر ماهی هــا هســتند و ا
کــه روس هــا، مثــل همــه ی  ایــن همــه، حواســتان باشــد  بــا  از روســیه برنمی گردیــد. 
کناِن ســرزمین های سردســیر، غذاهــای چــرب را دوســت دارنــد و بنابرایــن بهتــر  ســا

کنیــد.  گــر بــه روســیه می رویــد، رژیــم غذایــی را فرامــوش  اســت ا
بــا  روســی(  کوچــِک  )پن کیــِک  بلینــی  شــامل  روســیه  در  معمولــی  صبحانــه ی  یــک 
کاشــا )فرنــِی گنــدم ســیاه یــا غــالِت دیگــر(، ســیرنیکی    فیلینــِگ شــیرین یــا ادویــه دار، انــواع 
کــه آن را بــا مربــا، شــکر یــا خامــه ی تــرش می خورنــد( و نان هــای  )کلوچــه ی پنیــر روســی 

متنــوع روســی می شــود. 
جــای  بــه  آن هــا  از  گاهــی  کــه  دارنــد  هــم  خوش مــزه ای  پیش غذاهــای  روس هــا 
گرفتــه  یــا خاویــار  چ، پنیــر  میان وعــده هــم اســتفاده می کننــد؛ از زیتــون و بلینــِی قــار
بــا مایونــز مزه دارشــان می کننــد. متداول تریــن  اغلــب  کــه  تــا ســاالدهای دل چســبی 
غ یــا سوســیِس خردشــده،  ســاالدهای رســتوران های روســیه ســاالد الویــه )گوشــت، مــر
کالســیِک ماهی( هســتند.  پنیر، ســبزیجات و ســس مایونز( و ِســالُیدکا ُپد شــوُبی )ســاالد 
ــد  ــا ماهــی هــم اســتفاده می کننــد و نبای غ ی گوشــت، مــر در بیشــتِر ســاالدهای روســی از 

انتظــار یــک ســاالِد معمولــِی ســبزیجات را از روس هــا داشــته باشــید. 
کامــل  کــه بگذریــم، هیــچ وعــده ی غذایــی روســی بــدون ســوپ  از پیش غــذا و ســاالد 
و  گوشــت  ســبزیجات،  از  )ترکیبــی  ُســلیانکا  و  بــرگ(  کلــم  )ســوپ  ســوچی  نیســت. 
ســوپ های  بــوده(  دهقان هــا  زمســتانی ِ  اصلــِی  غــذای  قدیم ترهــا  کــه  ســیب زمینی 
کــه تقریبــا تــوی منــوی همــه ی رســتوران های روســیه اسمشــان  پرطــرف داری هســتند 
کــه هرچنــد در اصــل اوکراینــی  را می بینیــد. بــوْرش هــم ســوپی بــا پایــه ی چغنــدر اســت 
اســت، امــا حــاال همــه ی دنیــا آن را غذایــی روســی می داننــد. ایــن ســوپ را ســرد یــا 
کمــی خامــه ی تــرش می خورنــد و اغلــب از آِب گوشــت هــم در پختــش  گــرم و معمــوال بــا 
گیاهیــش )ُپســتنی بــورش( را هــم تــوی  اســتفاده می کننــد، امــا ممکــن اســت نســخه ی 

کنیــد.  بعضــی رســتوران ها پیــدا 

کــه آشــپزِی ســنتی روســی  حــاال برویــم ســر وقــت غذاهــای اصلــی. بــد نیســت بدانیــد 
کمونیســت ها رایــج شــد و االن بــه آشــپزِی روســیه ی شــوروی  کــه در دوره ی  ــا چیــزی  ب
گوشــت و حســابی ســنگین  معــروف اســت خیلــی فــرق دارد. غذاهــای ســنتی روســیه پــر 
دیزی ماننــد  ظرف هــای  در  کــه  آب گوشــت  )نوعــی  ژارکویــه  مثــِل  غذاهایــی  هســتند؛ 
ســبک  امــا  ششــلیک.  و  کی ِیفــی  کتلــِت  یــا  کی ِیْوســکی  پــو  ُکتِلتــا  می کننــد(،  ســرو 
آشــپزِی روســیه ی شــوروی بیشــتر بــه شــیوه ی پخــت و پــِز آســیای جنوبــی شــبیه اســت 
کــه  گوشــت  و  نــودل  بــا  )غذایــی ســوپ مانند  َلگَمــن  و مهم تریــن غذاهایــش شــامل 
گوشــت بــره  خ شــده بــا  هرچــه بــه ســمت جنــوب برویــد، تندتــر می شــود( و پلــو )برنــِج سر
و هویــج( می شــوند. بعضــی غذاهــای ایــن ســبک آشــپزی را همه جــای روســیه پیــدا 
گوشــتی دارد و آن را بــا  کــه معمــوال مایــه ی  می کنیــد؛ غذاهایــی مثــل راویولــِی روســی 
ــا  چ ی ــار ــِی ق ــد. بعضــی از ایــن غذاهــا، مثــل ِپلِمن ــره می خورن ک ــا  ــرش، ســرکه ی خامــه ی ت

ســالمن، را هــم بیشــتر در رســتوران های شــیک ســرو می کننــد. 
ــد و غذاهــای دریایــی متنوعــی را در منــوی  ــا ماهــی هــم میانــه ی خوبــی دارن روس هــا ب
رســتوران ها می بینیــد. امــا حتــی رســتوران های ســطح بــاالی روســیه هــم خیلــی در 
کــردِن ماهــی دقــت نمی کننــد و بــرای همیــن بایــد حواســتان بــه تیــغ ماهــی باشــد.  ک  پــا
تــوی منــوی بیشــتِر رســتوران ها هــم وزن و هــم قیمــت وعده هــای غذایــی را نوشــته اند 
و اغلــب بایــد دورچیــِن غذایتــان را، از میــاِن برنــج، انــواع بشــقاب های ســیب زمینی و 

کنیــد.  ــان انتخــاب  گِرچــکا )گنــدم ســیاِه لپه شــده(، خودت
دســرهای روســی خیلــی شــیرین هســتند و ُمُرِژنــو یــا بســتنِی روســیه نظیــر نــدارد. خــود 
روس هــا هــم عاشــقش هســتند و حتــی تــوی زمســتان های ســرد و برفــی خوردنــش را 
ُترتــی )کیــک خامــه ای( هــم دســر محبوبــی اســت و بوُلچنایاهــا  فرامــوش نمی کننــد. 
ــا چــاِی  کــه ب ــواع ِپِچنیــه )کلوچــه( را می فروشــند  ــان و شــیرینی( هــم ان )فروشــگاه های ن
عصرانــه خیلــی می چســبند. روس هــا چــای را مثــل مــا ایرانی هــا دم می کننــد و ســماورها 
ــا  ــا مرب ــه جــای شــکر، چایشــان را ب را هنــوز هــم همه جــا می بینیــد. خیلــی از روس هــا، ب

کنیــد.  ــد نباشــد امتحانــش  کــه شــاید ب شــیرین می کننــد 
کــه تــوی خیلــی از شــهرهای روســیه، مخصوصــا ســن پترزبورگ، بهتــر  نکتــه ی آخــر ایــن 

ــد.  ــی بخری ــا آب معدن ــده ی ــید و آب تصفیه ش ــی ننوش ــت از آب لوله کش اس
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Moscow شهر مسکو
گنبدهــای طالیــِی کلیســاها می تابــد، ســربازهای یونیفرم پوشــی  کــه بــه  آفتــاِب کم جانــی 
کــه در بــرف  خ رژه می رونــد، زنــان و مــردان پالتوپوشــی  کــه دســته دســته در میــدان ســر
کــه وقتــی بــه مســکو فکــر می کنیــم در مغزمــان  راه می رونــد؛ این هــا تصاویــری اســت 
قلــب  روســیه،  فرهنگــِی  و  اقتصــادی  سیاســی،  پایتخــت  مســکو،  می شــوند.  زنــده 
تپنــده ی روس هاســت. کرملیــِن عظیــم هنــوز هــم نشــانه هایی از شــکوه شــاهزاده های 
کلیســای ســنت باســیل هنــوز شکســِت مهاجمــان تاتــار  بــزرگ ســده های میانــه را دارد و 
کرملیــن نــه فقــط نمــاد مســکو، بلکــه نمــاد روســیه  کــه  را بــه یــاد مــی آورد. یادتــان باشــد 
اســت. این جــا شــاهِد وحشــت افکنِی ایــوان مخــوف، حملــه ی ناپلئــون، دیکتاتــورِی 
موجودیــِت  اعــالم  و  گورباچــف  اصالحــات  اســتالینی،  اســتبداد  لنیــن،  پرولتاریــای 
روســیه ی جدیــد بــوده اســت. بنابرایــن، هرجــور شــده دیــدِن  کرملیــن را در برنامــه ی 
خ را  کرملیــن هــم میــدان ســر خودتــان جــا بدهیــد. درســت بیــروِن دیــوار شــمال شــرقی 
کلیســای جامــع ســنت باســیل را پیــدا می کنیــد  می بینیــد و در جنــوب ایــن میــدان هــم 
کارت پســتال ها و پوســترهای توریســتِی روســی دیده ایــد،  کــه حتمــا تصویــرش را روی 
و  نقــش  و  رنگ هــا  مدهوش کننــده ی  زیبایــی  کلیســا  ایــن  از  عکســی  هیــچ  هرچنــد 

ــد.  ــان ده ــگارش را نش ن
کم نظیــر اســت.  ــه تنــوع جمعیتــی و غنــای فرهنگیــش  ک مســکو از آن شــهرهایی اســت 
ــوف،  ــنامه های چخ ــق نمایش ــه عاش ــید و چ ــکی باش ــای چایکوفس ــیفته ی اپراه ــه ش چ
کالســیک ایــن آثــار لــذت ببریــد. تئاتــر ُبلشــوی  این جــا می توانیــد از عالی تریــن اجراهــای 
کــه حیــف اســت در مســکو باشــید و ســراغش نرویــد. این جــا بهترین  از آن جاهایــی اســت 
گذرانــدن یــک شــب در ایــن  اپراهــا و باله هــای روســیه و شــاید جهــان را اجــرا می کننــد و 
ــِر تاریخــی تجربــه ای رمانتیــک خواهــد بــود. موزه هــای متعــدد شــهر هــم دنیایــی از  تئات

کــه دل هــر هنردوســتی را می برنــد.  آثــار هنــری و تاریخــی را در خــود جــای داده انــد 
»تپه هــای  شــهر  مهــم  بلندی هــای  تنهــا  و  اســت  مســطحی  نســبتا  شــهر  مســکو 
ــد و یکــی از  گرفته ان ــرار  کرملیــن ق ــی  ــه در ۶ کیلومتــرِی جنــوب غرب ک گنجشــک« هســتند 
هفــت آســمان خراش دانشــگاه مســکو را روی آن هــا ســاخته اند؛ آســمان خراش هایی 
کــه بــه »هفــت خواهــر« معروف انــد و شــاخص ترین ســاختمان های مســکو بــه شــمار 

می رونــد. 
ــبتا  ــی داغ و نس ــرم، گاه گ ــتان هایی  ــوب دارد؛ تابس ــاره ای مرط ــوای ق ــهر آب و ه ــن ش ای
گــــرِم ژوئــن، ژوئــــیه و اوت، - مرطــوب و زمســــتان هایی طوالنــــی و ســــرد. در ماه هــــای 

گرمــای بیــن  دمــای هــوای مســکو حــدود ۲۳ درجــه ی ســانتی گراد اســت، امــا موج هــای 
گاهــی دمــای هــوا را یکــی دو هفتــه ای بــه دور و بــر ۳۰ درجــه  ماه هــای مــه و ســپتامبر 
می رســانند. زمســتان ها هــم دمــای هــوا تــا ۱۰ درجــه زیــر صفــر پاییــن می آیــد، گرچــه 

ــد.  ــردتر نباش ــانتی گراد س ــه ی س ــر درج ــوا از صف ــت ه ــن اس ــی ممک گاه
کمونیســتی، بیــرون غــذا خــوردن تــوی مســکو بــه معنــای خــوردِن یــک وعــده  در دوره ی 
ــی در رســتوراِن  گاهــی خــوردِن غذایــی معمول ــا  ــا ی کافه تری غــذای ارزان و ســاده در یــک 
کــرده اســت. مســکو حــاال پــر اســت از  کامــال فــرق  یــک هتــل بــود، امــا ایــن روزهــا وضــع 
رســتوران های مجلــل بــا غذاهــای عالــی و فضــای خیره کننــده. حــاال می شــود طعــم 
ــرد.  ــذت ب ــوردن ل ــذا خ ــید و از غ ــکو چش ــتوران های مس ــی را در رس ــا روس ــای واقع غذاه
گــر هــم از غذاهــای ســنگین روســی خســته شــدید، می توانیــد ســراغ رســتوران های  ا
اســتانداردهای  هــم  آن هــا  بیشــتر  کــه  برویــد  شــهر  آمریکایــی  و  اروپایــی  آســیایی، 

می کننــد.  رعایــت  را  بین المللــی 
کاالهــای غیرروســی در بازارهای  کــه  کنیــد، بایــد بدانیــد  گــر می خواهیــد در مســکو خریــد  ا
گــر  کشــورهای تولیدکننده شــان هســتند و ا گران تــر از بازارهــای  مســکو هم قیمــت یــا 
کاالهــا را بــا قیمت هــای خیلــی پاییــن می فروشــند، احتمــاال بــا  کــه این جــور  دیدیــد 
کــه بــرای خریــد بــه خیابــان  پتُروســکا، پیــاده راِه  کار داریــد. بــد نیســت  جنــِس تقلبــی ســر و 
اسُتِلســنیُکف و خیابــان معــروف آربــات ســری بزنیــد و عــالوه بــر خریــد، زندگــی روزانــه ی 

اهالــی مســکو را هــم از نزدیــک ببینیــد. 
 ۳۰ در  شــرمتیوو  ۲،  امــا  دارد،  خارجــی  و  داخلــی  پروازهــای  بــا  فــرودگاه  پنــج  مســکو 
ــِی مســکو اســت و بیشــتر  ــی اصل ــرودگاه بین الملل ــز شــهر، ف ــِی مرک کیلومتــری شــمال غرب
ایــن  در  ســابق  شــوروی  جماهیــر  اتحــاد  از  ج  خــار کشــورهای  بین المللــِی  پروازهــای 

می نشــینند.  فــرودگاه 
کــرده و  شــبکه ی متــروی معــروف و عظیــِم مســکو بیشــتر نقــاط شــهر را بــه هــم وصــل 
بهتریــن وســیله بــرای رفــت و آمــد اســت. خیلــی از ایســتگاه های متــرو هــم فضایــی 
ــه بیــش از دو دقیقــه  ک ــد  کــم پیــش  می آی ــه زود می آینــد و  ــد. قطارهــا زود ب دیدنــی دارن
کامــال پــر  گن هــا  در ایســتگاه منتظــر بمانیــد. بــا ایــن حــال، در ســاعت های شــلوغ، وا

کنیــد.  هســتند و بایــد شــلوغی و ازدحــام را تحمــل 
کــه قصــه ای تاریخــی را روایــت می کنــد؛ قصــه ی  مســکو از آن دســته شــهرهایی اســت 
تاریخــی هیجان انگیــزی بــا شــخصیت هایی مثــل ایــوان مخــوف، راســپوتین، اســتالین،-

شهر مسکو
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گورباچــف و پوتیــن و البتــه هنرمندانــی مثــل چخــوف، پوشــکین و چایکوفســکی. کافــی 
خ می گوینــد  کرملیــن و ســنگ فرِش میــدان ســر کــه دیوارهــای  اســت بــه قصه هایــی 

کنیــد.  گــوش  خــوب 

چند توصیه: 
کــه  گیشــه های صرافــی  ۱. مســکو، مثــل خیلــی از شــهرهای بــزرگ، پــر اســت از بانک هــا و 
ــد  ــر می خواهی گ ــن، ا ــد. بنابرای ــه می دهن ــاوت ارائ ــای متف خ ه ــا نر ــان را ب ــه خدماتش البت
کنیــد، بهتــر اســت از چنــد جــا قیمــت بگیریــد. یادتــان  مقــدار قابــل توجهــی ارز را تبدیــل 
کمــی مشــکل اســت و معمــوال هــم بــه ضررتــان  کــه تبدیــل ارزهایــی جــز دالر و یــورو  باشــد 

تمــام می شــود. 
کمــی بیشــتر از زمستان هاســت. بنابرایــن،  ۲. میــزان بارندگــی در تابســتان های مســکو 
ــوای  ــب آب و ه ــِش مناس کف ــاس و  ــد، لب ــکو بروی ــه مس ــتان ب ــت تابس ــرار اس ــر ق گ ــی ا حت

ــی را فرامــوش نکنیــد.  باران
)مثــال  آشــپزی  ســبک  دو  غذاهــای  مســکو  زنجیــره ای  غیــر  رســتوران های  بعضــی   .۳
کیفیــت غــذای ایــن رســتوران ها اغلــب چنگــی  اروپایــی و قفقــازی( را ســرو می کننــد، امــا 
کــه در آشــپزی یــک منطقــه  بــه دل نمی زنــد و بهتــر اســت دنبــال رســتورانی بگردیــد 
پیش خدمت هــای  مثــل  مســکو  رســتوران های  پیش خدمت هــای  اســت.  حرفــه ای 
گــر انعامــی هــم برایشــان نگذاریــد، دلخــور  غربــی توقــع انعــام زیــادی ندارنــد و حتــی ا
بــد نیســت و شــاید انعامــی معــادِل %۱۰ صورت حســاب  انعــام دادن  نمی شــوند. امــا 

منصفانــه باشــد. 
ســراغ  اســت  بهتــر  ببینیــد،  را  مســکو  محلــی  ســوغاتی های  می خواهیــد  گــر  ا  .۴
کتــان، صنایــع دســتی ســنتی یــا شــال های پشــمی برویــد.  کریســتال ها، پارچه هــای 
ســوغات  مســکو  از  را  کمونیســتی  دوره ی  یــادگار  پرت هــای  و  خــرت  هــم  خیلی هــا 
ــردِن  ک ج  ــار ــرای خ ــه ب ک ــد  ــان باش ــتید، یادت ــات هس ــد عتیقه ج ــل خری ــر اه گ ــد. ا می برن
کمیتــه ی فرهنــگ روســیه مجــوز بگیریــد و مالیــات هــم  عتیقه جــات و آثــار هنــری بایــد از 

کاالســت.  کــه معمــوال ایــن مالیــات ۱۰۰ درصــِد قســمت خریــد  بپردازیــد 
کــه  کمــک تابلوهــای بــزرِگ زردی  کــه بــه  ۵. مســکو بیــش از ۱۵۰ ایســتگاه متــرو دارد 
ــته اند، آن هــا را پیــدا می کنیــد. بلیت هــای مغناطیســی متــرو  حــرف M را رویشــان نوش
ــد بلیت هــای ۱۰ ســفره  ــد. خری را می توانیــد از باجه هــای بلیت فروشــی ایســتگاه ها بخری
)۱۲۰ روبــل( و ۲۰ ســفره )۱۹۵ روبــل( هــم به صرفه تــر اســت و هــم از چنــد بــار در صــف 

خریــد بلیــت ایســتادن نجاتتــان می دهــد. 
کافــی اســت  ۶. تــوی مســکو هــم، مثــل ایــران خودمــان، مســافرکش زیــاد اســت؛ بنابرایــن 
ــا مســافرکش شــخصی  کســی ی ــا یــک تا کنیــد ت ــان بایســتید و دســتتان را دراز  ــار خیاب کن
کســی های رســمی را می توانیــد از لوگــوِی شــطرنجِی  جلــوی پایتــان بایســتد. البتــه تا

کوچکشــان تشــخیص دهیــد.  روی بدنــه و یــا چــراغ ســبز 
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ج ناقوس ایوان مخوف  - بر
- ناقوس تزار 
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- موزه ی هنرهای زیبای پوشکین 

ُکف  - گالری تِرتیا
گورستاِن ُنُوِدویچی  - دیر و 

- کلیسای جامع مسیح منجی 
گورکی  - پارک 
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تاریخچه
تالقــِی  نقطــه ی  در  تجــاری  مبــادالت  بــرای  بــود  مرکــزی  آغــاز  در  امــروزی  مســکوی 
کــه مهاجــرت قبایــل اســالو  رودهــای مســکو و یائــوزا. حــدود قــرن دهــم میــالدی بــود 
شــرقی بــه ایــن منطقــه شــروع شــد و ایــن قبایــل مدتــی مســتقل و رهــا از ســلطه ی 
کی ِیفی هــا در ایــن  کم کــم  کی ِیــف در این جــا زندگــی می کردنــد، امــا  سیاســِی روس هــای 

گرفتنــد.  منطقــه قــدرت 
یــورِی  باعــث شــد شــاهزاده  اســتراتژیک مســکو  اهمیــِت  قــرن دوازدهــم،  اواســط  در 
ــزرِگ کرملیــِن  کــه پدرب کی ِیفــی محوطــه ای محصــور در خنــدق روی تپــه ی شــهر بســازد 
کم کــم قطبــی تجــاری و، در اوایــل قــرن ســیزدهم، پایتخــت ایالتــی  امــروزی بــود. مســکو 
ــد  کردن ــه ایــن شــهر حملــه  ــی چنــد ســال بعــد، مغول هــا ب کوچــک امــا مســتقل شــد، ول
ــا ایــن همــه، مســکویی ها  کــه بــه آن هــا خــراج بدهــد. ب و شــاهزاده ی شــهر را واداشــتند 
کــه در اواخــر قــرن پانزدهــم  تســلیم نشــدند و ســال ها بــا مغول هــا جنگیدنــد تــا ایــن 
کبیــر، مغول هــا را شکســت داد و از مســکو رانــد.  شــاهزاده ایــوان ســوم، یــا همــان ایــوان 
گروهــی از  کــه ایــوان ســوم  کــه مســکو را دوبــاره بســازند. ایــن بــود  حــاال وقتــش بــود 
را  شــهر  اســتحکامات  تــا  کــرد  دعــوت  مســکو  بــه  را  ایتالیایــی  معمــاراِن  و  هنرمنــدان 
یــادگار  بلنــدش  دیده بانــِی  ج هــای  بر و  کرملیــن  آجــری  دیوارهــای  کننــد.  نوســازی 
کیتای  ُگــُرد،  کرملیــن، در  کنــار  همیــن ســال ها هســتند. هنرمندهــا و بازرگانــان شــهر هــم 
ــنگی  ــواری س ــهر دی ــارِی ش ــای تج ــد و دور محله ه ــود آوردن ــه وج ــهر را ب ــاری ش ــز تج مرک
کشــیدند. از آن بــه بعــد، شــهر مســکو در قالــب حلقه هایــی هم مرکــز بــزرگ و بزرگ تــر شــد. 
کانــوِن قــدرت مذهبــی هــم  کم کــم  بــا پررنگ تــر شــدِن نقــش سیاســی مســکو، ایــن شــهر 
کلیســای یونــان،  شــد. در اواســط قــرن پانزدهــم، کلیســای ارتدوکــس روســیه، مســتقل از 
گرفــت و وقتــی قســطنطنیه بــه دســت ترک هــای عثمانــی افتــاد، ایــن  در مســکو قــدرت 
کــه ایــن شــهر را، بــه خاطــِر دیرهــا  کلیســا قوی تــر هــم شــد. در دوره ی ایــوان مخــوف بــود 

گنبــْد طالیــی« نامیدنــد.  کلیســاهای بــزرگ و فراوانــش، »مســکوی  و 
کــرد و ســازه های عظیمــی مثــل  کبیــر تــزار روســیه شــد، مســکو را شــهری مــدرن  وقتــی پتــر 
کالــِج ریاضیــات و دریانــوردی را ســاخت. امــا او از اشــراف زادگاِن  ج ۹۰ متــرِی ُســخاِرف و  بــر
ســنتی شــهر دل خوشــی نداشــت و پایتخــت را بــه شــهر جدیــد ســن پترزبورگ منتقــل 
ــد و در قــرن  کمتــر شــد. امــا اوضــاع این طــور نمان ــِق پایتخــت قدیمــی روســیه  ــرد و رون ک
ــد، مســکو  کــه مســکویی ها ســربازان ناپلئــون را از شهرشــان راندن نوزدهــم، بعــد از ایــن 
گرفــت و اولیــن دانشــگاه، اولیــن مــوزه و اولیــن روزنامــه ی روســیه در ایــن   ــاره جــان  دوب
کلیســای جامــع مســیِح منجــی  شــهر متولــد شــدند. بناهایــی مثــل طــاق نصــرت مســکو و 
کــه رود ِنگلینایــا را، کــه از مرکــز  یادگارهــای مهــم ایــن دوره انــد. در همیــن ســال ها هــم بــود 
کردنــد و بــاغ الکساندروســکی و میــداِن  کانالــی زیرزمینــی هدایــت  شــهر می گذشــت، بــه 

تئاتــر را روی بســتِر ســابق رود ســاختند. 
کم کــم از شــهری تجــاری بــه شــهری صنعتــی تبدیــل  از اواســط قــرن نوزدهــم، مســکو 
کارخانه هــای منســوجاتش بی نظیــر بودنــد. وقتــی در ســال ۱۹۱۷ حکومــت تــزاری  شــد و 
کارگــرِی ســن پترزبورگ برنیامــد، لنیــن بــه مســکو آمــد و انقــالب  از پــِس شــورش های 
کــرد و مســکو دوبــاره پایتخــت روســیه شــد. در ســال های دیکتاتــورِی  بلشــویکی را پیــروز 
کلیســای جامــع  اســتالین، بــه بهانــه ی نوســازی شــهر، بناهــای تاریخــی مهمــی مثــل 
کردنــد و ایســتگاه متــرو و آســمان خراش های  کازان را خــراب  کلیســای  مســیِح منجــی و 

ــه  جــای آن هــا ســاختند.  نئو گوتیــک را ب
در جریــان جنــگ جهانــی دوم، آلمان هــا تــا ۳۰ کیلومتــرِی کرملیــن، یعنــی تــا مــرز مســکو، 
پیــش آمدنــد، امــا ســرمای ســخت روســیه مانــع پیشــروی بیشــتر آن هــا شــد. بعدهــا 
کنــار  کــه حــاال  یادبــودی در آخریــن نقطــه ی پیشــروی آلمان هــا در ایــن ماجــرا ســاختند 

گرفتــه اســت.  جــاده ی فــرودگاِه ِشــِرِمتیوو قــرار 
از دوره ی اســتالین بــه بعــد، مســکو مرکــز صنایــع دفاعــی و نظامــی روســیه شــد و بخــش 
کار می کردنــد. امــا پــس از فروپاشــی شــوروی و پایــان  بزرگــی از مــردم شــهر در ایــن بخــش 
می شــود  حــاال  و  شــد  امروزی تــر  و  مدرن تــر  شــهر  چهــره ی  کمونیســت ها،  ســلطه ی 

مســکو را ســرزنده ترین شــهر روســیه دانســت.
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حمل و نقل
کــه از هــر یــک از فرودگاه هــای شــهر بــه مســکو  آســان ترین و مطمئن تریــن راه بــرای ایــن 
کــه برنامه تــان را از قبــل بــا هتــل یــا آژانــس مســافرتی خــود هماهنــگ  بیاییــد، ایــن اســت 
ــی،  ــی های معمول کس ــه ی تا ــا هزین ــر ب ــه ای براب ــا هزین ــاال ب ــورت، احتم ــد. در ایــن ص کنی
ــه  ــم ب ــرودگاه ه ــج ف ــر پن ــد. از ه ــل بروی ــه هت ــرودگاه ب ــری از ف ــچ دردس ــی هی ــد ب می توانی
ــا  ــد ب ــه بای ک ــه ایــن شــکل  خطــوط حمــل و نقــل عمومــی دسترســی خواهیــد داشــت؛ ب
ــد و از آن جــا ســوار متــرو  ــا یکــی از ایســتگاه های متــرو بروی ون هــای ویــژه ی فرودگاهــی ت

کندتــر، اســت.  شــوید. ایــن راه ارزان تــر، و البتــه 
ایســتگاه  و  شــرمتیوو  ۱  بین المللــی  فــرودگاه  بیــن  مارشــروتکاهای  یــا  مینی بوس هــا 
ــد.  متــروی ِرچنــوی، در مســیر رفــت و برگشــت، توقفــی هــم در فــرودگاه شــرمتیوو  ۲ دارن
ایــن مینی بوس هــا وقتــی ظرفیتشــان تکمیــل شــد حرکــت می کننــد؛ یعنــی حــدود نیــم 
گــر می خواهیــد در شــرمتیوو  ۲ ســوار ایــن مینی بوس هــا شــوید، بــه  ســاعت یــک بــار. ا
ــمت راســت  ــافری و درســت در س کــه ۲۰۰ متــر جلوتــر از پایانــه ی مس ــد  ــتگاهی بروی ایس

ــت.  ــه اس گرفت ــرار  ــگ ق پارکین
ــه ایســتگاه  ــا متــرو ب ــد، ب ــر می خواهیــد از شــهر بــه ســمت فرودگاه هــای شــرمتیوو بروی گ ا
ج شــوید. حــدود ۱۰۰ متــر دورتــر  از خروجــِی نزدیــِک ســر قطــار خــار ِرچنــوی برویــد و 
و  شــهر  بیــن  آمــد  و  رفــت  مســیِر  ایــن  می بینیــد.  را  فــرودگاه  مینی بــوس  ایســتگاه،  از 
شــرمتیوو  ۲ یــک ســاعت طــول می کشــد و بیــن شــهر و شــرمتیوو ۱ حــدود ۷۰ دقیقــه. 
ــر  اتوبــوس شــهری خــط ۵۵۱ هــم از همیــن مســیر می گــذرد، امــا اســتفاده از آن زمان برت
کســی از شــرمتیوو ۲ بــه مرکــز شــهر بیاییــد، حــدود ۴۵ دقیقــه در راه  گــر بــا تا اســت. ا

کرایــه بدهیــد.  خواهیــد بــود و دور و بــر ۸۰۰ روبــل بایــد 
قطــار  از  کــه  اســت  ایــن  راه  بهتریــن  باشــد،  ُدُمــِدُدوو  فــرودگاه  بــا  ســروکارتان  گــر  ا
کــه هــر نیــم ســاعت از ایســتگاه متــروی پاِوِلتــس بــه ایــن فــرودگاه می آیــد  سریع الســیری 
کنیــد تــا بــا پرداخــت ۱۰۰ روبــل در ۴۵ دقیقــه بــه فــرودگاه برســید. بارتــان را  اســتفاده 
هــم می توانیــد در همــان ایســتگاه قطــار بــه دفتــر فــرودگاه تحویــل بدهیــد و خیالتــان را 
کســی ۷۰۰ تــا ۸۰۰ روبــل هزینــه دارد و بســته  کــردِن همیــن مســیر بــا تا کنیــد. طــی  راحــت 

بــه ترافیــک بیــن یــک ســاعت تــا یــک ســاعت و ربــع طــول می کشــد. 
ــل و در ۳۵  ــه ی ۷۶ روب ــا هزین ــیر، ب ــار سریع الس ــا قط ــد ب ــم می توانی ــوو ه ــرودگاه ونوک از ف
ــا ۸  ــا ظهــر و از ۵ عصــر ت ــد. ایــن قطــار از ۷ صبــح ت کی ِیفســکی بروی ــه ایســتگاه  دقیقــه، ب
شــب هــر یــک ســاعت حرکــت می کنــد. در غیــر از ایــن ســاعت ها می توانیــد بــا مینی بــوس 
نیــم  کــه  کنیــد؛ مســیری  آمــد  ایســتگاه متــروی یوگو زاپادنایــا رفــت و  فــرودگاه و  بیــن 
ــز شــهر و ایــن  کســی بیــن مرک ــه ی تا ــل هزینــه دارد. کرای ســاعت طــول می کشــد و ۳۰ روب

ــود.  فــرودگاه حــدود ۸۰۰ روبــل اســت و حــدود یــک ســاعت هــم در راه خواهیــد ب

- مترو 
کــرده و بهتریــن وســیله بــرای رفــت و  متــروی مســکو بیشــتر نقــاط شــهر را بــه هــم وصــل 
آمــد اســت. اتوبوس هــا، ترامــوا و قطارهــای شــهری هــم شــما را بــه معــدود نقــاط دور از 
شــبکه ی متــرو می رســانند. معمــوال بلیــت ایــن وســایل نقلیــه را می توانیــد داخــل آن هــا 

بــه قیمــت ۱۰ روبــل از متصــدی بخریــد. 
متــرو راحت تریــن، ســریع ترین و ارزان تریــن وســیله ی حمــل و نقــل در مســکو اســت و 
خیلــی از ایســتگاه های متــرو هــم فضایــی دیدنــی دارنــد. قطارهــا زود بــه زود می آینــد و 
ــا ایــن حــال، در  ــه بیــش از دو دقیقــه در ایســتگاه منتظــر بمانیــد. ب ک ــد  کــم پیــش  می آی

ــتند.  ــر هس ــال پ کام ــا  گن ه ــلوغ، وا ــاعت های ش س
کــه حــرف  کمــک تابلوهــای بــزرِگ زردی  کــه بــه  مســکو بیــش از ۱۵۰ ایســتگاه متــرو دارد 
را  متــرو  مغناطیســی  بلیت هــای  می کنیــد.  پیــدا  را  آن هــا  نوشــته اند،  رویشــان  را   M
می توانیــد از باجه هــای بلیت فروشــی ایســتگاه ها بخریــد. خریــد بلیت هــای ۱۰ ســفره 
)۱۲۰ روبــل( و ۲۰ ســفره )۱۹۵ روبــل( هــم به صرفه تــر اســت و هــم از چنــد بــار در صــف 
خریــد بلیــت ایســتادن نجاتتــان می دهــد. در همــه ی ایســتگاه ها نقشــه های متــرو و 
تابلوهــای نشــان دهنده ی مســیر شــما را راهنمایــی می کننــد. بــرای تغییــر خــط بایــد 
شــده اند؛  مشــخص   »Perekhod« تابلوهــای  بــا  کــه  کنیــد  اســتفاده  زیرگذرهایــی  از 
گن هــا  کــه از پله هــا بــاال مــی رود. تــوی وا تابلوهایــی معمــوال آبــی رنــگ بــا تصویــر فــردی 
کــه همــه ی ایســتگاه های خــط را بــا حــروف التیــن و ســیریلیک  هــم نقشــه هایی هســتند 

کرده انــد.  مشــخص 

کسی  - تا
کافــی اســت  تــوی مســکو هــم، مثــل ایــران خودمــان، مســافرکش زیــاد اســت؛ بنابرایــن 
ــا مســافرکش شــخصی  کســی ی ــا یــک تا کنیــد ت ــان بایســتید و دســتتان را دراز  ــار خیاب کن
کســی های رســمی را می توانیــد از لوگــوِی شــطرنجِی  جلــوی پایتــان بایســتد. البتــه تا

ــد.  ــخیص دهی ــان تش کوچکش ــبز  ــراغ س ــا چ ــه و ی روی بدن
کســی متر اســتفاده نمی کننــد و همــه ی آن هــا هــم می گوینــد  کســی های مســکو از تا تا
ــر ســر  گ ــان داشــته باشــید. ا ــا خودت کــه پــول خــرد ندارنــد، پــس بهتــر اســت پــول خــرد ب
کســی بــه دلتــان ننشســت، بی خیالــش شــوید. در واقــع، بهتــر  و وضــع مســافران یــک تا

ــد نشــوید. ــه بیشــتر از دو مســافر دارن ک اســت اصــال ســوار ماشــین هایی 
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آب و هوا
گاهــی داغ و نســبتا  گــرم،  تابســتان هایی  قــاره ای مرطــوب دارد؛  مســکو آب و هــوای 
گــرِم ژوئــن، ژوئیــه و اوت، دمــای  مرطــوب و زمســتان هایی طوالنــی و ســرد. در ماه هــای 
گاهــی بیــن  کــه  گرمــا  هــوای مســکو حــدود ۲۳ درجــه ی ســانتی گراد اســت، امــا موج هــای 
ماه هــای مــه و ســپتامبر از راه می رســند می تواننــد دمــای هــوا را یکــی دو هفتــه ای بــه 
دور و بــر ۳۰ درجــه برســانند. زمســتان ها دمــای هــوا تــا ۱۰ درجــه زیــر صفــر پاییــن می آیــد، 
گاهــی ممکــن اســت هــوا از صفــر درجــه ی ســانتی گراد ســردتر نباشــد. تابســتان  گرچــه 
مســکو از اواســط مــه شــروع می شــود و تــا اوایــل ســپتامبر ادامــه دارد و زمســتانش هــم از 

اوایــل نوامبــر تــا پایــان مــارس طــول می کشــد. 
کمابیــش یکســان اســت، هرچنــد میــزان بارندگی  متوســِط بــارش ماهیانــه در طــول ســال 
گــر قــرار اســت تابســتان  کمــی بیشــتر از زمستان هاســت. بنابرایــن، حتــی ا در تابســتان ها 

کفــِش مناســب آب و هــوای بارانــی را فرامــوش نکنیــد.  بــه مســکو برویــد، لبــاس و 
بیشــتر بارش هــای مســکو بــه شــکل بــاران هســتند، امــا در ماه هــای زمســتانی تقریبــا 
فقــط بــرف می بــارد. بــارش بــرف از اواخــر ســپتامبر شــروع می شــود و تــا اوایــل مــه ادامــه 
کــه بــرف روی زمیــن می نشــیند و شــهر  دارد، امــا از اواســط نوامبــر تــا اوایــل آوریــل اســت 

ســفیدپوش می شــود. 
ســرعت بــاد در مســکو چنــدان زیــاد نیســت و بیــن ۲ تــا ۶ متــر بــر ثانیــه متغیــر اســت. بــا 
ایــن حــال، گاهــی در فاصلــه ی ماه هــای مــه تــا ســپتامبر، طوفان هایــی از راه می رســند و 

ســرعت بــاد بــه ۱۵ تــا ۳۵ متــر بــر ثانیــه افزایــش می یابــد. 
بــه مســکو  بــرای ســفر  بــه ایــن شــرایط آب و هوایــی، شــاید بهتریــن زمــان  بــا توجــه 
کتبــر، باشــد؛  اواخــر بهــار، یعنــی ماه هــای مــه و ژوئــن و اوایــل پاییــز، یعنــی ســپتامبر یــا ا

ایــن ماه هــا فســتیوال هایی هــم در شــهر برگــزار می کننــد.  کــه در  مخصوصــا 

کز خرید مرا
کشــورهای  گران تــر از بازارهــای  کاالهــای غیرروســی در بازارهــای مســکو هم قیمــت یــا 
کاالهــا را بــا قیمت هــای خیلــی  کــه این جــور  گــر دیدیــد  تولیدکننده شــان هســتند و ا

کار داریــد.  پاییــن می فروشــند، احتمــاال بــا جنــِس تقلبــی ســر و 
دوره ی  بــه  روزهــا  ایــن  کــه  پتُروسکاســت  خیابــاِن  مســکو  خریــِد  خیابــان  مهم تریــن 
کنــاِر تئاتــِر ُبلشــوی شــروع  اوِج پیــش از انقــالب ۱۹۱۷ برگشــته اســت. ایــن خیابــان از 
ســطح  بوتیک هــای  از  اســت  پــر  خیابــان  طــرف  دو  مــی رود.  شــمال  بــه  و  می شــود 
می کنیــد.  پیــدا  آن  در  هــم  را  شــیک  خریــد  مرکــِز  یــک  و  بــزرگ  فروشــگاه  یــک  و  بــاال 
ــرش  ــای بی نظی ــت و مغازه ه ــان اس ــن خیاب ــمِت ای ــن قس ــنیُکف بهتری ــاده راِه اسُتِلس پی

نــد.  خیره کننده ا
گــر  خیابــان معــروف آربــات هــم همیشــه پاتــوق توریســت ها در مســکو بــوده اســت و ا
کیوســک های  می خواهیــد ســوغاتی بخریــد، بهتــر اســت حتمــا ســری بــه مغازه هــا و 
کــه میــداِن  رنگارنگــش بزنیــد. آربــات در واقــع یــک پیــاده راه ۲۵/۱ کیلومتــری اســت 
آرباتســکایا در حلقــه ی بولــوار را بــه میــدان اسُملنســکایا در حلقــه ی بــاغ متصــل می کنــد. 
کریســتال ها،  گــر می خواهیــد ســوغاتی های محلــی مســکو را ببینیــد، بهتــر اســت ســراغ  ا
کتــان، صنایــع دســتی ســنتی یــا شــال های پشــمی برویــد. خیلی هــا هــم  پارچه هــای 
گــر اهــل  کمونیســتی را از مســکو ســوغات می برنــد. ا خــرت و پرت هــای یــادگار دوره ی 
کــردِن عتیقه جــات و آثــار  ج  کــه بــرای خــار خریــد عتیقه جــات هســتید، یادتــان باشــد 
هنــری  مثــل نســخه های خطــی، ســکه های قدیمــی، جواهــرات، کتاب هــای قدیمــی  
کــه معمــوال ایــن  کمیتــه ی فرهنــگ روســیه مجــوز بگیریــد و مالیــات هــم بپردازیــد  بایــد از 

کاالســت.  مالیــات ۱۰۰ درصــِد قســمت خریــد 

وو 
ُ

- بازار ایزمایل
تــوی ایــن بــازار، انــواع آثــار هنــری، صنایــع دســتی، عتیقه جــات، یادگارهــای دوره ی 
کمونیســم و در واقــع همــه جــور ســوغاتی روســیه، از جملــه عروســک های تودرتــوی 
ماتریوشــکا، را پیــدا می کنیــد. بعضــی مغازه هــا هــم فرش هــای ســنتِی ناحیــه ی قفقــاز 
کتــان، جواهــرات، کاله هــای خــز، صفحه هــای شــطرنج و  آســیای مرکــزی، ســفال،  و 
اســباب بازی های جورواجــور می فروشــند. این جــا می توانیــد چانــه بزنیــد، امــا انتظــار 
کمــی چانــه  کــه فروشــنده ها خیلــی بــا شــما راه بیاینــد. در عــوض بــا  نداشــته باشــید 
زدن، یــا حتــی بــدون چانــه زدن، می توانیــد از دســت فروش ها حــدود ۱۰ درصــد تخفیــف 
ــر  ــط آخ ــت فروش ها فق ــتر دس ــا بیش ــتند، ام ــاز هس ــر روز ب ــا ه ــای این ج ــد. مغازه ه بگیری
هفتــه بــه ایــن بــازار می آینــد. غرفه هــای هنــری بــازار ایزمایُلــُوو را در خیابــاِن کریمســکی، 

گورکــی، و در ِپِرُخــد )بازارچــه ی زیرگــذر( می بینیــد.  درســت  روبــه روی ورودِی پــارک 

- مرکز خرید جی یو ِام 
خ  ســاختمان قــرِن نوزدهمــی و دیدنــِی ایــن مرکــز خریــد را در قســمت شــرقی میــدان ســر
بــا وجــود قدمــت تاریخــی، حــال و هوایــی امــروزی دارد.  کــه  پیــدا می کنیــد؛ جایــی 
کــه همــه جــور  ــد  ــادی از مغازه هــا را در چنــد طبقــه خواهیــد دی این جــا تعــداد بســیار زی

می فروشــند.  جنســی 

ُختنی ریاد 
ُ
- مرکز خرید ا

از  بــود  پــر  زمانــی  هرچنــد  و  ســاخته اند   ۱۹۹۰ دهــه ی  در  را  مجلــل  خریــد  مرکــز  ایــن 
قیمتــِی  دامنه هــای  بــا  اجناســی  مغازه هایــش  حــاال  امــا  گران قیمــت،  بوتیک هــای 
کــز خریــد پــر طــرف دار مســکو شــده اســت. در طبقــه ی  گــون می فروشــند و از آن مرا گونا
کــه همیشــه شــلوغ اســت.  هم کــف مجموعــه هــم یــک فودکــورِت بــزرگ را پیــدا می کنیــد 

- ِدتسکی میر 
کــه معنــی اســمش »دنیــا بچه هــا« ســت، در دوره ی شــوروی،  بــزرگ  ایــن فروشــگاه 
کنــار اســباب بازی های  مهم تریــن مرکــز فــروِش اسباب فروشــی مســکو بــود، امــا االن، در 

ــد.  ــدا می کنی ــم در آن پی ــی را ه ــوازم خانگ ــی و ل ــایل ورزش ــواع وس ــیه، ان ــاخت روس س
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پیشنهاد سفر
در دو روز

کشــف دیدنی هایــی  کامــل را صــرف  گــر قــرار اســت دو روز در مســکو بمانیــد، یــک روز  ا
کرملیــن.  کــه نمــاد مســکو شــده اند: کلیســای جامــع ســنت باســیل، آرامــگاه  لنیــن و  کنیــد 
کرملیــن بگذرانیــد و ســنگ های قیمتــی  چنــد ســاعت از عصــر را هــم در اســلحه خانه ی 
کــف برویــد؛  گالــری پوشــکین یــا تِرتیا گــر اهــل هنــر هســتید، روز دوم ســراغ  آن را ببینیــد. ا
گشــت  گــر عالقــه ای بــه  کــه بــا بهتریــن موزه هــای جهــان رقابــت می کننــد. ا گالری هایــی 

گالری هــا نداریــد، بــه دیــر ُنُوِدویچــی برویــد تــا بــا تاریــخ روســیه آشــنا شــوید.  زدن در 

در چهار روز
گفتیــم بگذرانیــد و بعــد از آن ســفری یــک روزه  بــاال  کــه در  دو روز اول را همان طــور 
بــه منطقــه ی آرخانِگلســکو در ۲۰ کیلومتــری مســکو داشــته باشــید و آثــار هنــری دوره ی 
کالســیک لــذت ببریــد. روز  کنســرت موســیقی  کنیــد و از  پیــش از انقــالب ۱۹۱۷ را تماشــا 
کشــف بقیــه ی دیدنی هــای مســکو بگذرانیــد. کافه نشــینی و  چهــارم را هــم بــه خریــد و 

جشنواره ها و رویدادها
کــه برنامه هــای بســیاری از جشــنواره ها و رویدادهــای مســکو ســال بــه ســال  از آن جــا 
و  مرتبــط  وب ســایت های  از  را  جشــنواره ها  اخبــار  کــه  نیســت  بــد  می کننــد،  تغییــر 

بگیریــد.  شــهر  روزنامه هــای 

- ژانویه و دسامبر 
جشنواره ی شب های دسامبر 

و  تئاتــر  اصلــی  تاالرهــای  در  ژانویــه،  اوایــل  تــا  دســامبر  اواســط  از  را،  جشــنواره  ایــن 
موســیقیایی  و  نمایشــی  برنامه هــای  می توانیــد  و  می کننــد  برگــزار  شــهر  موزه هــای 

ببینیــد.  آن  در  را  غیــرروس  و  روس  هنرمنــدان  بهتریــن 

- جشنواره ی زمستانه 
ایــن جشــنواره را در اوایــل ژانویــه برگــزار می کننــد و مــردم دور و بــر مــوزه ی پوشــکین و 

خ جمــع می شــوند و مجســمه های یخــی می ســازند.  میــدان ســر

- مارس و آوریل 
جشنواره ی نقاب طالیی 

کــه  جشــنواره ای دو هفتــه ای بــا برنامه هــای برجســته ی درام، اپــرا و موســیقی روس 
حــال و هــوای ویــژه ای بــه مســکوی ســرد می دهنــد. 

- جشنواره ی انجمن مسکو 
کنسرواتوار مسکو برگزارش می کنند.  که هر سال در  یک جشنواره ی موسیقی معاصر 

- ژوئن 
اینترِفست 

جشنواره ی بین المللی فیلم مسکو 

- سپتامبر 
ُگُردا(  روز شهر )ِدن 

اهالــی مســکو هــر ســال در اولیــن آخــر هفتــه ی ســپتامبر ســالگرد تولــد شهرشــان را جشــن 
خ و آتش بــازی  می گیرنــد و برنامه هــای متنوعــی مثــل رژه، موســیقی زنــده در میــدان ســر

برگــزار می کننــد و غذاهــای خوشــمزه می خورنــد.

گردشگری مسکو جاذبه های تفریحی و 
- کرملین 

کرملیــن نــه فقــط نمــاد مســکو، بلکــه نمــاد روســیه اســت. این جــا شــاهِد وحشــت افکنِی 
ایــوان مخــوف، حملــه ی ناپلئــون، دیکتاتــورِی پرولتاریــای لنیــن، اســتبداد اســتالینی، 
بنابرایــن،  اســت.  بــوده  جدیــد  روســیه ی  موجودیــِت  اعــالم  و  گورباچــف  اصالحــات 

ــد.  ــا بدهی ــان ج ــه ی خودت ــن را در برنام کرملی ــده  ــور ش هرج
گرفتــه اســت و احتمــاال  کرملیــن در ســاحل شــمالِی رود مســکو قــرار  زمیــِن مثلث شــکل 
کرملیــن ر ا در قــرن یازدهــم ســاخته اند. حــاال دیوارهایــی بــه ارتفــاع  اولیــن ســاختمان 
خ را هــم بیــروِن دیــوار شــرقی  گرفته انــد و میــدان ســر کرملیــن را  ۲۵/۲ متــر دورتــادور 
بهتریــن  مســکو  رود  ســوی  آن  در  سوفیســکایا  منطقــه ی  دیــد.  می شــود  کرملیــن 

کرملیــن دارد.  بــه  را  چشــم انداز 
ســال  در  کــه  دیــواری  اولیــن  اســت.  شــهر  اســتحکاماِت  معنــای  بــه  کرملیــن  واژه ی 
نفــوِذ  افزایــش  بــا  امــا  بــود.  کم ارتفــاع  و  چوبــی  دیــواری  کشــیدند،  مســکو  دور   ۱۱۵۰
شــاهزاده های مســکو، ایــن شــهر هــم مهم تــر شــد و در ســال ۱۳۶۰ میــالدی، دیوارهایــی 
کــه بــه »کرملیــِن ســنگ ســفید« مشــهور شــدند. در  از ســنگ آهــک برایــش ســاختند 
کــه ایــوان مخــوف از ایتالیــا آورده بــود ۳ کلیســای جامــع  قــرن پانزدهــم، سنگ تراشــانی 
کــه بیشــتر آن هــا هنــوز هــم ســرپا  کرملیــن ســاختند  ج هــا و دیوار هــای جدیــدی بــرای  و بر

هســتند. 
کــرد، قبــل از عقب نشــینی در ســال ۱۸۱۲، بخش هایــی  وقتــی ناپلئــون مســکو را اشــغال 
کتبــر ۱۹۱۷ هــم از یــورِش انقالبی هــای  کــرد و ایــن مجموعــه در ا کرملیــن را ویــران  از 
ــمه های  ــه مجس ک ــتور داد  ــال ۱۹۳۵ دس ــم در س ــتالین ه ــد. اس ــان نمان ــویک در ام بلش
ج بلنــِد کرملیــن بردارنــد  عقاب هــای دوســِر نمــاد امپراتــورِی تزارهــا را از دیوارهــای پنــج بــر
کــه تــا امــروز هــم روی دیوارهــا  خ را بــه جایشــان بگذارنــد  و ســتاره های شیشــه ای ســر
کرملیــن را بــه روی  کمونیســتی شــوروی تــا ســال ۱۹۵۵ درهــای  مانده انــد. حکومــت 

کم کــم آزاد شــد.  کرملیــن  ــد از  ــه بعــد بازدی ــود، امــا از آن ب مــردم بســته ب
پاییــِن  امانــاِت  دفتــر  بــه  را  وســایلتان  و  کیــف  بایــد  کرملیــن  بــه  شــدن  وارد  از  قبــل 
کــه از ایــن  کوتافیــا، نزدیــِک گیشــه ی اصلــِی فــروش بلیــت، بســپارید. بــا بلیتــی  ج  بــر
اســلحه خانه  جــز  مجموعــه،  ســاختمان های  همــه ی  از  می توانیــد  می خریــد  گیشــه 
ورودی  بلیــِت  کــه  اســت  بهتــر  البتــه  کنیــد.  دیــدن  المــاس،  صنــدوق  نمایشــگاه  و 
ــه  ــوید. البت ــر نش ــف دیگ ــک ص ــاِر ی گرفت ــا  ــد، ت ــه بخری گیش ــن  ــم از همی ــلحه خانه را ه اس
کــه می خواهنــد  کــه آن هایــی  ــِی ُبُرویتســکایا هســت  ج جنوب یــک ورودی هــم پاییــن بــر
مســتقیم ســراغ اســلحه خانه یــا نمایشــگاه صنــدوق المــاس برونــد، آن ورودی را ترجیــح 
کــه ورود بــه بعضــی محوطه هــا ممنــوع اســت و بــا شــلوارک هــم  می دهنــد. یادتــان باشــد 
کرملیــن تقریبــا  کرملیــن شــوید. دیــدن ســاختمان ها و اســلحه خانه ی  نمی توانیــد وارد 
گــر بخواهیــد بــه صنــدوق المــاس و دیگــر نمایشــگاه های ویــژه  نصــف روز زمــان می بــرد و ا

هــم ســری بزنیــد، طبیعتــا ایــن زمــان طوالنی تــر می شــود. 
کــه بــا هزینــه ی  ِج کوتافیــا، تورهــای راهنمــای متعــددی را پیــدا می کنیــد  کنــار همــان بــر
کارشــان هــم  کیفیــت  کرملیــن می گرداننــد و البتــه  ۳۰۰ تــا ۶۰۰ روبــل در ســاعت شــما را در 

متفــاوت اســت. 

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


بازگشت به فهرست مطالب

- ساختمان های شمالی و غربِی کرملین 
اصلــِی  ورودی  کرملیــن،  از  بخــش  ایــن  ج پل هــای  بر بازمانــده ی  تنهــا  کوفتایــا،  ج  بــر
کنــار دیــوار قــدم بزنیــد، بــه  کرملیــن شــوید و  ج وارد  گــر از ایــن بــر مجموعــه اســت. ا
کاِخ قــرن هفدهمــِی  ج هــم  ــر ج دروازه ی تثلیــث می رســید و در ســمت راســت ایــن ب ــر ب
کــه بــه ســمت شــرق  کــه محــل زندگــی اســتالین بــوده اســت. کمــی  ُپِتشــنی را می بینیــد 
کــه در ســال های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱  برویــد، کاِخ پــر زرق و بــرق دولتــِی کرملیــن را می بینیــد 
کمونیســت باشــد، امــا حــاال بــه یــک تــاالر بالــه  کنگــره ی حــزب  آن را ســاختند تــا محــل 
ــوِپ  ــه و ۸۰۰ ت ــی مجموع ــرن هجدهم ــه ی ق ــم زرادخان ــمال ه ــد. در ش کرده ان ــش  تبدیل
جامانــده ازحملــه ی ناپلئــون را خواهیــد دیــد. در شــرق زرادخانــه، ســاختمان زردرنگــی 
کار رئیس جمهــور روســیه را در خــود  کــه قبــال ســاختمان ســنا بــود و حــاال دفاتــر  قــرار دارد 
جــای داده اســت. کنــار ایــن ســاختمان هــم می توانیــد ســاختماِن شــوروی برتــر را پیــدا 

ــد.  ــه دهــه ی ۱۹۳۰ می رس ــه عمــرش ب ک ــد  کنی

- کاخ اسقف 
ــاالر صلیبــی  کاخ اســقف را در اواســط قــرن هفدهــم ســاخته اند و مهم تریــن بخــش آن ت
کلیســای پنــج  کاخ بــه  کــه مهمانی هــای تــزار را آن جــا برگــزار می کرده انــد. ایــن  اســت 
قبــه ی دوازده حــواری هــم راه دارد و اغلــب نمایشــگاه های ویــژه ای هــم در آن برپاســت 

گانــه بلیــت بخریــد.  کــه البتــه بــرای بازدیــد از آن هــا بایــد جدا

- کلیسای جامع صعود مریم 
کــه دورتــادورش را ســاختمان هایی  کلیســا قــرار دارد  کرملیــن، میــدان ُســُبرنایا یــا  در قلــب 
گرفته انــد. کلیســای صعــود مریــم در ضلــع شــمالی ایــن میــدان اســت. ایــن  خیره کننــده 
گنبــد طالیــی دارد بیــن ســال های ۱۴۷۵ تــا ۱۴۷۹ ســاخته اند و محــل  کــه پنــج  کلیســا را 

کلیســای ارتدوکــس روســیه اســت.  دفــن بســیاری از رهبــران 

ج ناقوس ایوان مخوف  - بر
گرفتــه و  کرملیــن قــرار  گنبــد طالییــش در ضلــع شــرقِی میــدان ســبرنایای  ج بــا دو  ایــن بــر
ج را  کــه از ۳۰ کیلومتــری هــم دیــده می شــود. ایــن بــر کرملیــن اســت  بلندتریــن ســازه ی 
معمــاری ایتالیایــی در دوران ایــوان مخــوف ســاخته اســت و در طبقــه ی پاییــن آن هــم 
کــه البتــه بــرای  کرملیــن را نمایــش می دهنــد  مجموعه هایــی از آثــار هنــری مرتبــط بــا 

دیــدن ایــن مجموعه هــا بایــد بلیــت بخریــد. 

- ناقوس تزار 
کــه بزرگ تریــن ناقــوس جهــان  ج ناقــوس ایــوان مخــوف، ناقــوس تــزار را می بینیــد  کنــار بــر

کــه البتــه بــه صــدا در نمی آیــد.  اســت و ۲۰۲ تــن وزن دارد 

- کلیسای فرشته ی مقّرب 
گرفتــه اســت و  کرملیــن قــرار  گوشــه ی جنــوب شــرقِی میــدان ســبرنایای  کلیســا در  ایــن 
کمــان مســکو  قرن هــا محــل تاج گــذاری، ازدواج و تدفیــن تزارهــا بــوده اســت. همــه ی حا
کلیســا را بیــن  کرده انــد، امــا ســاختمان  تــا ۱۶۹۰ این جــا دفــن  را در ســال های ۱۳۲۰ 

تــا ۱۵۰۸ ســاخته اند.  ســال های ۱۵۰۵ 

- اسلحه خانه 
ســران  گنجینه هــای  و  گرفتــه  قــرار  کرملیــن  غربــِی  جنــوب  گوشــه ی  در  اســلحه خانه 
 ،۷ شــماره ی  اتــاق  در  اســت.  داده  جــای  خــود  در  را  روســیه  کلیســای  و  حکومــت 
ــی  ــزار الکس ــه ی ت ــاج ۸۰۰ الماس ــم و ت ــوان پنج ــر و ای کبی ــر  ــاهی پت ــت پادش ــد تخ می توانی

را هــم ببینیــد. 

- نمایشگاه صندوق الماس 
فــرو  المــاس  دیــدن  بــرای  را  اشــتهایتان  اســلحه خانه  گنجینه هــای  جواهــراِت  گــر  ا
همــان  در  کــه  بزنیــد  المــاس  صنــدوق  نمایشــگاه  بــه  ســری  می توانیــد  ننشــاند، 
گرفتــه اســت و پــر اســت از جواهــرات و ســنگ هایی قیمتــی  ســاختماِن اســلحه خانه قــرار 
کرده انــد، از جملــه بزرگ تریــن  کــه تزارهــا و امپراتریس هــای روســیه طــی قرن هــا جمــع 

کبــوِد جهــان.  یاقــوت 

کشور  - موزه ی تاریخ 
گرفتــه و روایتگــر تاریــخ روســیه از عصــر حجــر تــا  خ قــرار  ایــن مــوزه در شــمال میــدان ســر
امــروز اســت. خــود ســاختماِن قــرن نوزدهمــِی مــوزه هــم دیدنــی اســت، چــون هــر اتاقــش 
کرده انــد. بــا خریــد یــک بلیــت مشــترک  ــا یــک منطقــه طراحــی  را بــه ســبک یــک دوره ی

کلیســای ســنت باســیل را ببینیــد.  کشــور و هــم  می توانیــد هــم مــوزه ی تاریــخ 

خ  - میدان سر
کراســنایا  خ، یــا بــه قــول روس ها  کرملیــن، میــدان ســر درســت بیــروِن دیــوار شــمال شــرقی 
ــیل را  ــنت باس ــع س ــای جام کلیس ــم  ــدان ه ــن می ــوب ای ــد. در جن ــچاد، را می بینی پلوش
خ در آغــاز مرکــزی بــرای  کــه مهم تریــن نمــاد روســیه اســت. میــدان ســر پیــدا می کنیــد 
ــود  ــد. همین جــا ب ــزار می کرده ان ــود و همیشــه مراســم مهــم مســکو را در آن برگ تجــارت ب
کــرد و بعدهــا  گناهانــش اعتــراف  کــه ایــوان مخــوف در ســال ۱۵۴۷ پیــش چشــم همــه بــه 
کمونیســت شــوروی هــم  کمــان  کــرد. حا بســیاری از دشــمنانش را هــم این جــا اعــدام 
رژه هــای نظامــی عظیــم ارتــش را این جــا برگــزار می کردنــد. عبــور و مــرور ماشــین ها در 
دروازه ی  از  گاه گاهــی  کــه  لیموزین هایــی  به جــز  البتــه  اســت،  ممنــوع  خ  ســر میــدان 
کرملیــن می گذرنــد. ایــن محوطــه ی ســنگ فرِش ۴۰۰ در ۱۵۰ متــر، کانــون جغرافیایــِی 

ــدارد.  ــر ن ــا شــب ها نظی ــیه اســت و مخصوص ــخ روس تاری

- آرامگاه لنین 
حتمــا  کــه  اســت  جاهایــی  آن  از  بلشــویک ها،  ســابق  رهبــر  لنیــن،  گرانیــِت  مقبــره ی 
بــا لنیــن  تــا ۱۹۶۱، اســتالین هــم در ایــن مقبــره  بایــد ببینیــد. بیــن ســال های ۱۹۵۳ 
شــریک بــود، امــا در ســال ۱۹۶۱ بقایــای بدنــش را بــه نقطــه ای پشــت مقبــره ی لنیــن 
کــه در صــف ورود بــه مقبــره بایســتید، دوربیــن و وســایلتان  کردنــد. قبــل از ایــن  منتقــل 
کشــور بســپارید. بــد نیســت وقتــی از جلــوی جســد  را بــه دفتــر امانــاِت مــوزه ی تاریــخ 
گذشــتید، از آرامــگاه بیــرون بیاییــد و محــل دفــن اســتالین،  مومیایی شــده ی لنیــن 

کمونیســت را هــم ببینیــد.  برژنــف و دیگــر رهبــران حــزب 

 - کلیسای جامع سنت باسیل 
کلیســای جامــع ســنت باســیل  کلیســای جامــع ُپکُروســکی یــا همــان  هیــچ عکســی از 
ایــن  دهــد.  نشــان  را  آن  شــکل های  و  رنگ هــا  مدهوش کننــده ی  زیبایــی  نمی توانــد 
نمــاد روســیه را بیــن ســال های ۱۵۵۵ تــا ۱۵۶۱ بــه شــکرانه ی پیــروزی ایــوان مخــوف 
ــان  ــه پای کلیســای خیره کننــده ب کار ســاخت ایــن  ــر تاتارهــا ســاختند. می گوینــد وقتــی  ب
ــی  ــن زیبای ــه ای ــری ب ــد اث ــر نتوان ــا دیگ ــرد ت ک ــور  ک ــارش را  ــم های معم ــوان چش ــید، ای رس
کنــار هــم. کوچــک در  کلیســای جامــع در واقــع ترکیبــی اســت از ۹ کلیســای  بســازد. ایــن 

- موزه ی تاریخ شهر مسکو 
گــر می خواهیــد بــا قصــه ی تاریخــی شــهر مســکو آشــنا شــوید، حتمــا ســری بــه ایــن مــوزه  ا
کــرده  کــه شــهر چگونــه از نقطــه ی مرکــزِی کرملیــن بــه ســوی بیــرون رشــد  بزنیــد تــا ببینیــد 

است. 

- موزه ی هنرهای زیبای پوشکین 
ایــن مــوزه نــه تنهــا بــه خاطــر نقاشــی های امپرسیونیســتی و پست امپرسیونیســتی خــود 
مشــهور اســت، بلکــه مجموعــه ای از آثــار هنــری اروپــای دوره ی رنســانس بــه بعــد را هــم 
کتبــر  کــه بیشــتر آن هــا را بلشــویک ها پــس از انقــالب ا در خــود جــای داده اســت؛ آثــاری 
گــر بــه ایــن مــوزه رفتیــد، آثــار نقاشــان  کردنــد. ا ۱۹۱۷ از مجموعه هــای خصوصــی ضبــط 
ــره از رامبرانــد  کــه شــامل چنــد پرت آلمانــی و فالنــدری قــرن هفدهــم را از دســت ندهیــد 
ــار بازمانــده از مصــر باســتان، مثــل چنــد  هــم می شــوند. این جــا مجموعــه ای عالــی از آث

اســلحه، جواهــرات، چنــد ســنگ  قبــر و دو مومیایــی را هــم خواهیــد دیــد. 

ُکف  - گالری تِرتیا
گــر می خواهیــد فقــط یــک مــوزه را در مســکو ببینیــد، پیشــنهاد می کنیــم این جــا را  ا
کــه در آن مجموعــه ای از آثــار هنــری تمــام  کنیــد. بــر خــالف مــوزه ی پوشــکین  انتخــاب 
کالســیک هنــری روســیه اســت و بازدیــد  دنیــا را نمایــش می دهنــد، این جــا میزبــان آثــار 

ــا فرهنــگ و هنــر روس هاســت.  ــرای آشــنایی ب ــی ب از آن راه خوب

گورستاِن ُنُوِدویچی  - دیر و 
از  یکــی  نقــش  امــا در دوره هــای مختلــف  را درســال ۱۵۲۴ ســاختند،  نُوِدویچــی  دیــر 
کــرده اســت. ســوفیا، خواهــر ناتنــی پترکبیــر، در  اســتحکامات دفاعــی مســکو را هــم بــازی 
کــرد و این جــا خانــه ی دوم او شــد. وقتــی هــم  اواخــر قــرن هفدهــم ایــن دیــر را بازســازی 
کــرد، این جــا بــه اقامتــگاه اجبــاری ســوفیا  کــه پتــِر ۱۷ ســاله خواهــرش را از قــدرت خلــع 
تبدیــل شــد. بســیاری از شــخصیت های ادبــی و سیاســی برچســته ی روســیه هــم در 
گوگــول،  گورســتان همیــن دیــر دفــن شــده اند؛ کســانی مثــل آنتــون چخــوف، نیــکالی 

کوســکی، نیکیتــا خروشــچف و بوریــس یلتســین.  والدیمیــر مایا
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بازگشت به فهرست مطالب

- کافه پوشکین 
فضایــی  در  را  روســی  و  فرانســوی  آشــپزی  از  هیجان انگیــز  آمیــزه ای  پوشــکین  کافــه 
کتاب خانــه ی عالــی هــم دارد.  کــه یــک  دوست  داشــتنی و قــرن نوزدهمــی ســرو می کنــد 

)ســبک آشــپزی: روســی(

- میتینگ پِلیس 
کــه  روســی  غذاهــای  از  بــردن  لــذت  و  مالقــات  بــرای  عالــی  کالب رســتوران  یــک 
طــرف دار  پــر  رســتوران  ایــن  متنــوع  ِپلِمنی هــای  دارد.  زیــادی  ثابــت  مشــتری های 
هســتند، امــا بیشــتر مشــتری ها عاشــق فضــای راحــت و اینترنــت وای فــاِی رایگانــش 

روســی( آشــپزی:  )ســبک  می شــوند. 

- کافه مارگاریتا 
کتــاب، محبــوب جوانــان  ایــن  رســتوران روســی بــا دیوارهایــی پوشــیده از قفســه های 
گاهــی هــم شــب ها برنامه هــای موســیقی زنــده دارد.  تحصیل کــرده ی مســکو اســت و 

)ســبک آشــپزی: روســی(

- شینوک 
فضــای شــینوک یــادآور حــال و هــوای مزرعه هــا ی دهقانــی اوکرایــن اســت. این جــا بــا 
عالی تریــن واِرنیکی هــا )نســخه ی اوکراینــِی پلمنــی( از مهمانانــش پذیرایــی می کنــد و 

محیطــی شــاد و دلنشــین دارد. )ســبک آشــپزی: اوکراینــی(

- دُیسکوریا 
این جــا بــه خاطــر خاچاپوری هایــش )نــان پنیــرِی گرجســتان( مشــهور اســت، امــا بــا 

گرجســتانی( آشــپزی:  عالــی دارد. )ســبک  بــه قیمت هایــش، غذاهایــی  توجــه 

- اسکاندیناویا 
کــه بــا  گــر از غذاهــای روســی خســته  شــدید، بــد نیســت ســری بــه ایــن رســتوران بزنیــد  ا
غذاهــای اســکاندیناوی از شــما پذیرایــی می کنــد. عــالوه بــر منــوی مفصــل غذاهــای 
ــبک  ــد. )س ــذت ببری ــم ل ــاندویچ ها ه ــاالدها و س ــواع س ــد از ان ــا می توانی ــی، این ج اروپای

ــی( ــپزی: اروپای آش

- سیمپل پلژرز 
سرآشــپز ایــن رســتوران آمریکایــی اســت، امــا در منــوی آن غذاهایــی از ایتالیــا، اســپانیا و 
آمریــکای جنوبــی را هــم پیــدا می کنیــد. این جــا فضایــی راحــت و ســاده دارد و می توانیــد 
از تازگــی مــواد غذایــی آن هــم مطمئــن باشــید. )ســبک آشــپزی: آمریکایــی، ایتالیایــی، 

اســپانیایی(

- پانچو ویا 
این جــا مشــهورترین رســتوران مکزیکــی مســکو اســت و بــرای صبحانــه هــم عالی تریــن 

ــی( ــپزی: مکزیک ــبک آش ــد. )س ــرو می کن ــیه را س ــای روس بوریتوه

کوارتر  - ایسترن 
کــه پاتــوق ازبک هــای مســکو هــم هســت. از مــا  رســتورانی بــا غذاهــای عالــی ازبکــی 
کــه بــا  کنیــد: غــذای ملــی ازبک هــا  می شــنوید پلــوی ایــن رســتوران را حتمــا امتحــان 

گوشــت و ســبزیجات تهیــه می شــود. )ســبک آشــپزی: ازبــک( برنــج و 

- مهاراجه 
پیــدا  آن  را در  روســیه  تندتریــن غذاهــای  کــه  رســتوران هنــدی مســکو  قدیمی تریــن 
گیاهــی را  گوشــت بخوریــد، این جــا انــواع غذاهــای خوشــمزه ی  گــر نخواهیــد  می کنیــد. ا

هــم پیــدا می کنیــد. )ســبک آشــپزی: هنــدی(

بازگشت به فهرست مطالب

- کلیسای جامع مسیح منجی 
کلیســای ارتدکــس جهــان اســت و آن را بیــن ســال های ۱۸۳۹ تــا  کلیســا بلندتریــن  ایــن 
۱۸۸۳ بــه شــکرانه ی پیــروزی روســیه بــر ناپلئــون ســاخته اند. اســتالین در ســال ۱۹۳۱ 
کاخ عظیــم و ۳۱۵ متــرِی  کننــد، چــون می خواســت  کلیســا را ویــران  کــه ایــن  دســتور داد 
کنــد.  کلیســا بســازد و مجســمه ی ۱۰۰ متــری لنیــن را هــم نصــب  ــه جــای  »شــوراها« را ب
ــد.  ــی نش ــز عمل ــن، هرگ ــت زمی ــی و باف ــکالت مهندس ــل مش ــه دلی ــتالین، ب ح اس ــر ــا ط ام
در عــوض، این جــا ۵۰ ســال نقــش بزرگ تریــن اســتخر جهــان را بــازی می کــرد. پــس از 
ــد و  کردن فروپاشــِی شــوروی، کلیســای جامــع مســیح منجــی را ظــرف ۲ ســال بازســازی 

ــد.  گرفتن ــن  ــکو را در آن جش ــالگی مس ۸۵۰ س

گورکی  - پارک 
ــرگرمی های  ــم س ــبز دارد و ه ــای س ــم فض ــه ه ک ــگ  ــارِک فرهن ــان پ ــا هم ــی، ی گورک ــارک  پ
مــدرن، بهتریــن جــا بــرای فــرار از هیاهــوی مســکو اســت؛ پارکــی در طــوِل رود مســکو 
می توانیــد  این جــا  می کنیــد.  پیــدا  آن  در  هــم  را  زیــادی  کافه هــای  و  رســتوران ها  کــه 
کنیــد، ســری بــه ســینما  تئاتر روبــاز پــارک بزنیــد و از اینترنــت  کرایــه  دوچرخــه یــا قایــق 
گورکــی،  پــارک  پیســت  در  هــم  زمســتان ها  کنیــد.  اســتفاده  هــم  رایــگان  وای فــاِی 

می کننــد.  برگــزار  پاتینــاژ  مســابقه های 

- تئاتر ُبلشوی 
کــه حیــف اســت در مســکو باشــید و ســراغش  تئاتــر ُبلشــوی هــم از آن جاهایــی اســت 
می کننــد  اجــرا  را  جهــان  شــاید  و  روســیه  باله هــای  و  اپراهــا  بهتریــن  این جــا  نرویــد. 
ــان  ــود. یادت ــه ای رمانتیــک خواهــد ب ــِر تاریخــی تجرب ــدن یــک شــب در ایــن تئات گذران و 
کــه بهتــر اســت بلیتتــان را از قبــل بخریــد و هیــچ وقــت هــم ســراغ بــازار ســیاِه  باشــد 
بلیت فروش هــای جلــوی تئاتــر نرویــد، چــون ممکــن اســت بلیت هــای نمایشــی در ســال 

ــد.  کنن ــب  ــما قال ــه ش ــته را ب گذش

غذا
کمونیســتی، بیــرون غــذا خــوردن تــوی مســکو بــه معنــای خــوردِن یــک وعــده  در دوره ی 
ــی در رســتوراِن  گاهــی خــوردِن غذایــی معمول ــا  ــا ی کافه تری غــذای ارزان و ســاده در یــک 
کــرده اســت. مســکو حــاال پــر اســت از  کامــال فــرق  یــک هتــل بــود. امــا ایــن روزهــا وضــع 
رســتوران های مجلــل بــا غذاهــای عالــی و فضــای خیره کننــده. حــاال می شــود طعــم 
ــرد.  ــذت ب ــوردن ل ــذا خ ــید و از غ ــکو چش ــتوران های مس ــی را در رس ــا روس ــای واقع غذاه
گــر هــم از غذاهــای ســنگین روســی خســته شــدید، می توانیــد ســراغ رســتوران های  ا
اســتانداردهای  هــم  آن هــا  بیشــتر  کــه  برویــد  شــهر  آمریکایــی  و  اروپایــی  آســیایی، 

می کننــد.  رعایــت  را  بین المللــی 
کــه هزینــه ی  تــوی مســکو، غــذای مناســب ســلیقه و جیبتــان را پیــدا می کنیــد؛ در حالــی 
متوســط یــک وعــده غــذا در رســتوران های متوســط یــا عالــی بیــن ۳۰ تــا ۲۰۰ دالر اســت، 
یــک وعــده غــذای ســرپایی در غذاخوری هــای اســُتُلوایا دور و بــر ۳ دالر آب می خــورد. 
شــعبه های ایــن غذاخــوری را معمــوال نزدیــک ایســتگاه های متــرو و دیدنی هــای مهــم 
ــبک  ــای دو س ــکو غذاه ــره ای مس ــر زنجی ــتوران های غی ــی رس ــد. بعض ــدا می کنی ــهر پی ش
کیفیــت غــذای ایــن رســتوران ها  آشــپزی )مثــال اروپایــی و قفقــازی( را ســرو می کننــد، امــا 
کــه در آشــپزی یــک  اغلــب چنگــی بــه دل نمی زنــد و بهتــر اســت دنبــال رســتورانی بگردیــد 

منطقــه حرفــه ای اســت. 
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Saint Petersburg شهر سن پترزبورگ
محلی هــا، خیلــی ســاده و خودمانــی، بــه ســن پترزبورگ می گوینــد »پیتــر«. پیتــِر قصــه ی 
کوتــاه ۳۰۰ ســاله اش اســم های دیگــری هــم داشــته اســت؛ اســم هایی  مــا در عمــر نســبتا 
ــه داشــته، در همــه ی ایــن ســال ها  ک ــراد. ایــن شــهر، هــر نامــی  ــا لنین گ ــراد ی مثــل پتروگ
کــرده اســت و حــاال یکــی از زیباتریــن شــهرهای  نقــش مهمــی در سرنوشــت روســیه بــازی 
کبیــر اســت و بیشــتر بــه  کــه تجســِم رؤیــای پتــر  روســیه، یــا حتــی جهــان، اســت. شــهری 
کنیــد تــا رشــته ای  مــوزه ای عظیــم می مانــد: کافــی اســت مســیر رود ِنــوا را در شــهر دنبــال 
چشــمتان  پیــش  از  نوزدهمــی  قــرن  و  هجدهمــی  قــرن  ســاختمان های  و  کاخ هــا  از 
کــه مجموعــه ی حیرت انگیــزی از موزه هــا و آثــار هنــری را در  بگــذرد؛ ســاختمان هایی 

آن هــا پیــدا می کنیــد. 
خاســتگاه  کوچکــی  ایــن  بــه  منطقــه ای  کــه  اســت  عجیــب  بخواهیــد،  را  راســتش 
امــا  بزرگ تریــن و مهم تریــن جنبش هــای هنــری و فرهنگــی روســیه و جهــان باشــد. 
ــی  ــه ی غول هایــی ادب ــه ی روســی، خان واقعیــت همیــن اســت. ســن پترزبورگ زادگاه بال
کویچ و راخمانُیــف  مثــل پوشــکین و داستایوســکی و موطــِن آهنگ ســازانی مثــل ُشســتا
اســت. ایــن تــوان نــوآوری و ابــداع را می توانیــد در ســبک های هنــرِی جدیــد متــداول 
در شــهر و حتــی در ســبک آشــپزِی رســتوران هایش هــم ببینیــد. تنــوع رســتوران ها و 
این جــا می توانیــد  اســت.  ایــن شــهر در روســیه بی نظیــر  کیفیــت ِ غذاهــای  و  قیمــت 
کنیــد، هزینــه ای معقــول بپردازیــد و غذایــی  رســتوران هایی بــا حــال و هــوای ویــژه پیــدا 

کنیــد.  ــوش جــان  ــی ن عال
کــه زادگاه والدیمیــر پوتیــن هــم هســت، حــاال دروازه ی اصلــی تجــارت روســیه و  ایــن شــهر 
گاز، کشتی ســازی، هوافضــا، رادیــو و الکترونیــک، نرم افــزار و رایانــه،  قلــب صنایــع نفــت و 
 خودروســازی، ترابــری، پتروشــیمی، تجهیــزات پزشــکی، چــاپ و نشــر، غــذا و منســوجات 

کشــور را هــم بــازی می کنــد.  کانــون فرهنــگ و هنــر  روســیه اســت و نقــش 
را  ِنــوا  روِد  مســیر  و  شــوید  شــهر  وارد  ســن پترزبورگ  شــرقِی  جنــوب  گوشــه ی  از  گــر  ا
کــه اول بــه ســمت شــمال مــی رود، بعــد بــه غــرب تغییــر جهــت  کنیــد، می بینیــد  دنبــال 
کــه دلتــا را  می دهــد، در شــهر چنــد شــاخه می شــود و جزیره هایــی را بــه وجــود مــی آورد 
تشــکیل می دهنــد. دو شــاخه ی اصلــی رود، یعنــی شــاخه ی بولشــایا یــا بــزرگ و ماالیــا یــا 
کــه در ســاحل جنوبــی رود اســت، از هــم جــدا می شــوند و  کاخ زمســتانی  کوچــک، کنــار 
ــا می ریزنــد. قلــِب ســن پترزبورگ منطقــه ای  از دو طــرِف جزیــره ی واسیلِیْوســکی بــه دری
کاخ زمســتانی و ســاختمان دریاســاالری در ســاحل جنوبــی رود بــه ســمت - کــه از  اســت 

کــه از ایــن منقطــه بــه طــرف جنــوب  کشــیده شــده اســت. در خیابــان ِنوســکی  خشــکی 
شــرقی مــی رود، دیدنی هــا، مغازه هــا و رســتوران های بســیاری را می بینیــد. ِنوســکی 
ــِد ســن پترزبورگ  ــه اولیــن ســال های تول ــان روســیه اســت و عمــرش ب معروف تریــن خیاب
برمی گــردد. این جــا حــاال خیابانــی شــلوغ و پــر ترافیــک اســت، امــا قــدم زدن در آن هنــوز 

ــه ای به یادماندنــی اســت.  هــم تجرب
ــز تاریخــی ســن پترزبورگ و ســاختمان هایش را در فهرســت میــراث جهانــی  یونســکو مرک
قــرار داده اســت. مهم تریــن دیدنی هــای ســن پترزبورگ را در همیــن منطقــه ی شــهر 
ُفنتانــکا در شــرق و  تــا رود  ِنــوا و باغ هــای دریاســاالری در غــرب  از رود  کــه  می بینیــد 
کشــیده شــده اســت. خیابــان ِنوســکی، شــاهراه اصلــی ســن پترزبورگ، از  جنــوب آن 
میــان ایــن منطقــه می گــذرد و نزدیک تریــن ایســتگاه های متــرو بــه ایــن منطقــه هــم 

ُگســتینی دُور هســتند.  ِنوســکی و  ایســتگاه های خیابــان 
ــا  ــان ِنوســکی قــدم بزنیــد ت ــوی خیاب کمــی ت ــد در ســن پترزبورگ، کافــی اســت  ــرای خری ب
کنیــد. ُگســتینی دُور، یکــی از قدیمی تریــن بازارچه هــای  کــه می خواهیــد پیــدا  هــر چیــز را 
مغازه هــای  و  اســت  شــده  کشــیده  خیابــان  ایــن  طــوِل  در  جهــان،  سرپوشــیده ی 

می فروشــند.  همه چیــز  رنگارنگــش 
گردبادهــای دریــای بالتیــک  ســن پترزبورگ آب و هــوای مرطــوب قــاره ای دارد، امــا تأثیــر 
و زمســتان هایش ســرد،  کوتــاه  و  گــرم، مرطــوب  تابســتان هایش  کــه  باعــث می شــود 
گرمــای نســبی را تجربــه  مرطــوب و طوالنــی باشــند و در زمســتان هــم دوره هایــی از 
کنــد. یــخ زدِن ســطح زمیــن در زمســتان های ســن پترزبورگ پدیــده ای معمــول اســت 
ــا  کــه در محــدوده ی شــهر قــرار دارنــد در ماه هــای نوامبــر ی ــوا هــم  و بخش هایــی از روِد ِن

کم کــم آب می شــوند.  دســامبر یــخ می زننــد و در آوریــل ایــن یخ هــا 
فرودگاه هــای پولُکــوو ۱ و پولُکــوو  ۲ بــه ترتیــب مبداء/مقصــِد پروازهــای داخلــی و خارجــی 
از  می توانیــد  هــم  را  هوایــی  خطــوط  همــه ی  بلیت هــای  هســتند.  ســن پترزبورگ 
گیشــه هایی هــم  کــه  آژانس هــای مســافرتی یــا دفتــر مرکــزی فــروش بلیــت هوایــی بخریــد 
بــرای فــروش بلیت هــای بین المللــِی قطــار و اتوبــوس دارد. ایســتگاه آوُتُوْکــزاِل شــماره ی 
۲ توقفــگاه اتوبوس هــای بین المللــی و اروپایــی ســن پترزبورگ اســت و بــرای ســفرهای 
اســتفاده  ویِتبســکی  و  ایســتگاه های الُدژســکی، مسکوســکی  از  هــم می توانیــد  ریلــی 

کنیــد. 
کلی جاذبه و دیدنی برای بچه ها دارد.  که  سن پترزبورگ از آن شهرهایی است 

شهر سن پترزبورگ 

بازگشت به فهرست مطالب

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


بازگشت به فهرست مطالب

کودکــی همــراه داریــد، بــد نیســت ســری بــه مــوزه ی مردم شناســی و قوم شناســی  گــر  ا
کواریــوم دلفین هــا برویــد. خیلــی از  ــا مــوزه ی جانورشناســی بزنیــد و بــه بــاغ وحــش و آ ی
پارک هــای ســن پترزبورگ هــم زمین هــا و محوطه هایــی بــرای بــازی بچه هــا دارنــد؛ مثــل 
کــه شــک  کاخ میخایلوســکی یــا محوطــه ی بــازِی رامســس  بــاِغ مــوزه ی روســیه یــا همــان 

نکنیــد بچه هــا عاشقشــان می شــوند.

چند توصیه: 
ــا پایــان اوت، می توانیــد بــا قایق هــای مســافربر رودخانــه ای و از طریــق رود  ۱. از ژوئــن ت
کنیــد.  ِنــوا بیــن ســن پترزبورگ و بعضــی شــهرهای روســیه، از جملــه مســکو، رفــت و آمــد 
قیمت هــا و برنامه هــای حرکــت ایــن قایق هــا متفــاوت هســتند و بنابرایــن بهتــر اســت 

کنیــد.  بــرای خریــد بلیــت بــه آژانس هــای مســافرتی مراجعــه 
پیــدا  را  بســیاری  صرافی هــای  بــرش،  و  دور  خیابان هــای  و  ِنوســکی  خیابــان  در   .۲
صرافی هــا  ایــن  قیمت هــای  و  بزنیــد  خیابــان  ایــن  در  گشــتی  نیســت  بــد  می کنیــد. 
ایســتگاه های متــرو،  را هــم در  نــرود. خودپردازهــا  کاله ســرتان  تــا  کنیــد،  را مقایســه 
می بینیــد.  خیابان هــا  از  خیلــی  کنــار  و  اصلــی  پســت  دفاتــر  فروشــگاه ها،  هتل هــا، 

درصــد   ۷۸ بــه  رطوبــت  میانگیــن  و  اســت  مرطــوب  ســن پترزبورگ  هــوای  و  آب   .۳
گــر  می رســد. آســمان ایــن شــهر هــم ۱۶۵ روز در ســال تمام ابــری اســت، بنابرایــن حتــی ا
تابســتان بــه ســن پترزبورگ می رویــد، بایــد بــرای آب و هوایــی مرطــوب، ابــری و حتــی 

بارانــی آمــاده باشــید. 
گالری هــای هنــری جهــان اســت و مجموعــه ی عظیــم  ۴. مــوزه ی هرمیتــاژ از بزرگ تریــن 
آثــار هنــری ایــن مــوزه بیــش از ۳ میلیــون قطعــه ی ارزشــمند را در خــود جــای داده اســت 
کــه فقــط بخشــی از آن هــا را می توانیــد ببینیــد. بــه دلیــل وســعت ســاختمان های مــوزه 

کــدام بخش هــا برویــد.  کــه می خواهیــد ســراغ  بهتــر اســت از قبــل تصمیــم بگیریــد 
بــه مناطــق  ارزان  و  آســان  نقــل ســن پترزبورگ دسترســی  و  ۵. سیســتم عالــی حمــل 
ــزی  ــش مرک ــف بخ کش ــرای  ــم ب ــنهاد می کنی ــا پیش ــد، ام ــن می کن ــهر را تضمی ــف ش مختل
کــه معمــوال از چشــم  کنیــد، چــون بــه ایــن ترتیــب جزئیاتــی را می بینیــد  شــهر پیــاده روی 

پنهــان می ماننــد.  ســواره ها 
کســی های رســمی ســن پترزبورگ )ســدانس ولگاهــای چهــار در بــا نــواری شــطرنجی  ۶. تا
کســی متر  گاهــی از تا کســی متر دارنــد،   امــا راننده هــا  روی بدنــه و یــک چــراغ ســبز( تا
تــوی  البتــه  کنیــد.  توافــق  بــا آن هــا  کرایــه  بایــد دربــاره ی  اغلــب  اســتفاده می کننــد و 
ــان  ــوی پایت ــت جل ــن اس ــینی ممک ــر ماش ــت و ه ــاد اس ــافرکش زی ــم مس ــن پترزبورگ ه س
کــه حتمــا پیــش از ســوار شــدن، حتمــا دربــاره ی قیمــت توافــق  کنــد. یادتــان باشــد  ترمــز 

ــرود.  کاله ســرتان ن ــا بعــدا  کنیــد ت
کابــوِس ســن پترزبورگ هســتند، بنابرایــن  ۷. بیــن ماه هــای مــه تــا ســپتامبر، پشــه ها 
کــه فکــر می کنیــد در  قرص هــای پشــه کش یــا پمادهــای محافظتــی یــا هــر چیــز دیگــری را 

ــید.  ــته باش ــان داش ــد همراهت ــان می آی کارت ــه  ــن ب ــگ تن به ت ــن جن ای
ــا ایــن حــال  ــه راننده هــای روس وحشــیانه رانندگــی می کننــد، امــا ب ک ــان باشــد  ۸. یادت
کــه چــراغ راهنمایــی دارنــد می ایســتند، پــس  بیشترشــان قبــل از خطــوط عابــر پیــاده ای 

کنیــد.  بــرای عبــور از خیابــان ایــن خطــوط عابــر پیــاده را پیــدا 
گرفتــار  کنیــد پــول بیــش از انــدازه یــا جواهــرات غیرضــروری همراهتــان نباشــد تــا  ۹. ســعی 
کمیــن می کننــد نشــوید. شــب ها  گردشــگران  گــرم یــا ســرد بــرای  کــه بــا ســالح  زورگیرهایــی 
کــه دیروقــت بیــرون  گــر بــه دلیلــی ناچــار شــدید  تــا دیروقــت تــوی خیابــان نمانیــد و ا

کوچه هــای تاریــک نشــوید.  برویــد، حتمــا در خیابان هــای اصلــی بمانیــد و وارد 
گذارتــان بــه ایســتگاه مسکوســکی نیفتــد، چــون معروف  کــه  کنیــد  کاری  ۱۰. تــا می توانیــد 
گیــر دادن بــه مــدارک مســافران  کــه پلیس هایــش عــادت دارنــد بهانــه ای بــرای  اســت 
کننــد. البتــه دیروقــت پرســه  زدن در خیابــان  کننــد و از آن هــا اخــاذی  خارجــی پیــدا 

ــدازد. ــن دام بین ــوی همی ــما را ت ــد ش ــم می توان ــکی ه ِنوس
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بازگشت به فهرست مطالب

تاریخچه
ــه ش »پیتــر« می گوینــد، تاریــخ درازی دارد  ــی و ســاده، ب ــه محلی هــا، خودمان ک شــهری 
و خیلی هــا بــرای تســلط بــر منطقــه ی مردابــِی دهانــه ی رود ِنــوا جنگیده انــد. الکســاندر 
در ســال ۱۲۰۴ ســوئدی ها را از این جــا رانــد، امــا ایــن منطقــه در قــرن نوزدهــم بــاز هــم بــه 
کبیــر بــرای شکســت دادِن ایــن رقیــب قدیمــی  کــه آرزوی پتــر  دســت ســوئد افتــاد، تــا ایــن 
کــردِن روســیه بــه یــک قــدرت اروپایــی باعــث شــد ســوئدی ها را در جریــان  و تبدیــل 

کنــد و شــهر ســن پترزبورگ را بســازد.  جنــگ  بــزرگ شــمال از منطقــه بیــرون 
کانال هایــی  کنــدن  گوش مالــی دادِن ســوئدی ها، ســاختن پترزبــورگ را بــا  پتــر، بعــد از 
کــه آب زمین هــای باتالقــِی ســاحل جنوبــی رود را زه کشــی می کردنــد و در  کــرد  شــروع 
کــرد و دســتور داد همــه ی مقامــات ادارای،  ۱۷۱۲ هــم ایــن شــهر را پایتخــت خــودش 
کننــد. خیلــی از دهقان هــا را هــم از دیگــر مناطــق  کــوچ  اشــراف زادگان و بازرگانــان بــه آن 
کــه ســن پترزبورگ را  روســیه این جــا آوردنــد تــا شــهر را بســازند؛ هنــوز هــم معــروف اســت 
روی اســتخوان های ایــن دهقان هــای بخت برگشــته ســاخته اند. وقتــی پتــر در ۱۷۲۵ 
ــود و منشــاء ۹۰ درصــد تجــارت خارجــِی روســیه  مــرد، جمعیــت شــهر ۴۰۰۰۰ نفــر شــده ب
ــا در ۱۷۳۰  ــا ایوُنْون ــی آن ــا وقت ــد، ام ــکو برگرداندن ــه مس ــت را ب ــر پایتخ ــینان پت ــود. جانش ب
کــرد. ایــن شــهر در دوره هــای  امپراتریــس شــد، دوبــاره ســن پترزبورگ را پایتخــت روســیه 
کبیــر و الکســاندر اول بــه شــهری بین المللــی بــا دربــاری پــر  حکومــت الیزابــت، کاتریــن 
کاخ هــا، ســاختمان های دولتــی و  امپراتریس هــا  و  تزارهــا  تبدیــل شــد.  ریخت وپــاش 
کم کــم یکــی از باشــکوه ترین  کلیســاهای بســیاری در ایــن شــهر ســاختند و پترزبــورگ 

پایتخت هــای اروپایــی شــد. 
کارگــران فقیــر بــه شــهر  آزاد شــدن ِســرف ها در ۱۸۶۱ و صنعتــی شــدن باعــث شــد موجــی از 
ســرازیر شــوند و ســن پترزبورگ در ســال های پایانــی قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم 
انقــالب  مثــل  آن هــا،  از  بعضــی  کــه  بــود  اعتراض هــای سیاســی  و  اعتصاب هــا  شــاهد 
و  کارگــری  اعتراض هــای  مــارس ۱۹۱۷،  کشــتن دادنــد. در  بــه  هــم  را  ۱۹۰۵، خیلی هــا 
ــن  ــویِک لنی ــزب بلش ــد، ح ــاه بع ــدند و ۷ م ــزار ش ــقوِط ت ــث س ــربازان باع ــورش های س ش
گرفــت. لنیــن، کــه می ترســید آلمانی هــا بــه ســن پترزبورگ حملــه  قــدرت را بــه دســت 
کــرد. بعــد از مــرگ لنیــن در  کننــد، در مــارس ۱۹۱۸ بــاز هــم مســکو را پایتخــِت روســیه 
۱۹۲۴ اســم شــهر را بــه لنین گــراد تغییــر دادنــد و برنامــه ی صنعتــی  شــدِن دهــه ی ۱۹۳۰ 
هــم باعــث شــد جمعیــت ایــن شــهر در اواخــر دهــه ی ۱۹۳۰ بــه ۱/۳ میلیــون نفــر برســد. 
ــی دوم وارد روســیه شــدند، فقــط دو  ــان جنــگ جهان وقتــی در ۱۹۴۱، آلمانی هــا در جری
ــود  ــر قســم خــورده ب ــراد برســند. هیتل ــه دروازه هــای لنین گ ــا ب کشــید ت مــاه و نیــم طــول 
کنــد و ســربازهایش از ۸ ســپتامبر ۱۹۴۱ تــا ۲۷  کــه لنین گــراد، زادگاه بلشویســم، را ویــران 
کردنــد، امــا لنین گرادی هــا تســلیم نشــدند و بــه  ژانویــه ی ۱۹۴۴ ایــن شــهر را محاصــره 
دلیــِل همیــن مقاومتشــان بعــد از جنــگ بــه لنین گــراد لقــِب »شــهر قهرمــان« را دادنــد. 
کــه  ــاد بــود  ــا ایــن حــال، تلفــات انســانِی محاصــره ی طوالنی مــدِت لنین گــراد چنــان زی ب

جمعیتــش تــازه در دهــه ی ۱۹۶۰ بــه تعــداد جمعیــت پیــش از جنــگ رســید. 
کمونیســم هــم بــود و جامعــه ی  لنین گــراد در دهــه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ کانــون مخالفــت بــا 
کمونیســت خــوش  کــه بــه مــذاق حــزب  هنــری و فرهنگیــش خیلــی از برنامه هایــی را 
کــرد، اســم ایــن شــهر  کــه شــوروی ســقوط  نمی آمــد، زیرزمینــی اجــرا می کــرد. وقتــی هــم 
منطقــه ی  هرچنــد  برگرداندنــد،  ســن پترزبورگ  بــه  شــهروندانش،  رأی  اســاس  بــر  را، 

اطــراف شــهر را هنــوز لنین گرادســکایا می نامنــد. 
در ســال ۱۹۹۸، بقایــای بدن هــای تــزار نیــکالس دوم، همســرش، ســه فرزنــد، پزشــک 
کــرده بودنــد، بــه  کــه در جریــان انقــالب بلشــویکی اعدامشــان  و ســه خدمتکارشــان را 
کردنــد.  کلیســای جامــع ســن پتــر و ســن پــاول دفــن  ســن پترزبورگ آوردنــد و آن هــا را در 
بــه  را  ســن پترزبورگ  هزینــه  دالر  میلیون هــا  بــا  شــهری  مقامــات  اخیــر،  ســال های  در 
کــه زادگاه  کرده انــد. ایــن شــهر  یکــی از زیباتریــن شــهرهای روســیه یــا حتــی اروپــا تبدیــل 
والدیمیــر پوتیــن هــم هســت، حــاال دروازه ی اصلــی تجــارت روســیه و قلــب صنایــع نفــت 
گاز، کشتی ســازی، هوافضــا، رادیــو و الکترونیــک، نرم افــزار و رایانــه،   خودروســازی،  و 
ترابــری، پتروشــیمی، تجهیــزات پزشــکی، چــاپ و نشــر، غــذا و منســوجات روســیه اســت 

ــازی می کنــد. کشــور را هــم ب ــون فرهنــگ و هنــر  کان و نقــش 

حمل و نقل
گرفته انــد و  فرودگاه هــای پولُکــوو در حــدود ۱۷ کیلومتــری جنــوب ســن پترزبورگ قــرار 
ســریع و ارزان، بــا متــرو و اتوبــوس، قابــل دسترســی هســتند. کافــی اســت از هــر جــای 
شــهر بــا متــرو بــه ایســتگاه مسکوســکایا بیاییــد و از آن جــا بــا اتوبــوس خــط ۳۹ بــه پولُکــوو ۱ 
ــا اتوبــوس خــط ۱۳ بــه پولُکــوو ۲ برویــد. ایــن مســیرها حــدود ۲۰ روبــل هزینــه دارنــد  ــا ب ی
ــا مینی بوس هــای  ــا اتوبــوس ی و ۱۵ دقیقــه هــم طــول می کشــند. همچنیــن می توانیــد ب
K3 از فــرودگاه بــه میــدان ِســنایا یــا بــا مینی بوس هــای K39 بــه میــدان ُوســتانیا برویــد. 
کنیــد، بایــد حــدود ۶۰۰ روبــل  کســی بیــن شــهر و فــرودگاه رفــت و آمــد  گــر بخواهیــد بــا تا ا
ــه ی  ــد و بعضــی از راننده هــا هــم وقتــی متوجــه می شــوند خارجــی هســتید، کرای بپردازی

بیشــتری می خواهنــد. 
سیســتم عالــی حمــل و نقــل ســن پترزبورگ دسترســی آســان و ارزان بــه مناطــق مختلــف 
شــهر  مرکــزی  بخــش  کشــف  بــرای  می کنیــم  پیشــنهاد  امــا  می کنــد،  تضمیــن  را  شــهر 
کــه معمــوال از چشــم  کنیــد، چــون بــه ایــن ترتیــب جزئیاتــی را می بینیــد  پیــاده روی 

می ماننــد.  پنهــان  ســواره ها 
بلیــت اتوبــوس، مینی بــوس، ترامــوا و اتوبــوس برقــی را می توانیــد بــه قیمــت ۱۰ تــا ۱۵ 
روبــل از داخــل وســیله ی نقلیــه بخریــد. ایســتگاه های اتوبــوس را بــا تابلوهایــی بــا حــرف 
A، ایســتگاه های اتوبــوس برقــی را بــا تابلوهــای III و ایســتگاه های ترامــوا را بــا حــرف 
نوشــته اند.  هــم  را  خطــوط  شــماره ی  تابلوهــا  روی  معمــوال  و  کرده انــد  مشــخص   T
بایــد  گــر می خواهیــد سوارشــان شــوید،  ا مینی بوس هــا ایســتگاه مشــخصی ندارنــد و 
دســت تــکان دهیــد. بیشــتر وســایل نقلیــه ی عمومــی هــم از ۶ صبــح تــا یــک بعــد از 

می کننــد.  کار  نیمه شــب 
از  متــرو  خطــوط  و  اســت  روبــل   ۱۰ ســن پتزبورگ  در  متــرو  تک ســفره ی  بلیــت  قیمــت 
کار می کننــد. متــرو ســریع ترین وســیله بــرای رفــت و آمــد در  ٥:٣٠ صبــح تــا نیمه شــب 
کــه بیــش از ۳ دقیقــه معطــل رســیدِن متــرو  کــم پیــش می آیــد  ســن پترزبورگ اســت و 
مغناطیســی  بلیت هــای  از  می توانیــد  زمــان،  و  هزینــه  در  صرفه جویــی  بــرای  شــوید. 
کــه ۱۵ یــا ۶۰ روز اعتبــار دارنــد و روس هــا بــه آن هــا »کارتــا« می گوینــد.  کنیــد  اســتفاده 
کســی های رســمی ســن پترزبورگ )ســدانس ولگاهــای چهــار در بــا نــواری شــطرنجی  تا
کســی متر  گاهــی از تا کســی متر دارنــد،   امــا راننده هــا  روی بدنــه و یــک چــراغ ســبز( تا
تــوی  البتــه  کنیــد.  توافــق  بــا آن هــا  کرایــه  بایــد دربــاره ی  اغلــب  اســتفاده می کننــد و 
ــان  ــوی پایت ــت جل ــن اس ــینی ممک ــر ماش ــت و ه ــاد اس ــافرکش زی ــم مس ــن پترزبورگ ه س
کــه حتمــا پیــش از ســوار شــدن، حتمــا دربــاره ی قیمــت توافــق  کنــد. یادتــان باشــد  ترمــز 

ــرود. کاله ســرتان ن ــا بعــدا  کنیــد ت

آب و هوا
گردبادهــای دریــای بالتیــک  ســن پترزبورگ آب و هــوای مرطــوب قــاره ای دارد، امــا تأثیــر 
و زمســتان هایش ســرد،  کوتــاه  و  گــرم، مرطــوب  تابســتان هایش  کــه  باعــث می شــود 
کنــد.  گرمــای نســبی را تجربــه  مرطــوب و طوالنــی باشــند و در زمســتان هــم دوره هایــی از 
متوســط حداقــل دمــا در زمســتان ۹ درجــه زیــر صفــر اســت، هرچنــد دمــای ۳۵ درجــه 
کرده انــد. یــخ زدِن ســطح زمیــن در زمســتان های  زیــر صفــر را هــم بــرای ایــن شــهر ثبــت 
کــه در محــدوده ی  ســن پترزبورگ پدیــده ای معمــول اســت و بخش هایــی از روِد ِنــوا هــم 
شــهر قــرار دارنــد در ماه هــای نوامبــر یــا دســامبر یــخ می زننــد و در آوریــل ایــن یخ هــا 
ســال  هــر  در  برفــی  روز   ۱۲۳ ســن پترزبورگ  میانگیــن،  طــور  بــه  می شــوند.  آب  کم کــم 
کــه معمــوال بیــن ماه هــای دســامبر تــا مــارس توزیــع شــده اند. ســن پترزبورگی ها  دارد 
کــه هــوا از ۲۰  بیشــترین دمــای ســال را در ماه هــای ژوئیــه  و اوت تجربــه می کننــد، زمانــی 

گرم تــر می شــود.  درجــه ی ســانتی گراد 
ســطح بارندگــی ســاالنه ی شــهر حــدود ۶۰۰ میلی متــر اســت و بیشــترین بارش هــا هــم 
اواخــر تابســتان اتفــاق می افتنــد. آب و هــوای ســن پترزبورگ مرطــوب اســت و میانگیــن 
رطوبــت بــه ۷۸ درصــد می رســد. آســمان ایــن شــهر هــم ۱۶۵ روز در ســال تمام ابــری 
گــر تابســتان بــه ســن پترزبورگ می رویــد، بایــد بــرای آب و هوایــی  اســت، بنابرایــن حتــی ا

مرطــوب، ابــری و حتــی بارانــی آمــاده باشــید. 
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کز خرید مرا
کــه  کمــی تــوی خیابــان ِنوســکی قــدم بزنیــد تــا هــر چیــز را  در ســن پترزبورگ، کافــی اســت 

کنیــد.  می خواهیــد پیــدا 

ستینی دُور 
ُ
- گ

کــه آن را  ُگســتینی دُور یکــی از قدیمی تریــن بازارچه هــای سرپوشــیده ی جهــان اســت 
در اواســط قــرن هجدهــم ســاخته اند. ایــن بازارچــه ۲۳۰ متــر در طــوِل خیابــان ِنوســکی 

ــاز هســتند.  ــا ۸ شــب ب کشــیده شــده اســت و مغازه هــای رنگارنگــش از ۱۰ صبــح ت

- بازار سوغاتی 
کلیســای منجــی خون هــای ریخته شــده  ــه روی  ــان ِنوســکی و روب ایــن بازارچــه در خیاب
گرفتــه اســت و ســوغاتی های جورواجــور روســیه، مثــل عروســک های تودرتــوی  قــرار 
ماتریوشــکا، را می توانیــد از غرفه هایــش بخریــد. ایــن بــازار از ۱۰ صبــح تــا غــروب بــاز اســت 

و فاصلــه ی زیــادی هــم بــا ایســتگاه متــروی خیابــان ِنوســکی نــدارد.

جشنواره ها و رویدادها
بهانــه ای  هــر  بــه  و  هســتند  خوش گذرانــی  و  جشــن  اهــل  حســابی  ســن پترزبورگی ها 
مانعشــان  هــم  زمســتان  ســرد  هــوای  و  آب  و  می اندازنــد  راه  جشــنواره  و  کارنــاوال 

 . د نمی شــو

- فوریه 
جشنواره ی باله ی مارینسکی 

در  معمــوال  و  می کشــد  طــول  هفتــه  یــک  کــه  شــهر  نمایشــی  جشــنواره ی  مهم تریــن 
می کننــد.  برگــزارش  فوریــه  اواخــر  یــا  اواســط 

- آوریل 
کورُیخین  جشنواره ی بین المللی سرگی 

از  بســیاری  و  برگــزار می کننــد  آوریــل  اواخــر  در  را  روزه  آوانــگارد ســه  ایــن جشــنواره ی 
می کننــد.  شــرکت  آن  در  مــدرن  موســیقی  بین المللــی  هنرمنــداِن 

ک  عید پا
کشــا،  ک، یــا بــه قــول روس هــا پا ســن پترزبورگی ها هــم مثــل همــه ی مســیحی ها عیــد پــا
کلیســای  تــا در مهم تریــن مراســم مذهبــی  کلیســا می رونــد  بــه  را جشــن می گیرنــد و 

کننــد.  ارتدکــس روســیه شــرکت 

- مه 
کارگر / جشنواره ی بهاره  روز جهانی 

کم جمعیت تــر  کارگــر مختصرتــر و  کمونیســتی، رژه هــا روز  هرچنــد در مقایســه بــا دوران 
شــده اند، امــا روز اول مــاه مــه هنــوز هــم از آن روزهــای پــر جنــب و جــوش شــهر اســت و 

کمونیســت ها آن را حســابی جشــن می گیرنــد.  مخصوصــا 

روز پیروزی 
ســن پترزبورگی ها ۹ مــه هــر ســال، نــه فقــط پایــان جنــگ جهانــی دوم، بلکــه شکســِت 
کــه بــا رژه ی ســربازان در خیابــان ِنوســکی و  حصــِر شهرشــان را هــم جشــن می گیرنــد 

ِنــوا بــه اوج می رســد.  آتش بــازی شــبانه روی رود 

روِز شهر 
و  جشــن  عاشــق  کــه  هــم  ســن پترزبورگی ها  و  اســت  ســن پترزبورگ  تولــد  روز  مــه   ۲۷
کــردن تــوی خیابــان از دســت نمی دهنــد.  خوشــی هســتند، ایــن بهانــه را بــرای شــادی 

- ژوئن 
جشنواره ی فیلم سن پترزبورگ 

هــر ســال در اواخــر ژوئــن ســن پترزبورگ میزبــان بهترین هــای ســینمای روســیه و جهــان 
کــه بــرای شــرکت در جشــنواره ی فیلــم ایــن شــهر بــه این جــا می آینــد.  اســت 

- اوت 

هفته ی قایق رانی 
صدها قایق ران اواخر اوت هر سـال به سـن پترزبورگ می آیند تا در مسـابقه ی قایق رانی 

کنند.  ۱۵۰ کیلومترِی ویبورگ سـن پترزبورگ شـرکت 

کتبر  - سپتامبر و ا
کهن  جشنواره ی موسیقی 

کتبــر طــول می کشــد،  ا اوایــل  تــا  اواســط ســپتامبر  از  کــه  ایــن جشــنواره ی موســیقی 
کاتریــن  دوره ی  فراموش شــده ی  قطعه هــای  کــه  اســت  موســیقی دان هایی  میزبــان 

اجــرا می کننــد.  را  کبیــر 

- دسامبر و ژانویه 
جشنواره ی زمستانه ی روسیه 

جشــنواره ی زمســتانه را هــر ســال از ۲۵ دســامبر تــا ۵ ژانویــه برگــزار می کننــد و شــاما 
گردشــگران، نمایش هــای ســنتی عامیانــه و انــواع بازی هــا  برنامه هــای ســرگرمی بــرای 

می شــود.
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گردشگری سن پترزبورگ جاذبه های تفریحی و 
ــز تاریخــی ســن پترزبورگ و ســاختمان هایش را در فهرســت میــراث جهانــی  یونســکو مرک
قــرار داده اســت. مهم تریــن دیدنی هــای ســن پترزبورگ را در همیــن منطقــه ی شــهر 
ُفنتانــکا در شــرق و  تــا رود  ِنــوا و باغ هــای دریاســاالری در غــرب  از رود  کــه  می بینیــد 
کشــیده شــده اســت. خیابــان ِنوســکی، شــاهراه اصلــی ســن پترزبورگ، از  جنــوب آن 
میــان ایــن منطقــه می گــذرد و نزدیک تریــن ایســتگاه های متــرو بــه ایــن منطقــه هــم 

ُگســتینی دُور هســتند.  ایســتگاه های خیابــان ِنوســکی و 

- موزه ی هرمیتاژ 
گالری هــای هنــری جهــان اســت و بخــش بزرگــی از آن  مــوزه ی هرمیتــاژ از بزرگ تریــن 
ــار  گرفتــه اســت. مجموعــه ی عظیــم آث کاخ زمســتانی قــرار  در ســاختمان خیره کننــده ی 
هنــری ایــن مــوزه بیــش از ۳ میلیــون قطعــه ی ارزشــمند را در خــود جــای داده اســت 
کــه فقــط بخشــی از آن هــا را می توانیــد ببینیــد. بــه دلیــل وســعت ســاختمان های مــوزه 
کــه فقــط بخشــی از مــوزه اســت ۱۰۵۷ اتــاق و ۱۱۷ راه پلــه  کاخ زمســتانی  کــه   یادتــان باشــد 
کــدام بخش هــا  کــه می خواهیــد ســراغ  کــه از قبــل تصمیــم بگیریــد  دارد  بهتــر اســت 

برویــد. 
شــده  تشــکیل  ســاحلی  دُورتُســوایای  طــوِل  در  متصــل  ســاختماِن  پنــج  از  هرمیتــاژ 
کوچــک،  کاخ زمســتانی، هرمیتــاژ  اســت. ایــن ســاختمان ها، از غــرب بــه شــرق، شــامل 
هرمیتاژهــای قدیمــی و جدیــد )کــه در مجمــوع آن هــا را هرمیتــاِژ بــزرگ هــم می نامنــد( و 
کــه البتــه ســاختمان آخــر را فقــط بــرای برگــزاری مراســم ویــژه،  تئاتــر هرمیتــاژ می شــوند 
ــاژ را در  ــوزه ی آرمیت ــرِی م ــار هن ــه ی آث ــد. مجموع کار می گیرن ــه  ــرت ها، ب کنس ــا  مخصوص
کوچــک و بــزرگ بــه نمایــش  کاخ زمســتانی و دو طبقــه ی هرمیتاژهــای  ســه طبقــه ی 
گانــه ی مــوزه هــم در جنــاح شــرقِی ســاختمان ســتاد  گذاشــته اند. البتــه چنــد بخــش جدا
کارخانــه ی  عمومــی، کاِخ ِمنشــیُکف در جزیــره ی واسیلِیوســکی، کاخ زمســتانِی پتــر اول و 
گانــه بلیــت  کــه بــرای بازدیــد از آن هــا بایــد جدا گرفته انــد  ُلُمُنُســوا قــرار  چینی ســازِی 
کــه از بلیت هــای ۷۰۰ روبلــِی ۲ روزه ی معتبــر بــرای همــه ی مجموعــه  بخریــد، مگــر ایــن 

کنیــد.  اســتفاده 
الیزابــت  امپراتریــس  دســتور  بــه  میــالدی  هجدهــم  قــرن  اواســط  در  را  زمســتانی  کاخ 
ــاژ  ــر، هرمیت ــود. بعدت ــدان ســلطنتی ب ــای خان ــال ۱۹۱۷ جــزو اقامتگاه ه ــا س ــاختند و ت س
کبیــر را در  گنجینــه ی هنــری پتــر  کبیــر ســاختند تــا  کاتریــن  کاخ بــرای  کنــار ایــن  کوچــک را 
گنجینــه را توســعه داد. عمــر هرمیتــاِژ قدیمــی  کاتریــن هــم ایــن  آن نگــه دارد؛ البتــه خــود 
هــم بــه همیــن دوران برمی گــردد، امــا هرمیتــاِژ جدیــد را بــرای نیــکالس دوم ســاختند 
ــم  ــاژ را ه ــر هرمیت ــد. تئات ــای دهن ــا ج ــا را در آن ه ــِد تزاره ــه رش ــرِی رو ب ــه ی هن گنجین ــا  ت

معمــاری ایتالیایــی در اواخــر قــرن هجدهــم ســاخت. 
کــه  وقتــی  امــا  بــود،  بی نظیــر  گنجینــه ای  تزارهــای روس  گنجینــه ی هنــری  هرچنــد 
کشــور را  بلشــویک ها پــس از انقــالب ۱۹۱۷ مجموعه هــای هنــرِی خصوصــی ثروتمنــدان 
گنجینــه ۳ برابــر شــد و بــه ایــن ترتیــب  کردنــد و بــه هرمیتــاژ آوردنــد، حجــم ایــن  مصــادره 

ــد.  ــل ش ــان تبدی ــری جه ــای هن ــن موزه ه ــی از بزرگ تری ــه یک ــاژ ب هرمیت
مــه و ســپتامبر،  بیــن  پــر توریســِت  مــوزه، مخصوصــا در ماه هــای  بلیــت  صــف خریــد 
ــف  ــاعتی در ص ــی دو س ــید یک ــار باش ــت ناچ ــن اس ــت و ممک ــی اس ــیار طوالن ــوال بس معم
کــه از خدمــات خریــد اینترنتی بلیت در وب ســایت  بایســتید. بنابرایــن، شــاید بهتــر باشــد 
کنیــد تــا معطــل نشــوید. همچنیــن می توانیــد از تورهــای مــوزه ی هرمیتــاژ  مــوزه اســتفاده 

کــه راهنماهایشــان بــه زبــان انگلیســی هــم مســلط هســتند.  کنیــد  اســتفاده 

- ساختمان ستاد عمومی 
گرفتــه اســت و در اوایــل قــرن نوزدهــم  ایــن ســاختمان در جنــوب میــداِن دُورتُســوایا قــرار 
کالســیک  ــزرگ  ــوده اســت. ســاختمان دو بلــوِک ب محــل اســتقرار ســتاد ارتــش روســیه ب
کــه ارابــه ی پیــروزی، یادبــوِد پیــروزی روس هــا در جنگ هــای ناپلئونــی، را روی  دارد 
هرمیتــاژ  مجموعــه ی  نمایــش  بــه  را  ســاختمان  از  بخشــی  می بینیــد.  طاق هایشــان 
کــه شــامل اقــالم هنــری ســبک هنــر نــو، هنرهــای تزئینــِی ســبک  اختصــاص داده انــد 

آثــار پست امپرسیونیســتی می شــوند.  و بعضــی  امپراتــوری 

ک  - کلیسای جامع سن ایزا
گنبــد طالییــش در افــق ســن پترزبوگ خودنمایــی  کــه  ک را  کلیســای جامــع ســن ایــزا
بســیار  داخلــِی  فضــای  می بینیــد.  ِدکاْبریســُتف  میــدان  جنــوب  در  درســت  می کنــد 
گردشــگران اســت، امــا هنــوز هــم در اعیــاد بــزرگ  کلیســا حــاال مــوزه ای بــرای  مجلــل ایــن 
کلیســا برگــزار می کننــد. معمــار فرانســوِی کلیســا  مذهبــی، مراســم دعــا و نیایــش را در ایــن 
کــرده، امــا ســاختمان آن در ســال ۱۸۵۸ بــه پایــان رســیده  آن را در ســال ۱۸۱۸ طراحــی 
ــد و شــهر را از آن  گنبــد بروی ــرد  گ ــر بخواهیــد بــه محوطــه ی اســتوانه  ماننِد گردا گ اســت. ا
گانــه، صابــون بــاال رفتــن از ۲۶۲ پلــه را  کنیــد، بایــد عــالوه بــر خریــد بلیــت جدا بــاال تماشــا 
هــم بــه تنتــان بزنیــد. البتــه، تماشــای چشــم انداز خیره کننــده ی شــهر بــه ایــن زحمــت 

مــی ارزد. 

- موزه ی روسیه 
عالی تریــن  از  یکــی  شــده،  تبدیــل  روســیه  مــوزه ی  بــه  حــاال  کــه  میخایُلوســکی،  کاخ 
بیــن  را  کاخ  اســت. ســاختمان  را در خــود جــای داده  روســیه  مجموعه هــای هنــرِی 
ســال های ۱۸۱۹ تــا ۱۸۲۹ بــرای دوک میخائیــل، بــرادر الکســاندر اول و نیــکالس اول، 
کــرد. مــوزه شــامل  ســاخته اند و الکســاندر ســوم آن را در ســال ۱۸۹۵ بــه مــوزه تبدیــل 
کاخ اســتُرگانف   کاخ دیگــر  کاخ مرمــر، قلعــه ی میخایلوســکی یــا قلعــه ی مهندســان و  ســه 
گــر می خواهیــد  کــه بــه نمایشــگاه های دائمــی و موقــت اختصــاص دارنــد. ا هــم می شــود 
همــه ی ایــن ســاختمان ها را ببینیــد، می توانیــد یــک بلیــت ۲۴ ســاعته ی ۶۰۰ روبلــی 

ــد.  بخری

- خیابان ِنوسکی 
ِنوســکی معروف تریــن خیابــان روســیه اســت. ایــن خیابــاِن ۴ کیلومتــری از دریاســاالری 
کــه ۵/۲  از آن  امــا قطعــه ای  کشــیده شــده اســت،  ِنوســکی  الکســاندر  تــا صومعــه ی 
کیلومتــر طــول دارد و بــه ایســتگاه مسکوســکی می رســد، قلــب حیــات تجــاری و تفریحــی 
ــِد ســن پترزبورگ برمی گــردد  ــه اولیــن ســال های تول ــان ِنوســکی ب شــهر اســت. عمــر خیاب
و در اوایــل قــرن بیســتم بــه یکــی از زیباتریــن و بزرگ تریــن بولوارهــای اروپــا تبدیــل شــده 
بــود. ِنوســکی حــاال خیابانــی شــلوغ و پــر ترافیــک اســت، امــا قــدم زدن در آن هنــوز هــم 
ــه ای به یادماندنــی اســت. بســیاری از دیدنی هــای شــهر را هــم در امتــداد همیــن  تجرب

خیابــان خواهیــد یافــت. 

کاخ تابستانی  - باغ و 
از  مجموعــه ای  بــا  را  ســن پترزبورگ،  پــارِک  دوست داشــتنی ترین  تابســتانی،  بــاغ 
کبیــر و بــا تقلیــد از نقشــه ی بــاغ  کاله فرنگــی، در دوران پتــر  آب نماهــا و چنــد عمــارت 
کــه پــارک از آن زمــان تــا امــروز عــوض شــده،  کاخ ورســاِی فرانســه ســاخته اند. بــا ایــن 
کوچــک و دو طبقــه ی تابســتانی را هــم در  امــا شــکوهش را از دســت نــداده اســت. کاخ 
کاخ ســن پترزبورگ بــه شــمار مــی رود و  کــه اولیــن  شــمال شــرقی همیــن پــارک می بینیــد 

کبیــر ســاخته اند. آن را در ســال های ۱۷۱۰ تــا ۱۷۱۴ بــرای پتــر 
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- ساختمان دریاساالری 
گوشــه ی غربــِی میــدان دُورتُســوایا  منــاره ی طالیــِی ســاختمان قدیمــی دریاســاالری در 
ــزی  ــِر مرک ــا ۱۹۱۷، مق یکــی از نمادهــای ســن پترزبورگ اســت. ایــن ســاختمان، از ۱۷۱۱ ت
کالــج دریایــی شــهر را در  نیــروی دریایــی روســیه بــوده اســت و امــروز هــم بزرگ تریــن 
خــود جــای داده اســت. ســاختمان دریاســاالری، بــا ســتون های ســفید و حجاری هــا 
کالســیک امپراتــوری  و مجســمه های متعــددش، نمونــه ای عالــی از ســبک معمــاری 
روســیه اســت. بــاغ و آب نمــای ســاختمان هــم، مخصوصا در تابســتان، بســیار دل نشــین 
گــر  هســتند. ورود بــه ایــن ســاختمان بــرای مــردم عــادی ممنــوع اســت، امــا بــد نیســت ا

ــد.  ــل از بیــرون ببینی ــن پترزبورگ را حداق ــاد س ایــن نم

- صومعه ی الکساندر ِنوسکی 
از میــدان الکســاندرا ِنوســُکگو در انتهــای خیابــان ِنوســکی می توانیــد وارد صومعــه ی 
ــد.  کرده ان ــن  ــم در آن دف ــیه را ه ــری روس ــای هن ــیاری از چهره ه ــه بس ک ــوید  ــی ش معروف
کبیــر در ۱۷۱۳ بــرای بزرگ داشــت الکســاندر ســاخت، چــون به اشــتباه  ایــن صومعــه را پتــر 
کــه الکســاندر در ۱۲۴۰ ســوئدی ها را شکســت داده  فکــر می کــرد این جــا جایــی بــوده 
گردشــگران هــم می تواننــد در  کار خــود ادامــه می دهــد، امــا  اســت. صومعــه حــاال هــم بــه 
گــر بخواهیــد جــز  کــه شــلوارک نپوشــیده باشــند. ا گشــتی بزننــد، البتــه بــه ایــن شــرط  آن 
کلیســای تثلیــث  گورســتان تیخویــن، کلیســای بشــارت یــا  صومعــه از بخش هایــی مثــل 

گانــه بلیــت بخریــد.  کنیــد، بایــد بــرای هریــک جدا هــم دیــدن 

- موزه ی محاصره 
گــر اهــل مطالعــه ی تاریــخ باشــید، حتمــا ماجــرای محاصــره ی لنین گــراد  ســن پترزبورگ  ا
امــروزی  را در جنــگ جهانــی دوم می دانیــد. لنین گرادی هــا مــوزه ی محاصــره را ســه 
کردنــد تــا قصــه ی قربانیــان و بازمانــدگان  مــاه بعــد از پایــان محاصــره ی شــهر راه انــدازی 
کمونیســت این شــهر،  کنــد. البتــه اســتالین، در جریــان ســرکوِب حزب  محاصــره را روایــت 
کــرد، امــا مــوزه  کشــت و خیلــی از اقــالم مــوزه را هــم نابــود  مــوزه را بســت، رئیــس مــوزه را 
ــِخ  ــد و حــاال می شــود یادگارهــای آن ســال های تل کردن ــاره افتتــاح  را در ســال ۱۹۸۹ دوب
ــر راهنمــای انگلیســی زبان  گ ــه ا ک ــان باشــد  تاریــخ ســن پترزبورگ را این جــا ببینیــد. یادت

کنیــد.  می خواهیــد، قبــال بــا مــوزه هماهنــگ 

- موزه ی داستایوسکی 
گذرانــد  داستایوســکی، نویســنده ی بــزرگ روس، همــه ی عمــرش را در ســن پترزبورگ 
کــه حــاال بــه مــوزه ی  کارامــازف را در خانــه ای نوشــت  و شــاهکارهایی مثــل بــرادران 
کــه در زمــان مــرگ  کرده انــد. خانــه را درســت همان طــوری  داستایوســکی تبدیلــش 

کرده انــد و دیدنــش خالــی از لطــف نیســت.  داستایوســکی در ۱۸۸۱ بــود حفــظ 

- کاخ ِشرِمتِیف 
ُفنتانــکا مشــرف اســت و دو  بــه رود  بــا دروازه هــای آهنــی عظیمــش،  کاخ شــرمتیف، 
کوچــک دل نشــین را در خــود جــای داده اســت. مــوزه ی موســیقی مجموعــه ای  مــوزه ی 
کنســرت هایی  گاهــی هــم  از ســازهای قرن هــای نوزدهــم و بیســتم را نمایــش می دهــد و 
ــان  ــد از خیاب ــه بای کاخ هــم، ک ــه ی  گان ــزار می کننــد. در یــک جنــاح جدا در ایــن مــوزه برگ
لیتینــی واردش شــوید، مــوزه ی آنــا آخماُتــوا، شــاعر بــزرگ اوایــل قــرن بیســتم، را پیــدا 

ــی از لطــف نیســت.  ــه دیدنــش خال ک می کنیــد 

- دژ پتر و پل 
کــه پیشــنهاد می کنیــم حتمــا ببینیــد. عمــر دژ بــه ســال  دژ پتــر و پــل از آن جاهایــی اســت 
۱۷۰۳ برمی گــردد و قدیمی تریــن ســاختمان ســن پترزبورگ اســت. هرچنــد دژ را بــرای 
ــا ســال ۱۹۱۷ فقــط یــک زنــدان  ــر حمله هــای نظامــی ســاخته بودنــد، امــا ت دفــاع در براب
سیاســی بــود و چهره هــای معروفــی مثــل داستایوســکی، گورکــی، تُرتســکی و الکســاندر، 

ــد.  ــی بوده ان ــن، در آن زندان ــِر لنی ــرادر بزرگ ت ب
را  طالیی رنگــش  متــری   ۱۲۲ منــاره ی  هــم  کــه  پــل  ســن  و  پتــر  ســن  جامــع  کلیســای 
کمــان  گرفتــه اســت. بیشــتِر حا از همه جــای شــهر می بینیــد  در همیــن دژ بــزرگ قــرار 
کبیــر بــه بعــد، در ســاختماِن  کمونیســتی روســیه را، از زمــان پتــر  دوره ی پیــش از انقــالب 

کرده انــد.  کلیســا دفــن  بــاروِک همیــن 
کلیســای جامعــش محــدود نمی شــوند؛ شــما می توانیــد  البتــه دیدنی هــای دژ فقــط بــه 
در داخــل ســاختمان خانــه ی فرمانــده، نمایشــگاه تاریــخ ســن پترزبورگ را ببینیــد، از 
تماشــای مجموعه هــای هنرهــای تزئینــِی خانــه ی مهندســان لــذت ببریــد و بــه مــوزه ی 

ــدان تروِبتســکوی هــم ســری بزنیــد. فن آوری هــای ستاره شناســی و موشــکی و زن

غذا
کیفیــت ِ  تــوی ســن پترزبورگ، اصــال نگــران غــذا نباشــید. تنــوع رســتوران ها و قیمــت و 
بــا  ایــن شــهر در روســیه بی نظیــر اســت. این جــا می توانیــد رســتوران هایی  غذاهــای 
کنیــد، هزینــه ای معقــول بپردازیــد و غذایــی عالــی نــوش جــان  حــال و هــوای ویــژه پیــدا 

کنیــد. 

- فاُسل 
کافــه ی شــیِک مینی مالیســتِی ســبک روســی می توانیــد غذاهــای مــدرِن  ایــن  تــوی 
ک )ســاالد شــاه ماهی( و پن کیک هــای ســیب زمینِی  کنیــد. ُفرشــما روســیه را امتحــان 

خ کرده ی فاُســل را هــم از دســت ندهیــد. )ســبک غــذا: روســی( ســر

- َتندوری نایتز 
مــدرن  و  ســنتی  غذاهــای  و  اســت  ســن پترزبورگ  هنــدی  رســتوران  بهتریــن  این جــا 
گوشــت بخوریــد، می توانیــد  گیاه خواریــد یــا نمی خواهیــد  گــر  هنــدی را ســرو می کنــد. ا
گیاهــی این جــا راضیتــان می کننــد. )ســبک غــذا: هنــدی(  کــه غذاهــای  مطمئــن باشــید 

- سوکاواتی 
غذاهــای  و  ســنتی  فضــای  بــا  روســیه،  اندونزیایــی  رســتوران  اولیــن  ســوکاواتی، 
خوشــمزه اش بیــن ســن پترزبورگی ها حســابی طــرف دار دارد. این جــا هــم می توانیــد از 
کاری این جــا هــم، بــا توجــه بــه قیمتــش،  گیاهــی بی نظیــر لــذت ببریــد. ناهــار  غذاهــای 

عالــی اســت. )ســبک غــذا: اندونزیایــی( 

- پارک جوزپه 
ــد  ــم می توانی ــتان ها ه ــه تابس ک ــت  ــه اس ــی دو طبق ــی عال ــتوراِن ایتالیای ــک رس ــا ی این ج
واقعــا  جوزپــه  پــارک  پیتزاهــای  و  پاســتاها  بخوریــد.  غــذا  آن  بیرونــی  بــاز  فضــای  در 

ایتالیایــی( غــذا:  )ســبک  خوشــمزه اند. 

کی  -جین  نو  تا
کــه بــا  این رســتوران بــزرگ ژاپنــی یکــی از اصیل تریــم رســتوران های ســن پترزبورگ اســت 

انــواع غذاهــای عالــی از مشــتریان پذیرایــی می کنــد. )ســبک غــذا: ژاپنــی(

- کاروان سرای 
کنیــد و بــا  کاروان ســرای می توانیــد عالی تریــن غذاهــای ازبکســتان را نــوش جــان  در 

حــال و هــوای آســیای مرکــزی آشــنا شــوید. )ســبک غــذا: ازبــک(

- نیُکالی 
ســاختمان ایــن رســتوران ســنتِی روســی را از چــوب ســاخته اند و در آن می توانیــد از 

غذاهــای خوشــمزه، خــوب و به صرفــه  لــذت ببریــد. )ســبک غــذا: روســی(

س 
ُ

- بایبل
این جــا تنهــا رســتوراِن لبنانــی ســن پترزبورگ اســت و غذاهایــش بــه مــذاق مــا ایرانی هــا 
ــص،  ــل حم ــی، مث ــای لبنان ک ه ــواع خورا ــد از ان ــس می توانی ــوی بایبل ــد. ت ــوش می آی خ

کوفتــه، لــذت ببریــد. )ســبک غــذا: لبنانــی( کّبــه، تبولــه و 
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بازگشت به فهرست مطالب

Nizhny Novgorod شهر نیژنی نووگورود
بعضی هــا نیژنــی نووگــورود را پایتخــِت ســوم روســیه می نامنــد، امــا راســتش را بخواهیــد 
کم تــر از مســکو یــا ســن پترزبورگ حــال و هــوای بین المللــی دارد. بــا ایــن  ایــن شــهر خیلــی 
کرملیــِن باســتانِی نیژنــی نووگــورود در ســاحل رود ُولــگا و پیــاده راه دلنشــین  حــال، دیــدن 

و زیبایــش بــه زحمــت ســفر می ارزنــد. 
بــود و  پایتخــِت تجــاری امپراتــوری روســیه  قــرن نوزدهــم،  ایــن شــهر، در میانه هــای 
صنعتــش حســابی رونــق داشــت. کرجی هــای تجــاری در ســاحل رود پهلــو می گرفتنــد 
ــازار شــناوِر جــذاب را حــاال هــم می شــود در مناطقــی مثــل  ــد و ایــن ب و تجــارت می کردن
کــه می گفتنــد  یارمــارکا دیــد. اهمیــت تجــاری ایــن شــهر در قــرن نوزدهــم چنــان بــود 
کیــف پولــش«.  »ســن پترزبورگ ســِر روســیه اســت، مســکو قلبــش و نیژنــی نووگــورود هــم 
گورکــی،  کســیم  در دوره ی اتحــاد جماهیــر شــوروی، اســم ایــن شــهر را بــه احتــرام ما
گذاشــته بودنــد. آن ســال ها، نیژنــی  ــود، گورکــی  ــه دنیــا آمــده ب کــه در آن ب نویســنده  ای 
نووگــورود مرکــز صنایــع نظامــی شــوروی بــود و بــه همیــن دلیــل حکومــتِ  کمونیســتی بــه 
حضــور خارجی هــا تــوی شــهر روی خــوش نشــان نمــی داد. امــا در همیشــه روی یــک 
کــرده و  پاشــنه نمی چرخــد و حــاال نیژنــی نووگــورود بــاز هــم درهایــش را بــه روی دنیــا بــاز 
کننــد.  قــرار اســت بعضــی بازی هــای جــام جهانــی ۲۰۱۸ روســیه را تــوی ایــن شــهر برگــزار 
در ســال های اخیــر، صنعــت فــن آوری ِ اطالعــات روســیه هــم در ایــن شــهر متمرکــز شــده 

ــه روزهــای اوج برگشــته اند.  ــورود ب ــی نووگ اســت و صنایــع مهندســی نیژن
کا هــم از میــان  گرفتــه اســت. رود ُا نیژنــی نووگــورود در ســاحل جنوبــی رود ولــگا قــرار 
شــهر می گــذرد و آن را بــه دو منطقــه ی شــهر علیــا در ســاحل تپــه ای ســمت راســت و 
کــه در واقــع بخــش  شــهر ســفلی در ســاحل ســمت چــپ تقســیم می کنــد. شــهر علیــا 
ُگُردســکی )بخــش  تاریخــی و قدیمــِی نیژنــی نووگــورود اســت شــامل ســه محلــه ی نیِژ
کا( و  کنــار رود ُا تاریخــی مرکــزی بــه عــالوه ی منطقــه ای در ســاحل ولــگا(، پرُیکســکی )در 
ــر اســت و بافتــی صنعتــی دارد محله هــای  ــه بزرگ ت ک ُسِوتســکی می شــود و شــهر ســفلی 
کاناوینســکی، ُسرُموســکی، آوُتزاُودســکی، مسکوســکی و لنینســکی را در خود جای داده 

اســت. 
کــه بــه خاطــر مرتفــع بودنــش  کا ســاخته اند  کرملیــِن ایــن شــهر را در ســاحل شــرقِی ُا
کرملیــن، خیابان هــای اصلــی شــهر را  بــه ولــگا هــم مشــرف اســت. کنــار دیــوار جنوبــی 
کــه از میــدان مینینــی ای ُپژارســُکگو منشــعب می شــوند. پیــاده راه دل نشــیِن  می بینیــد 
ُگرُکگــو  ُبلشــایا ُپکُروســکایا هــم از همیــن میــدان بــه ســمت جنــوب مــی رود تــا بــه میــدان 

کنــار یکدیگــر در ســاحل غربــِی رود  برســد. ایســتگاه های اتوبــوس و قطــار شــهر را هــم 
می بینیــد.  کا  اُ

نیژنــی نووگــورود آب و هــوای مرطــوب و قــاره ای دارد؛ آب و هوایــی شــبیه مســکو امــا بــا 
ــا اواخــر مــارس طــول  کمــی ســردتر. زمســتان های شــهر از اواخــر نوامبــر ت زمســتان هایی 

می کشــند و معمــوال در ایــن ماه هــا نیژنــی نووگــورود پوشــیده از بــرف اســت. 
فــرودگاه بین المللــی نیژنــی نووگــورود در ۱۵ کیلومتــرِی جنــوب غربــی مرکــز و شــهر اســت 
ــان را  ــا و بلیت هایش ــه برنامه ه ک ــورهای مختلــف دارد  کش ــهرها و  ــه ش و پروازهایــی از/ب
کنیــد. البتــه از نیژنــی نووگــورود می توانیــد  می توانیــد از آژانس هــای مســافرتی شــهر تهیــه 

بــا اتوبــوس یــا قطــار هــم بــه شــهرهای دیگــر دسترســی داشــته باشــید. 
کــه در ایســتگاه مسکوســکایا بــا هــم تالقــی می کننــد. خــط  ایــن شــهر ۲ خــط متــرو دارد 
کولتــوری.  پــارک  از  یــک متــروی شــهر از بوِرِوســتنیک شــروع می شــود و خــط ۲ هــم 
کنون فعال اســت و ۳۰ خط در سراســر  شــبکه ی ترامــوای نیژنــی نووگــورود هــم از ۱۸۹۶ تــا 
گردشــگران خدمــات  شــهر دارد. همچنیــن، ۲۵ خــط اتوبــوس برقــی بــه اهالــی شــهر و 
اتوبــوس دولتــی و ۸۰ خــط مینی بــوس  نووگــورود حــدود ۸۰ خــط  نیژنــی  می دهنــد. 

ــد.  ــت می کنن ــهر راح ــد در ش ــت و آم ــت رف ــان را باب ــه خیالت ک ــم دارد  ــی ه خصوص

چند توصیه: 
کســی ظــرف ۳۰ تــا ۴۰ دقیقــه از مرکــز شــهر بــه فــرودگاه  گرفتــاِر ترافیــک نشــوید، بــا تا گــر  ۱. ا
ج بــر مــی دارد. اتوبوس هــای خطــوط ۱۱،  کــه حــدود ۷۰۰ تــا ۱۰۰۰ روبــل خــر می رســید 
ــرودگاه جابه جــا  ــز شــهر و ف ــل بیــن مرک ــا حــدود ۲۰ روب ــی ۴۶ هــم شــما را ب ــی ۲۹ و ت ۲۰، ت

می کننــد. 
گورکــی  مسکوســکی  کــه ایســتگاه قطــار شــهر هنــوز نــام قدیمــِی ایســتگاه  ۲. یادتــان باشــد 
»گورکــی«  را  اســمش  هــم  حرکــت  برنامــه ی  جدول هــای  بیشــتر  در  و  اســت  حفــظ  را 
گــر بلیتــی بــه مقصــد نیژنــی نووگــورود خریدیــد و اســم ایســتگاه  می نویســند. بنابرایــن، ا

ــوید.  ــج نش گی ــد  ــی را روی آن دیدی گورک
کســی  کــه رفــت و  ــا هــر وســیله ی نقلیــه ی عمومــی ای  جــز تا ۳. تــوی نیژنــی نووگــورود، ب
کرایه تــان را بدهیــد. تقریبــا  کثــر یــک ایســتگاه بعــد از ســوار شــدن  کنیــد، بایــد حدا آمــد 
یــک  مینی بوس هــا  و  اتوبوس هــا  از  نیمــی  و  برقــی  اتوبوس هــای  و  ترامواهــا  همــه ی 
گــر خبــری از متصــدی  کــه می توانیــد بلیتتــان را از او بخریــد، امــا ا متصــدی بلیــت دارنــد 
کرایــه را بــه راننــــده بدهــــید و البتــــه بهتــر اســت پــول خــرد همراهتــان - نبــود بایــد پــول 

شهر نیژنی نووگورود
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باشد. 
کــه مینی بوس هــا ایســتگاه های خاصــی ندارنــد، بنابرایــن بــرای ســوار  ۴. یادتــان باشــد 
ــاالی در  ــرای پیــاده  شــدن هــم دکمــه ی ب ــه آن هــا بایــد دســت تــکان دهیــد و ب شــدن ب

را بزنیــد. 

دیدنی ها 
کرملین  - مجموعه ی 

- موزه ی ساخارف 
گورکی  - موزه  های 

- موزه ی معماری ولگای سفلی 
- کلیساها و صومعه های شهر 

کاِرف - صومعه ی ما

تاریخچه
نیژنــی نووگــورود را دوک یــورِی دوم در ســال ۱۲۲۱ ســاخت و وقتــی چنــد ســال بعــد، 
کردنــد، این جــا هــم، مثــل مســکو و تــِور، بــه دلیــل نوپــا و  مغول هــا بــه روســیه حملــه 
کــرد، قــدرت  کم کــم رشــد  کم اهمیــت بــودن از شــر مغول هــا در امــان مانــد. امــا شــهر 
کمان  گرفــت و باالخــره در اواســط قــرن چهاردهــِم میــالدی مرکــز ایالــِت ســوزدال شــد و حا
کننــد، قلعــه ای  کــه می خواســتند نیژنــی نووگــورود را بــه رقیــِب مســکو تبدیــل  شــهر 
کلیســا در آن ســاختند. بــا ایــن حــال، شــهر در اواخــر قــرن چهاردهــم جــزِو  ســنگی و چنــد 
ــه  ــی ب ــرای زندگ ــم ب ــهر ه ــاهزاده های ش ــد و ش ــزرِگ مســکو ش ــین ب ــدوده ی دوک نش مح
کــه در ســال ۱۴۰۸ تاتارهــا نیژنــی نووگــورود را آتــش زدنــد، امــا شــهر  مســکو رفتنــد. بــا ایــن 
کــز مهــم جنگــِی روس هــا در برابــر تاتارهــا شــد. یــک قــرن  گرفــت و یکــی از مرا دوبــاره جــان 
ــد در  ــه بتوان ک ــود  ــه آن قــدر قــوی ب ک ــورود ســاختند  ــی نووگ ــزرگ در نیژن بعــد، کرملینــی ب

کنــد.  برابــر حمله هــای مجــدد تاتارهــا در ۱۵۲۰ و ۱۵۳۶ مقاومــت 
کم کــم بــه  وقتــی باالخــره ســال های جنــگ و بدبختــی تمــام شــدند، نیژنــی نووگــورود 
کــه بزرگ تریــن خانــدان بــازرگان  کانــون تجــارت در روســیه تبدیــل شــد و اســتُرگانف ها 
کردنــد. تأثیــر اســترگانف ها بــر نیژنــی  روســیه بودنــد ایــن شــهر را مرکــز فعالیت هایشــان 
و  معمــاری  ســبک  بیســتم  و  نوزدهــم  قرن هــای  در  کــه  بــود  قــوی  چنــان  نووگــورود 

شــمایل نگارِی ویــژه ای بــه نــام ســبک اســترگانف در شــهر رایــج شــد. 
در میانه هــای قــرن نوزدهــم، نیژنــی نووگــورود دیگــر پایتخــِت تجــاری امپراتــوری روســیه 
شــده بــود و صنعتــش حســابی رونــق داشــت. در همــه ی ایــن ســال ها، کرجی هــای 
ــذاب  ــناوِر ج ــازار ش ــن ب ــد. ای ــارت می کردن ــد و تج ــو می گرفتن ــاحل رود پهل ــاری در س تج
را حــاال هــم می شــود در مناطقــی مثــل یارمــارکا دیــد. اهمیــت تجــاری ایــن شــهر در قــرن 
ــش و  ــکو قلب ــت، مس ــیه اس ــِر روس ــن پترزبورگ س ــد »س ــه می گفتن ک ــود  ــان ب ــم چن نوزده

کیــف پولــش«.  نیژنــی نووگــورود هــم 
گورکــی،  کســیم  در دوره ی اتحــاد جماهیــر شــوروی، اســم ایــن شــهر را بــه احتــرام ما
گذاشــته بودنــد. در آن ســال ها، نیژنــی  کــه در آن بــه دنیــا آمــده بــود، گورکــی  نویســنده  ای 
نووگــورود مرکــز بســیاری از صنایــع مرتبــط بــا صنایــع نظامــی بــود و بــه همیــن دلیــل 
حکومــتِ  کمونیســتی بــه حضــور خارجی هــا تــوی شــهر روی خــوش نشــان نمــی داد و 
تــا اواســط دهــه ی ۱۹۷۰ بــه بهانه هــای امنیتــی حتــی بــه نقشــه های نیژنــی نووگــورود 
گورکــِی آن روزهــا، بــرای چنــد دهــه  هــم اجــازه ی چــاپ نمی دادنــد. نیژنــی نووگــورود، یــا 
شــهری منــزوی بــود و حتــی در دهــه ی ۱۹۸۰ مخالفــان سیاســی، مثــل آنــدری ســاخارِف 

ــد.  ــد می کردن ــهر تبعی ــن ش ــه ای ــک دان، را ب فیزی
امــا در همیشــه روی یــک پاشــنه نمی چرخــد و حــاال نیژنــی نووگــورود بــاز هــم درهایــش 
کــرده و قــرار اســت بعضــی بازی هــای جــام جهانــی ۲۰۱۸ روســیه را  را بــه روی دنیــا بــاز 
کننــد. در ســال های اخیــر، صنعــت فــن آوریِ  اطالعــات روســیه  تــوی ایــن شــهر برگــزار 
هــم در ایــن شــهر متمرکــز شــده اســت و صنایــع مهندســی نیژنــی نووگــورود بــه روزهــای 

برگشــته اند. اوج 

حمل و نقل
ــهر  ــز ش ــه از مرک ــا ۴۰ دقیق ــرف ۳۰ ت ــد ظ ــی می توانی کس ــا تا ــوید، ب ــک نش ــاِر ترافی گرفت ــر  گ ا
ــر  ج ب ــل خــر ــا ۱۰۰۰ روب ــه حــدود ۷۰۰ ت ک ــورود برســید  ــی نووگ ــی نیژن ــرودگاه بین الملل ــه ف ب
مــی دارد. اتوبوس هــای خطــوط ۱۱، ۲۰، تــی ۲۹ و تــی ۴۶ هــم شــما را بــا حــدود ۲۰ روبــل 

بیــن مرکــز شــهر و فــرودگاه جابه جــا می کننــد. 
کســی  کــه رفــت و آمــد  تــوی نیژنــی نووگــورود، بــا هــر وســیله ی نقلیــه ی عمومــی ای  جــز تا
کرایه تــان را بدهیــد. تقریبــا همه ی  کثــر یــک ایســتگاه بعــد از ســوار شــدن  کنیــد، بایــد حدا
یــک متصــدی  و مینی بوس هــا  اتوبوس هــا  از  نیمــی  و  برقــی  اتوبوس هــای  و  ترامواهــا 
گــر خبــری از متصــدی نبــود بایــد  کــه می توانیــد بلیتتــان را از او بخریــد، امــا ا بلیــت دارنــد 

کرایــه را بــه راننــده بدهیــد و البتــه بهتــر اســت پــول خــرد همراهتــان باشــد.  پــول 
کــه در ایســتگاه مسکوســکایا بــا هــم تالقــی می کننــد.  نیژنــی نووگــورود ۲ خــط متــرو دارد 
کولتــوری.  خــط یــک متــروی شــهر از بوِرِوســتنیک شــروع می شــود و خــط ۲ هــم از پــارک 
بلیــت  قیمــت  و  هســتند  فعــال  نیمه شــب  تــا  صبــح   ۱۵  :۵ ســاعت  از  خــط  دو  ایــن 

تک ســفره ی متــرو هــم ۱۶ روبــل اســت. 
کنــون فعــال اســت و ۳۰ خــط در سراســر  ــا  شــبکه ی ترامــوای نیژنــی نووگــورود از ۱۸۹۶ ت
گردشــگران خدمــات می دهنــد.  شــهر دارد. ۲۵ خــط اتوبــوس برقــی هــم بــه اهالــی شــهر و 
نیژنــی نووگــورود حــدود ۸۰ خــط اتوبــوس دولتــی و ۸۰ خــط مینی بــوس خصوصــی دارد. 
کــه مینی بوس هــا ایســتگاه های خاصــی ندارنــد، بنابرایــن بــرای ســوار  یادتــان باشــد 
ــاالی در  ــرای پیــاده  شــدن هــم دکمــه ی ب ــه آن هــا بایــد دســت تــکان دهیــد و ب شــدن ب

را بزنیــد.

آب و هوا
نیژنــی نووگــورود آب و هــوای مرطــوب و قــاره ای دارد؛ آب و هوایــی شــبیه مســکو امــا بــا 
ــا اواخــر مــارس طــول  کمــی ســردتر. زمســتان های شــهر از اواخــر نوامبــر ت زمســتان هایی 
ــن  ــت. میانگی ــرف اس ــیده از ب ــورود پوش ــی نووگ ــا نیژن ــن ماه ه ــوال در ای ــند و معم می کش
دمــای شــهر هــم از ۱۹ درجــه ی ســانتی گراد در ژوئیــه تــا ۹ درجــه ی ســانتی گراد زیــر صفــر 

در ژانویــه نوســان دارد.  

کز خرید مرا
- مگا 

کــرده و در میــان ۱۶۰ مغــازه اش  کــه در ســال ۲۰۰۶ کارش را شــروع  مرکــز خریــد اصلــی شــهر 
نــام چنــد برنــِد جهانــی را هــم می بینیــد. مــگا در حومــه ی جنوبــی شــهر اســت؛ درســت 
ــی هــم از چنــد نقطــه ی شــهر  کازان مــی رود. اتوبوس هــای رایگان ــه  ــه ب ک ــار جــاده ای  کن

شــما را بــه ایــن مرکــز خریــد می برنــد. 

- فنتاستیکا 
مرکز خرید بزرگی در شماره ی ۱۷۸ خیابان ُردُیُنف 

گالری  - ال پی فشن 
گرفتــه  کــه در شــماره ی ۱۶/۱۰ خیابــان الکسیْوســکایا قــرار  تنهــا مرکــز خریــد مرکــز شــهر 

ــت.  اس

- ِرسپوبلیکا 
مرکز خرید بزرگی درست روبه روی ایستگاه مسکوسکی- پارک فینیکس 
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گردشگری نیژنی نووگورود جاذبه های تفریحی و 
کرملین  - مجموعه ی 

کرملیــن و یــازده برجــش را در قــرن شــانزدهم میــالدی ســاخته اند.  دیوارهــای ســتبر 
بیشــتر  و  می دهنــد  قــرار  عمومــی  نمایــش  معــرض  در  گاهــی  را  اســتحکامات  ایــن 
قــرن  کوچــک و  کلیســای  امــا  کرملیــن حــاال دفاتــر دولتــی هســتند،  ســاختمان های 
کلیســایی فعــال  کار: ۹ صبــح تــا ۲ ظهــر( هنــوز هــم  هفدهمــِی حضــرت میکائیــل )ســاعت 
کلیســا، جایــی نزدیــک یادبــود قهرمانــان جنــگ جهانــی دوم، مشــعلی  اســت. پشــت 
کــه قرن هاســت خامــوش نشــده اســت و در شــمال شــرقِی مجموعــه هــم  را می بینیــد 
کــه قدیم ترهــا خانــه ی فرمانــدار شــهر  ُگُردســکی را پیــدا می کنیــد  مــوزه ی دولتــی هنــِر نیِژ

ــت.  ــوده اس ب

- موزه ی ساخارف 
کمونیســتی شــوروی آنــدری ســاخارف، فیزیــک داِن بــزرِگ مخالــف دولــت و  حکومــت 
کــرده بــود و مــوزه ی ســاخارف  برنــده ی جایــزه ی نوبــل، را بــه نیژنــی نووگــورود تبعیــد 
هــم داســتان زندگــی ایــن شــخصیت را روایــت می کنــد. مــوزه را در آپارتمــان محــل زندگــِی 

ــت.  ــف نیس ــی از لط ــش خال ــاخته اند و دیدن ــرش س ــاخارف و همس س

گورکی  - موزه  های 
کــه  گورکــی و زمانــی هم نامــش بــوده اســت، بدیهــی اســت  کــه خانــه ی  تــوی شــهری 
گورکــی وجــود داشــته باشــد. در واقــع تــوی نیژنــی نووگــورود  مــوزه ای هــم بایــد بــرای 
کار می کــرده، بــه مــوزه تبدیــل  گورکــی در آن هــا زندگــی یــا  کــه  همــه ی خانه هایــی را 
گورکــی در دهــه ی ۳۰  کــه محــل زندگــی  کامل تریــن مــوزه جایــی اســت  کرده انــد، امــا 
گورکــی« گذاشــته اند. البتــه مــوزه ای بــه اســم  ســالگی بــوده و حــاال اســمش را »مــوزه ی 
کودکیــش را در آن  کــه ایــن نویســنده ی روس ســال های  گورکــی« هــم هســت  »خانــه ی 
کافــی نیســتند،  گورکــی هســتید و ایــن دو مــوزه برایتــان  ــر شــیفته ی  گ ــده اســت. ا گذران

گورکــی« بزنیــد.  می توانیــد ســری هــم بــه »مــوزه ی ادبیــات 

- موزه ی معماری ولگای سفلی 
ایــن مــوزه ی روبــاز، گذشــته از فضایــی سرســبز و جنگلــی، مجموعــه ای از ســاختمان های 
ســنتی چوبــی را هــم در خــود جــای داده اســت. بهتریــن ســاختمان ایــن مجموعــه 

ــردد. ــال ۱۷۳۱ برمی گ ــه س ــه عمــرش ب ک ــت  ــای ُپکُروسکایاس کلیس

- کلیساها و صومعه های شهر 
گنبدهــای پیازی شــکل و مناره هــای طالیــی  چشــم انداِز نیژنــی نووگــورود پــر اســت از 
کــه تاریــخ غنــی شــهر را به یــاد می آورند. صومعه ی قرن ســیزدهمِی بشــارت،  کلیســاهایی 
نیســت؛  بــاز  امــا  اســت،  شــهر  کلیســای  قدیمی تریــن  ِچرینُگوســکایا،  خیابــان  بــاالی 
کــه بــه ولــگا مشــرف اســت، همین طــور. امــا در  صومعــه ی قــرن هفدهمــی ِپُچرســکی هــم 
کلیســای قــرن هفدهمــِی صعــود مریــم در خیابــان ایلینســکایا برویــد  عــوض می توانیــد بــه 
کلیســای چوبــی را ببینیــد. کلیســای ســبک بــاروِک اســترگانف  و معمــاری بی نظیــِر ایــن 
یــا تولــد عیســی در خیابــان ُرژِدسْتِونْســکایا هــم سنگ تراشــی های خیره کننــده ای دارد. 
کلیســای  کا، کلیســای باشــکوه ِنوســکی را در خیابــان اســتِرلکا و  در ســاحل غربــی رود ُا
کــه درســت پشــِت  جامــع بــازار قدیمــِی منجــی را هــم در خیابــان ِبتانکــورا پیــدا می کنیــد 

گرفته انــد.  یارمــارگا، تــاالر نمایشــگاهِی زیبــای شــهر در میــدان لنینــا، قــرار 

کاِرف  - صومعه ی ما
کاِروو در ۶۰ کیلومتــری شــرق نیژنــی نووگــورود، در ســاحل ولــگا، قــرار  روســتای آرام مــا
کارف  کلیســاهای صومعــه ی مــا گنبدهــای  گرفتــه اســت و منظــره ی دیوارهــای ســنگی و 
در ایــن روســتا خیره کننــده اســت. صومعــه و روســتا را در ســال ۱۴۵۳ ســاخته اند، امــا 
ــود. حــاال صومعــه را بازســازی  کمونیســتی تعطیــل شــده ب صومعــه در دوران حکومــت 
می کننــد.  زندگــی   آن  در  راهبــه   ۲۰ فقــط  هرچنــد  دارد،  فعــال  کلیســای   ۴ و  کرده انــد 
کم جمعیــت و خلــوِت صومعــه پــر اســت از خانه هــای چوبــی دهقانــی و البتــه  روســتای 
گــر دوســت داریــد روســتا و صومعــه اش را ببینیــد،  یــک مــوزه  هــم در مدرســه اش دارد. ا
می توانیــد صبــح بــا قایــق از نیژنــی نووگــورود بــه روســتا بیاییــد )۱۲۵ روبــل، ۳ ســاعت و 
ــا همــان قایق هــا بــه شــهر برگردیــد. البتــه بهتــر اســت غذایتــان را  نیــم راه( و شــب هــم ب

همــراه بیاوریــد، چــون رســتورانی تــوی روســتا نیســت. 
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غذا
- انگلیش ِامَبسی 

رســتورانی بــا حــال و هــوای غذاخوری هــای ســنتی انگلســتان بــا غذاهایــی متنــوع؛ از 
ــا ُرســت بیف و پودینــِگ شــام و ماهــی و چیپــِس  گرفتــه ت ــه  ِغ صبحان اســتیک و تخم مــر

آخــر شــب. 
سبک غذا: انگلیسی 

نشانی: زِوزدینکا، شماره ی ۱۲ 

گورکی  ُرد 
ُ
- گ

گورکــی از همــه شــیک تر و جالب تــر اســت.  از چنــد رســتوران یــادگار دوران شــوروی، ُگــُرد 
غــذای این جــا هــم عالــی اســت و قیمتــش هــم مناســب اســت. 

سبک غذا: روسی 
نشانی: ُبلشایا ُپکُروسکایا، شماره ی ۳۰ 

- میشل 
ابداعــی  غذاهــای  و  ســاندویچ  ســوپ،  انــواع  کــه  خوش عطــر  قهوه هــای  بــا  کافــه ای 

می کنیــد.  پیــدا  آن  منــوی  در  هــم  را  فرانســوی 
سبک غذا: فرانسوی 

نشانی: ُبلشایا ُپکُروسکایا، شماره ی ۶ 

- بار ُبچکا 
یک غذاخوری سنتِی گرجی با فضایی تاریک و ششلیک های عالی. 

سبک غذا: گرجی 
نشانی: ُبلشایا ُپکُروسکایا، شماره ی ۱۴ 

- مکزیکن استادیز 
کــه  ک هــای تنــِد لوبیــا، بوریتــو، فاهیتــا و ِامپانــادا  رســتورانی واقعــا مکزیکــی بــا انــواع خورا

گرفتــه اســت.  کرملیــن قــرار  درســت روبــه روی 
سبک غذا: مکزیکی 

نشانی: مینینا ای ُپژارسُکگو، شماره ی ۲ 

- ُپِتیتو پاپا 
کافه تریایی ارزان و مشرف به رود 

سبک غذا: سرپایی 
نشانی: ِورْخنه  ُولژسکایا 

- برادوی پیتزا 
ایستگاهی عالی برای ته بندِی آخر شب 

سبک غذا: فست فود 

نشانی: ُبلشایا ُپکُروسکایا، شماره ی ۳۱

مجری حرفھ ای تور روسیھ 
ن  آژانس ارمغان آفاق ایرانیا
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Sochi شهر سوچی
کوه نشــین قفقــاز بــود و امپراتــوری  ســوچِی امــروزی، چندهــزار ســالی، خانــه ی قبایــل 
ــلط  ــر آن مس ــی، ب ــوری عثمان ــا امپرات ــی ب ــد از جنگ ــم و بع ــرن نوزده ــل ق ــیه، در اوای روس
شــد. امــا ســوچِی امــروزی، کــه یــک شــهر تفریحــِی مــدرن اســت، اوایــل قــرن بیســتم 
کــه اولیــن حمــام آب معدنــی را در ایــن شــهر ســاختند و بعدتــر  بــه دنیــا آمــد؛ زمانــی 
انقــالب بلشــویکی درســت وقتــی  کرده انــد.  را افتتــاح  اســتراحتگاه »ریوِیــرای قفقــاز« 
کــه ســوچی داشــت یــک شــهر تمام عیــار می شــد و تــازه از طریــق راه آهــن  اتفــاق افتــاد 
بــه بقیــه ی روســیه متصــل شــده بــود، امــا اولیــن قطارهــای ایــن خــط حــدود شــش ســال 
کــه بلشــویک ها در جنــگ داخلــی روســیه برنــده شــده  بعــد راه افتادنــد، یعنــی وقتــی 
کــه در ســال ۱۹۳۴ دولــت  بودنــد. شــهر چنــد ســالی آهســته آهســته بــزرگ  شــد، تــا ایــن 
ــر  ــاره چنــد براب ــرد. جمعیــت شــهر یک ب ک ــِی ســوچی را آغــاز  کل ِح بازســازی  اســتالین طــر
شــد و جاده هــا، ســالن های تئاتــر، هتل هــا و اســتراحتگاه های تفریحــِی جدیــد ظاهــری 

ــد.  ــه ســوچی دادن ــازه و امــروزی ب ت
ســوچِی بــزرگ، بــا حــدود ۱۵۰ کیلومتــر طــول، پــس از لس آنجلــس، دومیــن مجموعــه ی 
اقمــارِی بــزرگ دنیاســت. خــوِد ســوچی در زمینــی بــه طــول ۷ کیلومتــر، کــه از رود ســوچی 
کوُررتنــی، کــه چنــد بلــوک بــا دریــا  گرفتــه اســت. خیابــان  کشــیده شــده، قــرار  تــا ماتِسســتا 
کــز  فاصلــه دارد، مجموعــه ی ایســتگاه های قطــار و اتوبــوِس شــمال شــرقی شــهر، مرا
کشــاورزِی جنــوب شــرقی شــهر را بــه  خریــد، بندرگاه هــا، منطقــه ی هتل هــا و نواحــی 

ــد.  ــل می کن ــر وص یکدیگ
کــه  ســوچی بــزرگ شــامل چهــار ناحیــه ی رســمی می شــود: ناحیــه ی ســوچی مرکــزی 
هســته ی اصلــی شــهر و پیشــرفته ترین و پرجمعیت تریــن بخــش آن اســت، ناحیــه ی 
کــه بزرگ تریــن ناحیــه ی شــهر اســت و طوالنی تریــن خــط ســاحلی را دارد،  الزاِروســکو 
کــوه آخــون را  کــه در جنــوب شــرقی شــهر اســت و دیدنی هایــی مثــل  ناحیــه ی ُخســتا 
کــه مرکــز شــبکه ی حمــل و نقــل شــهر اســت  ــر  در خــود جــای داده اســت و ناحیــه ی َادِل
ــا در  ــا آبخازی ــاز ب ــر و تنهــا مــرز زمینــِی ب و فــرودگاه بین المللــی ســوچی، پایانــه ی قطــار ادل

گرفته انــد.  آن قــرار 
خــط  هــم  بــزرگ  ســوچِی  منطقــه ی  منســجم ترین  و  شــهری ترین  پیشــرفته ترین، 
گومیــز در جنــوب شــرقِی ناحیــه ی الزاِروســکو و منطقــه ی ایِمِرتینســکایا  ســاحلِی بیــِن دا
خیابــان  بــه  ســری  اســت  بهتــر  ســوچی  در  خریــد  بــرای  اســت.  ادلــر  ناحیــه ی  در 
کــه از مهم تریــن مناطــق خریــد شــهر- گینســکایا در ســوچی مرکــزی بزنیــد؛ خیابانــی  ناوا

است و مغازه هایش همه چیز می فروشند.
کــه در حــوزه ی آب و هــوای  اســت  از روســیه  کوچکــی  از منطقــه ی  ســوچی بخشــی 
هــوای  رطوبــت  مدیترانــه ای،  هــوای  و  آب  خــالف  بــر  می گیــرد.  قــرار  نیمه گرم ســیری 
ســوچی بســیار زیــاد اســت، بنابرایــن بایــد خودتــان را بــرای آب و هوایــی مرطــوب آمــاده 
کــم نیســت، امــا حــدود ۳۰۰ روز در ســال آســمانی  کنیــد. مقــداِر بارندگــی در ســوچی 
کم نظیــر اســت. بــه خاطــر همیــن آب و هــوا، شــاید جــز نوامبــر،  کــه در روســیه  آفتابــی دارد 
دســامبر و ژانویــه، بقیــه ی ماه هــای ســال بــرای ســفر بــه ســوچی حــرف نداشــته باشــند. 
ســوچی امــروز اســتراحتگاه رســمِی تابســتانی رئیس جمهــور روســیه اســت و مقامــات 
بــر  شــهر هــم آن را بــرای میزبانــِی المپیــک آمــاده می کننــد. فــرودگاه ســوچی، عــالوه 
پروازهــای بین المللــی، هــر روز پروازهایــی بــه مســکو دارد. تابســتان ها، بــه دلیــل تعــداد 
زیــاد مســافران، پروازهــای ایــن فــرودگاه را هــم بیشــتر می کننــد و می توانیــد از ســوچی 
کــردن  مســتقیم بــه خیلــی از شــهرهای روســیه برویــد. ایــن فــرودگاه را در جریــاِن آمــاده 
کرده انــد و بنابرایــن امکانــات رفاهــی مناســبی دارد. بســته  شــهر بــرای المپیــک بازســازی 
بــه فصــل، برنامــه ی پروازهــا فــرق می کنــد، امــا ماه هــای مــه تــا ســپتامبر شــلوغ ترین 

ماه هــای ایــن فــرودگاه هســتند. 
برقــی.  نــه قطــار  و  ترامــوا دارد  نــه  بــزرگ روســیه، ســوچی  بــر خــالف دیگــر شــهرهای 
کوچــک  شــرکِت  چنــد  هــم  را  ســوچی  درون شــهرِی  مینی بوس هــای  و  اتوبوس هــا 
ارزان  و  فــراوان  تقریبــا  مینی بوس هــا  و  اتوبوس هــا  می کننــد.  مدیریــت  خصوصــی 
هســتند و شــاید بهتریــن وســیله بــرای رفــت و آمــد در ســوچی باشــند. خــط راه آهــِن ۱۰۵ 
کیلومتــرِی ســوچی بــزرگ یکــی از ســریع ترین و راحت تریــن وســایل رفــت و آمــد بیــن 
نواحــی ایــن شــهر اســت. بیشــتر قطارهــای ایــن خــط بیــن ادلــر و تواپســه رفــت و آمــد 

کرایــه ی آن هــا هــم بســته بــه مبــداء و مقصــد متفــاوت اســت.  می کننــد و زمــان و 
کــه  می شــود  شــروع  جشــنواره ای  بــا  مــه  مــاه  اواخــر  در  شــهر  جشــنواره های  فصــل 
هرچنــد قدیم ترهــا یــک جــور جشــنواره ی آبجــو بــود، امــا حــاال بــه یــک بازارچــه ی مــواد 
ُگرُکگــو برگــزار می شــود. در ژوئــن، می توانیــد  کــه در خیابــان  غذایــی تبدیــل شــده اســت 
کــه خیلــی از ســتاره های  کنیــد  در جشــنواره ی فیلــم یــک هفتــه اِی ســوچی شــرکت 
ســینمای روســیه و بعضــی هنرپیشــه های غیــر روس هــم در آن حضــور دارنــد. بــرای 
تماشــای فیلم هــای جشــنواره روی پــرده ی نمایــِش فضــای بــاِز پــارک ریوِیــرا الزم نیســت 
گــــر بــــه سیــــنمای زمســــتانِی ایــــن پارک بــــروید، بــایــــد بلـیــــت- هزینــــه ای بدهــــید، امــــا ا
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بــه  ِولــِوت ســیِزن  مــِد  بــا نمایــِش  اواخــر ســپتامبر  بخریــد. جشــنواره های ســوچی در 
کــه برترین هــای صنعــت مــد را بــه ســوچی  پایــان می رســند؛ جشــنواره ای یــک هفتــه ای 

می کشــد.

چند توصیه: 
۱. مثــل بقیــه ی شــهرهای روســیه، در ســوچی هــم تنهــا واحــد پــوِل معتبــر روبــل اســت. 
گیشــه های صرافــی بانک هــا برویــد  تبدیــل ارز خیلــی ســخت نیســت، امــا فقــط ســراغ 
نکنیــد.  ترابــری می بینیــد  ایســتگاه های  تــوی  کــه  گرفتــار صراف هایــی  را  و خودتــان 

ــد پاســپورت همراهتــان باشــد.  ــرای تبدیــل ارز بای ــه ب ک ــان باشــد  یادت
مرکــزی  بین المللــی ســوچی، فســت فود  فــرودگاه  مثــل  نقــاط ســوچی،  بعضــی  ۲. در 
کوُرْرتنــی، شــعبه ی مرکــزی رســتوران آنتیکــوار در  مــک دونالــد در شــماره ی ۱۷ خیابــان 
کافه هــا، می توانیــد از  شــماره ی ۲۷ خیابــان ُاستُرْوْســُکگو و بســیاری از رســتوران ها و 

کنیــد.  اینترنــت رایــگان وای فــای اســتفاده 
کم بــاران اســت، امــا آب  کــه ایــن فصــل در ســوچی  کوتــاه اســت و بــا ایــن  ۳. بهــاِر ســوچی 
ــوچی  ــتان های س ــوض تابس ــت. در ع ــب نیس ــنا مناس ــرای ش ــت و ب ــرد اس ــوز س ــا هن دری
کتبــر طــول می کشــند.  ــا آخــر ا کــردن حــرف ندارنــد و معمــوال از اواســط مــه ت ــرای شــنا  ب
ج روســیه  ژوئیــه و اوت شــلوغ ترین ماه هــای شــهر هســتند و توریســت ها از داخــل و خــار
کــه البتــه یکــی  کمتــری دارد  گردشــگران  کتبــر، شــهر  بــه شــهر می آینــد. در ســپتامبر و ا
ــای  ــه آب دری ک ــی  ــاه، درســت وقت ــدِن مدرسه هاســت. ایــن دو م ــاز ش ــم ب از دالیلــش ه
توریســت ها  هیاهــوی  از  پــر  خیابان هــا  و  نیســت  داغ  هــوا  اســت،  گــرم  هنــوز  ســیاه 

ــه ســوچی هســتند.  ــرای ســفر ب نیســتند، احتمــاال بهتریــن زمــان ب
کســی و  تــا تا تــکان دهیــد  کافــی اســت در خیابــان بایســتید و دســت  ۴. در ســوچی 
ــی شــهر مســافرکش ها را ترجیــح می دهنــد،  کننــد. اهال مســافرکش جلــوی پایتــان ترمــز 
ایــن روش خیلــی ایمــن  امــا راســتش را بخواهیــد  چــون ســریع تر و ارزان تــر هســتند، 

نیســت و ماشــین های مســافرکش هــم معمــوال حــال و روز خوبــی ندارنــد. 
کــه انگلیســی بلــد باشــد، بنابرایــن بهتــر  کنیــد  ۵. کــم پیــش می آیــد راننــده ای پیــدا 
کنیــد تــا  کارکنــان پذیــرش هتــل، اســتفاده  کســی از مترجــم، مثــال  گرفتــن تا اســت بــرای 
کســی متر اســتفاده می کننــد و  کمتــر از تا کســی ران ها  ــه دردســر نیفتیــد. این جــا هــم تا ب

کرایــه را خــود راننده هــا تعییــن می کننــد.  میــزان 
کاله بــرداری تــوی اســتراحتگاه های ســوچی منتشــر  گزارش هایــی از  گاهــی  کــه  ۶. بــا ایــن 
کــه ایــن جــور خالف کارهــا معمــوال انگلیســی  می شــوند، امــا امتیــاز شــما ایــن اســت 
ــا  کنیــد ب ــا ایــن حــال، ســعی  ــود. ب نمی داننــد و احتمــاال از شرشــان در امــان خواهیــد ب

ــوید.  ــی نش ــد و خودمان ــرم نگیری گ ــاد  ــان زی ــت نمی شناسیدش ــه درس ک ــی  آدم های
ــر تابســتان بــه ســوچی می رویــد، لبــاس مناســب،   کــرم  گ کــه ا ۷. نکتــه ی آخــر هــم ایــن 
ضدآفتــاب و عینــک آفتابــی همراهتــان باشــد تــا زیــر آفتــاب داِغ ســوچی آفتاب ســوخته 

نشــوید. 

دیدنی ها: 
ُگدیــک  - مــوزه ی هنــر ســوچی  - مــوزه ی  - اقامتــگاه تابســتانی اســتالین  - قلعــه ی 
کواریــوِم ُورد دیســکاوری  - مرکــز مراقبــت از میمون هــا  تاریــخ ســوچی  - پــارک ریوِیــرا  - آ

- غارهــای ُوُرنتُســوکا  - ۳۳ آبشــار

تاریخچه
کوه نشــین قفقــاز بــوده  منطقــه ی ســوچِی امــروزی، چندهــزار ســالی، خانــه ی قبایــل 
گرفتــه اســت.  و از تمدن هــای یونــان باســتان، روم، بیزانــس، آبخازیــا و عثمانــی تأثیــر 
هنــوز هــم یادگارهایــی از ایــن تمدن هــا را می توانیــد در ســوچی ببینیــد؛ چیزهایــی مثــل 

ــِد قــرون وســطایِی ســبِک بیزانســی.  ــا معاب ــز ی لوح هــای ســنگِی عصــر برن
ــر  ــی، ب ــوری عثمان ــا امپرات ــی ب ــد از جنگ ــم و بع ــرن نوزده ــل ق ــیه، در اوای ــوری روس امپرات
منطقــه ی ســوچی مســلط شــد. چنــد ســال بعــد، مقامــات روس دِژ الکســاندریا را در 
الزاِرْوســکوی  منطقــه  ی  در  هــم  را  دژ  دو  و  ســاختند  امــروزی  مرکــزی  ســوچِی  محــِل 
امــروزی. منطقــه ی اطــراف دژ الکســاندریا تــا اواخــر قــرن نوزدهــم نام هــای مختلفــی 
کــه اســم یکــی  گذاشــتند  کــه در ســال ۱۸۹۶ اســم ایــن منطقــه را ســوچی  داشــت، تــا ایــن 

از رودهــای محلــی بــود. 
کم کــم اســتراحتگاه و تفرجگاهــی مشــهور شــد؛ در ســال  اوایــل قــرن بیســتم، ســوچی 
۱۹۰۲ اولیــن حمــام آب معدنــی را در ایــن شــهر ســاختند و در ســال ۱۹۰۹ هــم اســتراحتگاه 
کــه  کرده انــد. انقــالب بلشــویکی درســت وقتــی اتفــاق افتــاد  »ریوِیــرای قفقــاز« را افتتــاح 
ســوچی داشــت یــک شــهر تمام عیــار می شــد و تــازه از طریــق راه آهــن بــه بقیــه ی روســیه 
متصــل شــده بــود، امــا اولیــن قطارهــای ایــن خــط حــدود شــش ســال بعــد راه افتادنــد، 

کــه بلشــویک ها در جنــگ داخلــی روســیه برنــده شــده بودنــد.  یعنــی وقتــی 
کــه در ســال ۱۹۳۴ دولــت  تــا ایــن  بــزرگ می شــد،  شــهر چنــد ســالی آهســته آهســته 
کــرد. در ۷ ســال، جمعیــت شــهر از ۱۷۰۰۰  کلــِی ســوچی را آغــاز  ِح بازســازی  اســتالین طــر
اســتراحتگاه های  و  تئاتــر، هتل هــا  ســالن های  و جاده هــا،  رســید  نفــر   ۷۲۰۰۰ بــه  نفــر 
دولــت  در ســال ۱۹۶۱،  دادنــد.  بــه ســوچی  امــروزی  و  تــازه  جدیــد ظاهــری  تفریحــِی 
کــه  کنــد و این طــور بــود  گرفــت شــهرک های اطــراف ســوچی را بــا ایــن شــهر یکــی  تصمیــم 

کــه امــروز می بینیــم متولــد شــد.  ســوچِی بزرگــی 
کریمــه  کــه حــاال جزئــی از اوکرایــن شــده  بعــد از فروپاشــی شــوروی، ســوچی  بــه  جــای 
بــود اســتراحتگاه تابســتانِی رئیس  جمهــور روســیه شــد. در ســال ۲۰۰۷ هــم ســوچی را 
کردنــد و ســاخت و ســاِز جاده هــای تــازه،  بــه عنــوان شــهر میزبــان المپیــک ۲۰۱۴ انتخــاب 
کــز ورزشــی و ســاختمان های تجــاری و مســکونِی  فرودگاه هــا و بندرگاه هــای تــازه، مرا

کامــال تغییــر داده  اســت. ــزاری المپیــک چهــره ی شــهر را  ــرای برگ الزم ب
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حمل و نقل
مینی بوس هــای  و  اتوبوس هــا  از  می توانیــد  فــرودگاه  و  شــهر  بیــن  آمــد  و  رفــت  بــرای 
ــزی قطــار ســوچی( و  ــرودگاه  ایســتگاه مرک ــر(، ۱۰۵ )ف ــزی ادل ــازار مرک ــرودگاه  ب خــط ۵۱ )ف
کنیــد. همچنیــن خــط راه آهــن تازه تأســیِس  ۱۳۵ )فــرودگاه  کراســنایا ُپلیانــا( اســتفاده 
کراســنایا  فرودگاهــی هــم فــرودگاه ســوچی را بــه نواحــی ادلــر و ســوچی مرکــزی و همچنیــن 

پلیانــا متصــل می کنــد. 
کســی های فــرودگاه ســوچی  ــه تا ک ــد نیســت بدانیــد  کســی را ترجیــح می دهیــد، ب ــر تا گ ا
کتــاب  بی نظــم هســتند، راننده هــا انگلیســی نمی داننــد و قیمت هــا هــم بــی  حســاب و 
کســی ها، بســته بــه ناحیــه ی مقصــد، متفــاوت اســت و بــرای رســیدن  هســتند. کرایــه ی تا
بــه نواحــی دوِر ســوچی بــزرگ، مثــل الزاِروســکو، گاهــی بایــد ۴۰۰۰ روبــل بپردازیــد. بــرای 
کســی یــا خدمــات رفــت و  کــه خیالتــان راحــت باشــد، بهتــر اســت قبــل از رســیدن تا ایــن 

کنیــد.  آمــد هتــل را رزرو 
برقــی.  نــه قطــار  و  ترامــوا دارد  نــه  بــزرگ روســیه، ســوچی  بــر خــالف دیگــر شــهرهای 
کوچــک  شــرکِت  چنــد  هــم  را  ســوچی  درون شــهرِی  مینی بوس هــای  و  اتوبوس هــا 
ارزان  و  فــراوان  تقریبــا  مینی بوس هــا  و  اتوبوس هــا  می کننــد.  مدیریــت  خصوصــی 
هســتند و شــاید بهتریــن وســیله بــرای رفــت و آمــد در ســوچی باشــند. اتوبوس هــا و 
کرایــه ی ثابــت )۹ روبــل( دارنــد، امــا در خطــوط  مینی بوس هــای خــط یــک تــا ۹۹ ســوچی 

۱۰۰ بــه بــاال، کرایــه بســته بــه طــول مســیر مســافر تغییــر می کنــد. 
خــط راه آهــِن ۱۰۵ کیلومتــرِی ســوچی بــزرگ یکــی از ســریع ترین و راحت تریــن وســایل 
رفــت و آمــد بیــن نواحــی ایــن شــهر اســت. بیشــتر قطارهــای ایــن خــط بیــن ادلــر و تواپســه 
ــاوت  ــد متف ــداء و مقص ــه مب ــته ب ــم بس ــا ه ــه ی آن ه کرای ــان و  ــد و زم ــد می کنن ــت و آم رف

اســت. 
این جــا هــم، مثــل بقیــه ی روســیه، کافــی اســت در خیابــان بایســتید و دســت تــکان 
ــی شــهر مســافرکش ها را  کننــد. اهال کســی و مســافرکش جلــوی پایتــان ترمــز  ــا تا دهیــد ت
ترجیــح می دهنــد، چــون ســریع تر و ارزان تــر هســتند، امــا راســتش را بخواهیــد ایــن روش 
خیلــی ایمــن نیســت و ماشــین های مســافرکش هــم معمــوال حــال و روز خوبــی ندارنــد. 
کــه انگلیســی بلــد باشــد، بنابرایــن  کنیــد  در ســوچی، کــم پیــش می آیــد راننــده ای پیــدا 
کنیــد  کارکنــان پذیــرش هتــل، اســتفاده  کســی از مترجــم، مثــال  گرفتــن تا بهتــر اســت بــرای 
کســی متر اســتفاده می کننــد  کمتــر از تا کســی ران ها  تــا بــه دردســر نیفتیــد. این جــا هــم تا

ــه را خــود راننده هــا تعییــن می کننــد. کرای و میــزان 

آب و هوا
کــه در حــوزه ی آب و هــوای  اســت  از روســیه  کوچکــی  از منطقــه ی  ســوچی بخشــی 
هــوای  رطوبــت  مدیترانــه ای،  هــوای  و  آب  خــالف  بــر  می گیــرد.  قــرار  نیمه گرم ســیری 
ســوچی بســیار زیــاد اســت، بنابرایــن بایــد خودتــان را بــرای آب و هوایــی مرطــوب آمــاده 
کــم نیســت، امــا حــدود ۳۰۰ روز در ســال آســمانی  کنیــد. مقــداِر بارندگــی در ســوچی 
کم نظیــر اســت. بــه خاطــر همیــن آب و هــوا، شــاید جــز نوامبــر،  کــه در روســیه  آفتابــی دارد 
دســامبر و ژانویــه، بقیــه ی ماه هــای ســال بــرای ســفر بــه ســوچی حــرف نداشــته باشــند. 
گاهــی هــم در ایــن شــهر بــرف می بــارد،  ســوچی در زمســتان بیشــترین بــارش را دارد و 
امــا معمــوال در بخــش ســاحلِی شــهر زمیــن از بــرف ســفید نمی شــود. البتــه آب و هــوای 
کوهســتانِی ســوچی بــزرگ خیلــی ســردتر اســت و زمســتان ها )معمــوال در فوریــه و  نواحــی 

کنیــد.  مــارس( می توانیــد حســابی اســکی 
کوتــاه اســت و معمــوال بــا شــکوفه دادِن درختــان در مــاه مــارس شــروع  بهــاِر ســوچی 
کم بــاران اســت، امــا آب دریــا هنــوز ســرد  کــه ایــن فصــل در ســوچی  می شــود. بــا ایــن 
کــردن  اســت و بــرای شــنا مناســب نیســت. در عــوض تابســتان های ســوچی بــرای شــنا 
ژوئیــه و اوت  کتبــر طــول می کشــند.  ا آخــر  تــا  مــه  اواســط  از  حــرف ندارنــد و معمــوال 
ج روســیه بــه شــهر  شــلوغ ترین ماه هــای شــهر هســتند و توریســت ها از داخــل و خــار
کــه البتــه یکــی از دالیلــش  کمتــری دارد  گردشــگران  کتبــر، شــهر  می آینــد. در ســپتامبر و ا
کــه آب دریــای ســیاه هنــوز  ــاز شــدِن مدرسه هاســت. ایــن دو مــاه، درســت وقتــی  هــم ب
گــرم اســت، هــوا داغ نیســت و خیابان هــا پــر از هیاهــوی توریســت ها نیســتند، احتمــاال 

ــه ســوچی هســتند.  ــرای ســفر ب بهتریــن زمــان ب
ــر و  ــرم اســت، امــا اب گ ــه هــوا هنــوز  ک ــی  ــد؛ زمان کتبــر ســراغ ســوچی می آی پاییــز در اواخــر ا
گــرم خبــری نیســت و  بــاران هــم بیشــتر می شــوند، امــا در نوامبــر دیگــر از ایــن هــوای 

دمــای هــوا بــه ۱۰ درجــه ی ســانتی گراد می رســد. 

کز خرید مرا
- الکساندریا 

ج  کــه آن را در محــل بــازار ســنتِی شــهر ســاخته اند و یــک بــر یــک مرکــز خریــد ۵ طبقــه 
گرفتــه اســت.  اداری هــم دارد. این جــا درســت در مرکــز ســوچی قــرار 

- ملودیا 
یک مرکز خرید متوسط در خیاباِن مرکزِی سوچی. 

- ُمرمال 
برندهــای  کــه بهتریــن و معروف تریــن  کــز خریــد شــهر  بزرگ تریــن و جدیدتریــن مرا از 
روســیه و جهــان را در مغازه هــا و بوتیک هایــش می بینیــد. ایــن مرکــز حــدود ۳۰ رســتوران 

بــا غذاهــای متنــوع و ســینمایی بــا چنــد ســالن نمایــش هــم دارد. 

- ُنوی ِوک 
و  رســتوران  مغــازه،   ۱۰۰ از  بیــش  بــا  ادلــر  ناحیــه ی  مرکــز  در  متوســط  خریــدی  مرکــز 

ســوپرمارکت. 

گینسکایا  - خیابان ناوا
گرفتــه اســت و از مهم تریــن مناطــق خریــد شــهر بــه  ایــن خیابــان در ســوچی مرکــزی قــرار 
گینســکایا همــه چیــز می فروشــند، از ســوغاتی  شــمار مــی رود. مغازه هــای خیابــان ناوا
گرفتــه تــا غــذا و قطعــات یدکــِی دوربیــن عکاســی. دمــای هــوا بــه ۱۰ درجــه ی  و لبــاس 

می رســد.  ســانتی گراد 

جشنواره ها و رویدادها
کــه هرچنــد  فصــل جشــنواره های شــهر در اواخــر مــاه مــه بــا جشــنواره ای شــروع می شــود 
قدیم ترهــا یــک جــور جشــنواره ی آبجــو بــود، امــا حــاال بــه یــک بازارچــه ی مــواد غذایــی 

ُگرُکگــو برگــزار می شــود.  کــه در خیابــان  تبدیــل شــده اســت 
کــه خیلــی  کنیــد  در ژوئــن، می توانیــد در جشــنواره ی فیلــم یــک هفتــه اِی ســوچی شــرکت 
از ســتاره های ســینمای روســیه و بعضــی هنرپیشــه های غیــر روس هــم در آن حضــور 
پــارک  بــاِز  پــرده ی نمایــِش فضــای  بــرای تماشــای فیلم هــای جشــنواره روی  دارنــد. 
گــر بــه ســینمای زمســتانِی ایــن پــارک برویــد،  ریوِیــرا الزم نیســت هزینــه ای بدهیــد، امــا ا

بایــد بلیــت بخریــد. 
پایــان  بــه  ســیِزن  ِولــِوت  مــِد  نمایــِش  بــا  ســپتامبر  اواخــر  در  ســوچی  جشــنواره های 
ســوچی  بــه  را  مــد  صنعــت  برترین هــای  کــه  هفتــه ای  یــک  جشــنواره ای  می رســد، 

. می کشــد
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گردشگری سوچی جاذبه های تفریحی و 
- اقامتگاه تابستانی استالین  

کردنــد و بعدتــر،  کتبــر از یــک تاجــر مصــادره  ایــن ملــک را بلشــویک ها پــس از انقــالب ا
در دور ه ی اســتالین، این جــا بــه اقامتــگاه تابســتانی او تبدیــل شــد. اســتالین خیلــی 
وقت هــا بــه ایــن ویــال می آمــد و بــا بســیاری از سیاســتمداران بــزرگ دنیــا، مثــل مائــو، 
شــخصی  وســایل  از  بزرگــی  مجموعــه ی  اقامتــگاه  ایــن  مــوزه ی  کــرد.  دیــدار  این جــا 
اســتالین و همچنیــن مجســمه ی مومــی او را نمایــش می دهــد و محلی هــا می گوینــد 

شــبح اســتالین هنــوز هــم شــب ها دور و بــر ویــال پرســه می زنــد. 

دیک 
ُ
گ - قلعه ی 

کــه آن را در قرن هــای چهــارم  این جــا بقایــای یــک قلعــه ی مثلثی شــکِل بیزانســی اســت 
ج هــا و  و پنجــم میــالدی ســاخته اند. بــا وجــود شــرایط نامطلــوب قلعــه، هنــوز آثــاری از بر

دیوارهــای ســنگ آهکــی را می شــود این جــا ببینیــد. 

- موزه ی هنر سوچی 
ــرش  ــه عم ک ــت  ــه اس گرفت ــرار  ــوچی ق ــاختمان های س ــن س ــی از زیباتری ــوزه در یک ــن م ای
ــه ی  ــن مجموع ــوزه بزرگ تری ــن م ــری ای ــار هن ــه ی آث ــردد. مجموع ــال ۱۹۳۶ برمی گ ــه س ب
هنــری ســاحل دریــای ســیاه اســت و بیــش از ۵۰۰۰ اثــر هنــری از دوره هــا و ســبک های 

مختلــف را در آن می بینیــد. 

- موزه ی تاریخ سوچی 
کــه از ســال ۱۹۲۰ مشــغول  این جــا یکــی از قدیمی تریــن دیدنی هــای فرهنگــی شــهر اســت 
کار اســت. در ایــن مــوزه می توانیــد بــا تاریــخ ســوچی، آثــار باســتانی، طبیعــت و آدم هــای 

مشــهور ایــن شــهر آشــنا شــوید. 

- پارک ریوِیرا 
کــه عمــرش بــه  ریوِیــرا معروف تریــن و بزرگ تریــن پــارک عمومــی ســوچی بــزرگ اســت 
کــه بــه ســوچی برویــد، بــد  کرده انــد. هــر فصلــی  ۱۸۹۸ برمی گــردد، امــا آن را بازســازی هــم 
نیســت ســری هــم بــه ایــن پــارک بزنیــد. این جــا چنــد رســتوران، مجموعــه ی ورزشــی و 
کنســرت ها و جشــنواره های  مرکــز تفریحــی و یــک ســینما دارد و در ســالن تئاتــِر پــارک هــم 

ــزار می کننــد.  متنوعــی برگ

- مرکز مراقبت از میمون ها 
کادمــی علــوم پزشــکی روســیه مالــک ایــن مرکــز اســت و  مؤسســه ی تحقیقــات دارویــِی آ
ــه فضــا، آمــاده  ــرای بســیاری از آزمایش هــای علمــی، مثــل ســفر ب این جــا میمون هــا را ب
می کننــد. میمون هــای ایــن مرکــز آموزش هــای خاصــی را می گذراننــد تــا بــرای شــرایط 
ویــژه ی آزمایش هــا آمادگــی داشــته باشــند. حــدود ۲۷۰۰ میمــون از ۱۱ گونــه ی مختلــف 

ــز زندگــی می کننــد. در ایــن مرک

کواریوِم ُورد دیسکاوری  - آ
کواریوم هــای  آ بزرگ تریــن  از  یکــی  و  روســیه  اقیانوســِی  کواریــوم  آ بزرگ تریــن  این جــا 
گیاهــان و جانــوران دریایــی را می توانیــد در ایــن  اقیانوســِی اروپاســت. گونه هــای متنــوع 

ــوم ببینیــد.  کواری آ

- غارهای ُوُرنتُسوکا 
کــه معروف ترینشــان مجموعــه ی  کوهســتانِی ســوچی بــزرگ بیــش از ۴۰۰ غــار دارد  بخــش 
غارهــای روســتای ورنتســوکا در ناحیــه ی ُخستاســت. ایــن مجموعــه ســه بخــِش متصــل 
بــا ۱۱ کیلومتــر طــول و ارتفاع هایــی متفــاوت دارد و از بزرگ تریــن مجموعه هــای غــارِی 

قفقــاز بــه شــمار مــی رود. 

- ۳۳ آبشار 
کمــی دور  ســوچی بــزرگ چنــد منطقــه ی آبشــاری دارد. منطقــه ی ۳۳ آبشــار هرچنــد 
ــن  ــد. بهتری ــیر می ارزن ــی مس ــِت ط ــه زحم ــه ب ک ــا دارد  ــیار زیب ــارهایی بس ــا آبش ــت، ام اس
کوه هــا  فصــل بــرای دیــدن ایــن آبشــارها بهــار اســت، وقتــی بــاران و بــرِف آب شــده ی 

آبشــارها را پــر آب می کننــد. 

غذا
- پاتسخا 

کــه ماهی هــای خاویــارش را پیــش  بــا غذاهــای مفصــل و خوشــمزه  رســتورانی عالــی 
چشــم مشــتری ها از حوضچــه ی خــود رســتوران صیــد می کننــد. البتــه موقــع ســفارش 

دادن بایــد حواســتان بــه صورت حســاب هــم باشــد.  )ســبک غــذا: گرجــی(

کیِچن  - هوم 
کــه یکــی از آن هــا بــرای  ایــن غذاخــوری ســاده ی نزدیــک بنــدرگاه دو بخــش اصلــی دارد 
ــت و  ــی اس ــی عال ــی خودمان ــتان در فضای ــا دوس ــمزه ب ــذای خوش ــده غ ــک وع ــوردِن ی خ
کاری. ســاالد یونانــی این جــا را  دیگــری بــرای ســریع غــذا خــوردن در روزهــای شــلوغ 

هــم از دســت ندهیــد. 

- یاُپنا ماما 
کــه حتــی  کمــک می کنــد  ایــن رســتوران ژاپنــی یــک حســن بــزرگ دارد: منــوِی مصــّورش 
گــر زبــان روســی نمی دانیــد، بتوانیــد غــذای دل خواهتــان را از روی عکــس ســفارش  ا

دهیــد. )ســبک غــذا: ژاپنــی( 

- ال پیِزریا 
ایــن رســتوران حــال و هــوای یــک خانــه ی روســتایِی ایتالیایــی را دارد و بــه ســاحل هــم 
نزدیــک اســت. منــوی انگلیســِی ال پیِزریــا شــامل انــواع پیتزاهــا و پاســتاها می شــود و 
را  کوچکــش  بهتــر اســت ســایز  نــدارد، هرچنــد  پیتــزای ماهــی ســالمونش هــم نظیــر 

ســفارش دهیــد چــون پیتزاهــای بــزرگ ال پیزریــا واقعــا بــزرگ هســتند. 
)سبک غذا: ایتالیایی(
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