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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 چین
کشـــور دنیـــا بـــا بیـــش از  چیـــن بـــا نـــام رســـمی جمهـــوری خلـــق چیـــن، پرجمعیت تریـــن 
کـــه در شـــرق قـــاره آســـیا واقـــع شـــده توســـط  کشـــور  ۱٫۳ میلیـــارد نفـــر سکنه اســـت. ایـــن 
کمونیســـت چیـــن در قالـــب نظـــام تک حزبـــی اداره می شـــود. ایـــن حـــزب بـــر  حـــزب 
۲۲ اســـتان، ۵ منطقـــه خودمختـــار، ۴ شـــهر بـــا مدیریـــت مســـتقیم )پکـــن، تیانجیـــن، 
ـــگ و  کن ـــگ  ـــار ِ هن ـــیار خودمخت ـــژه بس ـــه اداری وی ـــگ( و ۲ منطق ـــانگهای و چونگ کین ش

ــور پکـــن اســـت. کشـ کائـــو حکومـــت می کنـــد. پایتخـــت  ما
ــا چهارمیـــن  ــر مربـــع ســـومین یـ کیلومتـ ــا حـــدود ۹٫۶ میلیـــون  جمهـــوری خلـــق چیـــن بـ
کـــی )بـــدون احتســـاب  کشـــور بـــزرگ دنیـــا از نظـــر وســـعت خا کشـــور وســـیع دنیـــا و دومیـــن 

آب هـــای داخلـــی( اســـت.
چیـــن چشـــم انداز طبیعـــی متنوعـــی دارد، از اســـتپ های جنگلـــی و بیابان هایـــی چـــون 
گبـــی و تکله مـــکان در ناحیـــهٔ خشـــک شـــمالی نزدیـــک بـــه مغولســـتان و ســـیبری ِ 
ـــا جنگل هـــای زیرگرمســـیری در ســـرزمین های مرطـــوب جنوبـــی نزدیـــک  گرفتـــه ت روســـیه 
کشـــور ناهمـــوار اســـت و رشـــته کوه های  بـــه ویتنـــام، الئـــوس و برمـــه. مناطـــق غربـــی 
ــد.  ــیم می کننـ ــه ترسـ ــیای میانـ ــد و آسـ ــا هنـ ــی آن را بـ ــرز طبیعـ ــان مـ ــان شـ ــا و تیـ هیمالیـ
کم ارتفـــاع اســـت و بـــا ســـاحلی بـــه طـــول ۱۴٫۵۰۰  کشـــور  در مقابـــل، نواحـــی شـــرقی ایـــن 
ــرق  ــای شـ ــا دریـ ــرق بـ ــای جنـــوب چیـــن و در شـ ــا دریـ ــرقی بـ ــع در جنـــوب شـ کیلومترمربـ

ــد. گرفته انـ ــرار  ــن قـ ــره و ژاپـ ــوان، کـ ــرش تایـ ــوی دیگـ ــه در سـ کـ ــت  ــن همسایه اسـ چیـ
کـــه در ســـواحل  کهن تریـــن تمدن هـــای تاریـــخ اســـت  تمـــدن چیـــن باســـتان یکـــی از 
نظـــام  شـــد.  شـــکوفا  جاری ســـت  شـــمال چیـــن  در دشـــت  کـــه  زرد  رود  حاصل خیـــز 
بـــود.  بـــر ســـلطنت مطلقـــه موروثـــی  از ۶ هـــزار ســـال مبتنـــی  سیاســـی چیـــن بیـــش 
ـــال پ. م  ـــزار س ـــدود ۲ ه ـــیا در ح ـــان ش ـــور دودم کش ـــن  ـــاهی ای ـــان پادش ـــتین دودم نخس
کـــرد دودمـــان چه ایـــن در ۲۲۱ پ. م  کـــه چیـــن را متحـــد  بـــود. امـــا نخســـتین حکومتـــی 
کـــه در ۱۹۱۱ بـــا تشـــکیل  کشـــور هـــم چینـــگ بـــود  بـــود. آخریـــن دودمـــان پادشـــاهی ایـــن 
کومینتانـــگ حـــزب ملـــی چیـــن، نابـــود شـــد. چیـــن در نیمـــه  جمهـــوری چیـــن بـــه رهبـــری 
اول ســـده بیســـتم میـــالدی در دریایـــی از اختالفـــات و جنگ هـــای داخلـــی غوطـــه ور بـــود 
کـــرده بـــود؛ کومینتانـــگ و حـــزب  کشـــور را بـــه دو اردوگاه سیاســـی عمـــده تقســـیم  کـــه 
کمونیســـت ها در جنـــگ  کمونیســـت چیـــن. مخاصمـــات اصلـــی در ۱۹۴۹ بـــا پیـــروزی 
داخلـــی و تأســـیس جمهـــوری خلـــق چیـــن در ســـرزمین اصلـــی پایـــان یافـــت. جمهـــوری 
کـــرد و- کومین تانـــگ پایتخـــت خـــود را بـــه تایپـــه در تایـــوان منتقـــل  چیـــن بـــه رهبـــری 

بـــه تایـــوان، کینمـــن، ماتســـو و چنـــد جزیـــره دوردســـت دیگـــر  امـــروزه  حکومـــت آن 
محـــدود شده اســـت. از آن هنـــگام جمهـــوری خلـــق چیـــن و جمهـــوری چیـــن درگیـــر 
کمیـــت و وضعیـــت سیاســـی  اختالفـــات سیاســـی شـــدیدی بـــا یکدیگـــر در مـــورد حـــق حا

بوده انـــد. تایـــوان 
از هنـــگام اجـــرای اصالحـــات اقتصـــادی در چیـــن بـــرای پی ریـــزی یـــک اقتصـــاد مـــدرن، 
کشـــور  ایـــن  داشته اســـت.  را  دنیـــا  اقتصـــادی  رشـــدهای  ســـریع ترین  از  یکـــی  چیـــن 
کاال اســـت و دومیـــن  کنـــون بزرگتریـــن صادرکننـــده و دومیـــن واردکننـــدهٔ بـــزرگ  هم ا
اقتصـــاد بـــزرگ دنیـــا بـــر پایـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی را در اختیـــار دارد. چیـــن عضـــو 
دائـــم شـــورای امنیـــت ســـازمان ملـــل و ســـازمان های چندجانبـــه ای همچـــون ســـازمان 
گـــروه ۲۰ اســـت. چیـــن بـــه عنـــوان  تجـــارت جهانـــی، اپـــک، ســـازمان همـــکاری شـــانگهای و 
کشـــوری دارای ســـالح هســـته ای از بزرگتریـــن ارتـــش دائمـــی دنیـــا و دومیـــن بودجـــه 
ـــگاهیان،  ـــی از دانش ـــوی برخ ـــن از س ـــن همچنی ـــت. چی ـــوردار اس ـــا برخ ـــزرگ دنی ـــی ب دفاع
گرفته اســـت. ــب  ــوه لقـ ــدرت بالقـ ــی یـــک ابرقـ ــادی و سیاسـ ــی، اقتصـ ــران نظامـ تحلیل گـ
کلمـــه مشـــتق شـــده و در قـــرن ۱۳  کلمـــه ای فارســـی اســـت و China نیـــز از همیـــن  چیـــن 
کـــرده اســـت. نـــام چیـــن در زبـــان فارســـی  میـــالدی توســـط مارکـــو پولـــو در اروپـــا رواج پیـــدا 
کشـــور در  کـــه بـــه عنـــوان نامـــی بـــرای ایـــن  کلمـــه سانســـکریت چینـــا آمـــده اســـت  نیـــز از 

ـــت. ـــه اس کار رفت ـــه  ـــالدی ب ۱۵۰ می

تاریخچه
چیــن، یکــی از قدیمی تریــن تمدن هــای جهــان اســت. پیــش از قــرن ١٩ میــالدی، چیــن 
یکــی از قطب هــای پیشــرفته ی اقتصــادی و اجتماعــی جهــان بــود؛ امــا بــه خاطــر تغییــر 
کار آمــدن ِ پی درپــی ِ سلســله های مختلــف، از انقــالب صنعتــی عقــب  حکومــت و روی 
کــرد. در قــرن ١٩ و ٢٠ میــالدی، امپریالیســم و ضعف هــای  افتــاد و اقتصــادش ســقوط 
کشــور و اقتصــادش ضربــه ی دوبــاره زد  درونــی و همچنیــن جنگ هــای داخلــی، بــه ایــن 
و باعــث برانــدازی امپراتــوری آن شــد. بعــد از اتمــام جنــگ داخلــی چیــن، دو دولــت خــود 
را چیــن نامیدنــد؛ جمهــوری چیــن )١٩١٢(، کــه امــروزه تایــوان و جزیره هــای اطــراف اش 
را تشــکیل می دهــد و دیگــری جمهــوری خلــق چیــن )١٩٤٩(، کــه همــان چیــن امــروزی 

اســت.

به سرزمین پهناور چین خوش آمدید
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جغرافیا
کامــل آن »جمهــوری خلــق چیــن« اســت در شــرق قــاره ی  کــه نــام  کشــور پهنــاور چیــن 

آســیا و غــرب اقیانــوس آرام واقــع شــده اســت.
کشــور  کــه ســومین  کیلومتــر مربــع اســت  کشــور ۹ میلیــون و ۶۰۰ هــزار  مســاحت ایــن 
کانــادا بــه شــمار مــی آیــد. چیــن دارای مــرز زمینــی بــا ۱۴  پهنــاور جهــان پــس از روســیه و 
ــرقی،  ــن ش ــای چی ــا دری ــوب ب ــرق و جن ــمت ش ــن از س ــور همچنی کش ــن  ــت. ای ــور اس کش

کــره، دریــای زرد، و دیگــر آب هــای آزاد احاطــه شده اســت. خلیــج 
شــمالی،  کــره  هــای  کشــور  بــا  اســت:  همســایه  متعــددی  کشــورهای  بــا  کشــور  ایــن 
کســتان،  مغولســتان، روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، تاجیکســتان، افغانســتان، پا
کــره جنوبــی،  کــی و بــا  هنــد، نپــال، برمــه، بوتــان، الئــوس، ویتنــام دارای مــرز مشــترک خا

ژاپــن، فیلیپیــن، برونئــی، مالــزی و اندونــزی دارای مــرز آبــی اســت.
کشــور در ســال 2007،  کل ایــن  کشــور جهــان اســت. جمعیــت  چیــن پرجمعیــت تریــن 
کــه نزدیــک بــه ۲۲ درصــد  یــک میلیــارد و ســیصد و بیســت و یــك میلیــون نفــر اعــالم شــده 
کشــور هــم چنیــن یکــی از مناطــق  کل جمعیــت جهــان را تشــکیل مــی دهــد. ایــن  از 

کیلومتــر در دنیــا مــی باشــد. دارای تمرکــز بــاالی جمعیــت در واحــد 

آب و هوا
کشــورها مــورد توجــه قــرار می گیــرد،  کشــوری بــا وســعت چیــن، بیشــتر از دیگــر  آب و هــوای 
ــرای  ــتان. ب ــژه در زمس ــه وی ــت؛ ب ــاوت اس ــوب متف ــا جن ــمال ت ــوای آن، از ش ــرا آب و ه زی
مثــال در حالی کــه دمــای هاربیــن، در زمســتان حــدود ٣٠- درجــه ی ســانتی گراد اســت، 
دمــای شــانگهای ٣٥ درجــه ی ســانتی گراد اســت. پــس بهتــر اســت قبــل از ســفر بــه ایــن 

کنیــد. کشــور، اطالعــات آب و هــوای آن را بررســی 
- منطقه ی سرد معتدل: قسمت شمال استان هیلونگجیانگ و مغولستان

- منطقه ی نیمه معتدل: Jilin، شــمالXinjiang و بســیاری از مناطق هیلونگجیانگ، 
لیائونینگ و مغولستان

 ،Shanxi،گرم معتدل: منطقه میانی و پایین تر از رودخانه زرد، شاندونگ - منطقه ی 
شاآنشــی و استان هبی

 ، Huaiheتــا رودخانــه Qinling کــوه گرمســیری: جنــوب ایزوتــرم از  - منطقــه ی نیمــه 
در شــرق فــالت تبــت، چینگهــای شــامل شهرســتان هــای شــانگهای، گوانگــژو، هنــگ 

کائــو،Guilin ،Hangzhou ، ســوژو، کونمینــگ، دالــی،Lijiang ، چنگــدو کنــگ، ما
اســتان  و  گوانگدونــگ  تایــوان،  جنــوب  در   Hainanاســتان گرمســیری:  ی  منطقــه   -

یوننــان
گیــرد و بــارش متوســط ســاالنه حــدود  بــارش در چیــن اساســا بــه طــور منظــم صــورت مــي 
۶۰۰۰ میلیمتــر مــی باشــد. فصــل بارانــی عمدتــا مــي و ســپتامبر )در بهــار و تابســتان( 
اســت. وزش بادهــای موســمی جنــوب شــرقی از غــرب اقیانــوس آرام و بادهــای موســمی 
جنــوب غربــی از اقیانــوس هنــد بــر روی ســرزمین چیــن علــت اصلــی بــارش بــاران اســت 

کــه در مــاه هــای آوریــل و مــی شــروع مــی شــود.

پول 
واحــد اصلــی پــول چیــن یــوان و واحــد فرعــی آن جیائــو و فــن اســت. هــر یــک یــوان برابــر 
ده جیائــو و هــر جیائــو برابــر ده فــن اســت. اســکناس هــای یــوان شــامل یــک یوانــی، دو 
یوانــی، پنــج یوانــی، ده یوانــی، پنجــاه یوانــی و یــک صــد یوانــی و اســکناس هــای جیائــو 

یــک، دو و پنــج جیائــو اســت.
چین دارای سکه های یک، دو و پنج فنی است. عالمت مخفف یوان CNY است.

اقتصاد
که از اواســط دهه ۱۹۷۰ میالدی، سیاســت  کشــورهای جنوب شــرق آســیا اســت  چین از 
گرفــت و از شــرایط بســته ی اقتصــاد هــای سوسیالیســتی  آزاد ســازی اقتصــاد را در پیــش 
گذشــته تــالش هــای بســیاری  کشــور طــی دو دهــه ی  گرفــت. ایــن  بــه تدریــج فاصلــه 
را در راســتای اصــالح ســاختارهای اقتصــادی و آزاد ســازی اقتصــاد خــود بــه عمــل آورد 
گــذاری هــای خارجــی را از ســر  و بســیاری از موانــع تجــارت خارجــی و جــذب ســرمایه 
راه برداشــت و در همیــن حــال تقاضــای عضویــت در موافقــت نامــه ی عمومــی تعرفــه و 

کــرد. تجــارت )گات( و ســازمان جهانــی تجــارت )WTO( را دنبــال 
و  بــوده  بیشــتر  ژاپــن  از   ۲۰۰۷ ســال  در   )۶٬۹۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  $( چیــن  اقتصــاد  حجــم 
بالفاصلــه پــس از اتحادیــه ی اروپــا و آمریــکا در مقــام ســوم جهــان قــرار می گیــرد. چنــان 
کشــور از نظــر اقتصــادی  کنونــی اقتصــادی چیــن هــم چنــان ادامــه یابــد، ایــن  چــه رشــد 
بــه آمریــکا یعنــی بزرگ تریــن اقتصــاد جهــان مــی رســد. ایــن امــر موجــب نگرانــی  هــای 
کشــور بــه صــورت نیــروی بــه مراتــب قویتــری در  عمــده سیاســی خواهــد شــد، زیــرا ایــن 

منطقــه در خواهــد آمــد.
کارمنــدان و بازرگانــان ۲۶ ٪  کشــاورزند. صنعتگــران ٪۲۴ و  بیــش از ۵۰ ٪ مــردم چیــن 
کشــور را تشــکیل می دهنــد. بــا ایــن وجــود حــدود ۲۰۰ میلیــون نفــر  کار فعــال ایــن  نیــروی 

کننــد. کمتــر از یــک دالر زندگــی مــی  از مــردم چیــن بــا درآمــد روزانــه 
گســترده و شــامل محصوالتــی چــون آهــن و اســتیل، زغــال  صنایــع اصلــی چیــن بســیار 
ســنگ، ماشــین آالت، پترولیــوم، اســباب بــازی، کفــش و لــوازم الکترونیکــی اســت. برنــج، 
گنــدم، ســیب زمینــی، ذرت، بــادام زمینــی، چــای، ارزن، جــو، کتــان، ماهــی و خــوک 
و دامــی هســتند. صــادرات عمــده ی چیــن ماشــین  کشــاورزی  اصلــی  فرآورده هــای 
ک، کفــش، اســباب بــازی، ســوخت هــای معدنــی، مــواد شــیمیایی و واردات  آالت، پوشــا

آن ماشــین آالت، مــواد شــیمیایی، آهــن و اســتیل و ســوخت هــای معدنــی هســتند.

http://safaridigar.com
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بازگشت به فهرست مطالب

زبان
بــر طبــق یــک نظریــه، ریشــه ي بســیاری از زبــان هــای شــرقی، زبــان چینــی ســنتی اســت 
کــه قدمتــی بالــغ بــر ۵۰۰۰ ســال دارد. البتــه اخیــرا ســنگ نوشــته هایــی از ۱۴ قــرن قبــل از 
کهــن چینــی مشــاهده  کــه روی آن هــا آثــار حــروف  کشــف شــده  میــالد در شــمال چیــن 
کار مــی  کشــور پهنــاور چیــن بــه  کــه امــروز در  شــده اســت. عــالوه بــر زبــان چینــی مــدرن 
ــان  کنــگ و تایــوان، و زب ــان نواحــی هنــگ  ــره ای و ژاپنــی، زب ک ــان هــای  رود، نوشــتار زب
ــزی همــه برگرفتــه از همــان ریشــه هســتند. در  چینــی مــورد اســتفاده در ســنگاپور و مال
ایــن میــان زبــان مــورد اســتفاده در ۴ کشــور آخــر بیشــترین نزدیکــی را بــه چینــی ســنتی 
ــادی ســاده  ــا حــد زی ــان ت کشــور چیــن طــی چنــد مرحلــه ایــن زب )قدیمــی( دارد. امــا در 

شــده اســت.
کثــر زبــان هــای دیگــر جهــان در آهنگیــن بــودن  فــرق عمــده ی زبــان چینــی مانداریــن بــا ا
کــه هــر هجــا در ایــن زبــان در ۴ آهنــگ و تعــدادی از هجاهــا  آن می باشــد. بــه ایــن صــورت 

نیــز بــه صــورت اســتثنائی در ۵ آهنــگ تلفــظ می شــوند.
کشیده تلفظ می شود. در آهنگ اول هجا به صورت یکنواخت و 

در آهنــگ دوم، در هنــگام تلفــظ هجــا صــدای فــرد بــه صــورت تدریجــی بــه ســمت بــاال 
مــی رود.

در آهنــگ ســوم صــدای فــرد ابتــدا بــه ســمت پاییــن ســقوط می کنــد و ســپس بــه ســمت 
ــاال اوج می گیــرد. ب

در آهنگ چهارم هجا به صورت دفعی و ضربتی تلفظ می شود.
ــه صــورت اســتثنائی در برخــی هجاهــا وجــود دارد فاقــد آهنــگ  ــه ب ک تلفــظ پنجــم هــم 

ــود.  ــان می ش ــی بی ــورت معمول ــه ص ــا ب ــت و هج اس

مذهب
و  اســت  داشــته  وجــود  متعــددی  ادیــان  گذشــته  روزگاران  از  چیــن  بــزرگ  کشــور  در 

دارد. رواج  مــردم  میــان  در  ادیــان  ایــن  از  برخــی  همچنــان 
کنفســیوس، دائــو و بــودا بــه عنــوان مهــم تریــن ادیــان تاریخــی چیــن بــه شــمار  ســه آئیــن 
ــن  ــی آئی ــد. ول ــن دارن ــردم چی ــان م ــروان را در می ــترین پی ــان بیش ــم چن ــه ه ک ــد  ــی آین م

هــای دیگــری نیــز از زمــان هــای قدیــم در چیــن رواج داشــته اســت.
مهم ترین ادیان چین عبارت اند از:

- آئیــن بودایــی یــا بودیســم: ایــن آئیــن از هنــد و آســیای مرکــزی بــه چیــن راه یافــت. آئیــن 
بــودا را در چیــن »شــی جیاومنــی« مــی خواننــد.

گرفتــه از تعلیمــات دو حکیم به نام »الئوتــزو« و »چوانگتزو«  - آئیــن دائــو )دائوئیســم(: بــر 
ــه ترتیــب در قــرن هــای ششــم و چهــارم قبــل از میــالد مــی زیســتند. دوران  ــه ب ک اســت 

گســترش ایــن آئیــن را قــرن دوم و قــرن هفتــم میــالدی مــی داننــد.
ق.م(،   ۵۵۱-۴۷۹( کنفســیوس  تعلیمــات  همــان  آئیــن  ایــن  کنفســیوس:  آئیــن   -
کنفســیوس در طــی بیــش از دو هــزار ســال  فیلســوف و حکیــم نامــدار چیــن اســت. آئیــن 

بیشــترین نفــوذ را در جامعــه ی چیــن داشــته اســت.
کــه بــرای راه یابــی دیــن اســالم بــه جامعــه ي چیــن ذکــر  - اســالم: قدیمــی تریــن تاریخــی 
کــه نماینــده ای از ســوی عثمــان بــه دربــار امپراتــور  مــی شــود، ســال ۶۵۱ میــالدی اســت 
گســترش اســالم در چیــن در دوره هــای بعــد اتفــاق افتــاد و  ــی  تانــگ فرســتاده شــد. ول
گســترش  کمیــت مغــوالن )سلســله ي یــون( دیــن اســالم در چیــن  بــه ویــژه در دوران حا

بیشــتری یافــت.
کمتــر در چیــن رواج  عــالوه بــر ادیــان ذکــر شــده، ادیــان دیگــری نیــز بــا پیروانــی بــه مراتــب 
کــه مهــم تریــن آن هــا عبــارت انــد از مســیحیت، آئیــن زردشــتی، مانویــت  داشــته اســت 

و یهودیــت.

فرهنگ مردم چین
ــب  ــیار جال ــان بس ــردم جه ــیاری از م ــرای بس ــواره ب ــن هم ــردم چی ــگ م ــنت ها و فرهن س
اســت.  عالقه منــدان  پژوهش هــای  و  تحقیق هــا  از  بســیاری  موضــوع  و  بــوده  توجــه 
کــه زندگــی  کجــای دنیــا  کــه ایــن مــردم در هــر  البتــه بیشــترین دلیــل ایــن امــر ایــن اســت 
کشورشــان آمیختــه اســت و ایــن دلیــل  کهــن  کننــد، هم چنــان زندگــی شــان بــا فرهنــگ 
جذابیــت آن بــرای ســایر مــردم در سراســر دنیاســت. بــا نگاهــی بــه فیلم هــای چینــی یــا 
گــذاری در یــک محلــه چینــی بــا فســتیوالی  گشــت و  ســرزدن بــه یــک رســتوران چینــی یــا 

از رنگ هــا روبــرو می شــوید؛ رنگ هــای زرد، قرمــز و ســبز یــا طالیــی.
کــه مــردم چیــن از رنگ هــای درخشــان اســتفاده می کننــد.  بیــش از هــزاران ســال اســت 
اندیشــه ســنتی چیــن بــر اســاس پنــج عنصــر آب، آتــش، چــوب، فلــز و زمیــن اســتوار اســت 
گرچــه  کــه بــه ترتیــب بــا رنگ هــای ســیاه، قرمــز، فیــروزه ای، ســپید و زرد مرتبــط هســتند. ا
امــروزه در چیــن اســتفاده از رنــگ قرمــز بســیار متــداول اســت امــا بــر اســاس بــاور عمــوم، 

مردمــان قدیــم چنــدان توجهــی بــه رنــگ قرمــز نداشــته اند.

خرافات در فرهنگ چین
در زمــان انقــالب فرهنگــی چیــن در دهــه هفتــاد میــالدی، خرافــات تحــت عنــوان میــراث 
کمرنــگ شــد. امــا مدتــی بعــد دوبــاره  بــورژوازی بــه شــدت محکــوم و در جامعــه بــه تدریــج 
کــه در حــال حاضــر تقریبــا در تمــام خانه هــا و  کــرد. بــه طــوری  بیــن مــردم رواج پیــدا 
ــه  کوچکــی را ب ــای  کــه در آن جــا چینی هــا، هدای کوچکــی وجــود دارد  مغازه هــا محــراب 
کاســه برنــج، یــک عــدد ســیب  اعضــای فــوت شــده خانــواده خــود تقدیــم می کننــد. یــک 

گذشــته خیلــی دوســت داشــته اســت. کــه پدربــزرگ در  یــا آب نباتــی 
کــی نمی شــود. جاروبرقــی،  امــا احتیاجــات اهالــی دنیــای دیگــر، فقــط محــدود بــه خورا
کــه بــه طــور روزمــره اســتفاده  یخچــال، ســاعت مچــی و انــواع و اقســام وســیله هایی 
می شــوند، نیــز اســتقبال می شــود، همیــن طــور پــول تــو جیبــی. بنــا بــر اعتقــاد چینی هــا، 
ــق آداب و  ــه طب ــن وظیف ــتند. ای ــا هس ــن دنی ــراد ای ــک اف کم ــه  ــته ب ــال وابس کام ــردگان  م
گــر در  رســوم چینی هــا، بــر عهــده یــک وارث مــرد در خانــواده اســت. از شــانس بــد، ا
گرســنگی بکشــد. خانــواده وارث مــرد وجــود نداشــته باشــد، روح فــرد فــوت شــده بایــد 

چند ضرب المثل چینی
که در هر جا دوستانی دارد، همه جا را دوست داشتنی می یابد. کس  آن 

که خشم حرف می زند، عقل چهره ی خود را می پوشاند. هنگامی 
کند. که دزد دیگر را غارت  همیشه دزدی وجود دارد 

کرد. که شروع به برداشتن سنگریزه ها  کوه را از میان برداشت، کسی بود  که  مردی 
گیرد. که درباره ی همه چیز می اندیشد، درباره ی هیچ چیز تصمیم نمی  آن 
عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت.

کــرد، بــدون ثــروت حتــی نمــی تــوان بــره ای  بــا ثــروت مــی تــوان بــر شــیاطین فرمانروایــی 
کــرد. را احضــار 

کنند. گوش می  مردم به سخنان مرد پولدار همیشه 
کرده انجام می دهد. که احتیاط قدغن  کاری را  عجله 

کوچک را نمی بیند. یک مرد بزرگ عیوب مرد 
برنــج ســرد را می تــوان خــورد، چــای ســرد را می تــوان نوشــید، امــا نــگاه ســرد را نمی تــوان 

کــرد. تحمــل 
کند. تمام ظلمت جهان نمی تواند روشنایی یک شمع را خاموش 

کند اول می زند. که بیشتر صدا می  شکارچی پرنده ای را 
نادان از اشتباهات خود می آموزد، دانا از خطای دیگران.
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جشن ها و جشنواره ها
- ژانویه/ فوریه

جشن سال نو چینی/ پیشواز بهار )چون جی(
ایــن جشــنواره در اولیــن روز از اولیــن مــاه تقویــم قمــری برگــزار می شــود. خیلــی از مــردم 
کنیــد: ایــن مهم تریــن و طوالنی تریــن تعطیــالت  یــک هفتــه تعطیــل هســتند. بایــد دقــت 
گــر  چیــن اســت و شــرایط حمــل و نقــل عــادی نیســت و هتل هــا هــم رزرو شــده اند. ا
کــه در ایــن موقــع از ســال بــه چیــن برویــد، خیلــی زود بایــد هتل تــان  مجبــور هســتید 

کنیــد.  را رزرو 

جشنواره ی فانوس )یوان شیا جی(
ایــن جشــنواره جــزو تعطیــالت عمومــی نیســت، ولــی بســیار رنگارنــگ اســت. بچه هــا 
کوچه هــا فانــوس  کاغــذی می ســازند یــا می خرنــد و عصــر در خیابان هــا و  فانوس هــای 
بــه دســت راه می رونــد. ایــن جشــنواره در پانزدهمیــن روز اولیــن مــاه قمــرِی چینــی 

می افتــد. اتفــاق 

- مارس
گوان یین زادروز 

بودایــی  معابــد  بــه  مــردم  کــه  اســت  زمانــی  بخشــش،  ایزدبانــوی  گوان ییــن،  زادروز 
کــه در ایــن معابــد بــر پاســت بــد نیســت شــما هــم  می رونــد، بــا توجــه بــه مراســم بودایــی 

ــد. کنی ــا  ــم را تماش ــک مراس ــد و از نزدی ــری بزنی ــد س ــن معاب ــه ای ب

- آوریل
روز جاروکشی آرامگاه

گورهــای بســتگان  کــه مــردم بــه بازدیــد  کان فوت شــده، زمانــی  روزی بــرای ســتایش از نیــا
گــور  گل هایــی بــر روی  درگذشته شــان می رونــد و آن هــا را تمیــز می کننــد. آن هــا اغلــب 
می گذارنــد و پــوِل شــخص درگذشــته را می ســوزانند. ایــن جشــنواره عمومــًا نزدیــک بــه 
گاهــی چهــار آوریــل برگــزار می شــود. ک، بیشــتر ســال ها پنــج آوریل)فروردیــن(، یــا  عیــد پــا

جشنواره ی آب پاشی
در ناحیــه ی شیشــوانگ بانا برگــزار می شــود، ایــن رویــداد در اواســط آوریــل یــا اواخــر 
فروردیــن )معمــواًل ســیزده تــا پانــزده آوریــل( برگــزار می شــود. نیــت ایــن جشــن، دور 
کثیفــی، غــم و شــیاطین از ســال قدیمــی و آوردن شــادی بــه ســال جدیــد اســت. کــردن 

- آوریل/مه
زادروز مازو

نــام  بــه  را همچنیــن  او  اســت.  دریــا، دوســت همــه ی ماهی گیــران  ایزدبانــوی  مــازو، 
تیان هــو و نیانگ نیانــگ نیــز می شناســند. تولــد مــازو بــه طــور وســیعی در معابــد تائویــی 
گرفتــه می شــود. زادروز مــازو بیســت و ســومین روز  در مناطــق ســاحلی تــا ویتنــام جشــن 

از ســومین مــاه قمــرِی چینــی ِ ســال اســت.

- ژوئن
جشنواره ی قایق اژدها

ایــن، وقتــی بــرای دیــدن مســابقات قایــق اژدهــا و خــوردن زونــگ زی )پودینگ هــای 
کــه در بــرگ بامبــو پیچیــده شــده اند( اســت.  ک مثلثــی شــکلی هســتند  برنجــی چســبنا
شــاعر-  یــک  کویــوان،  ک  غمنــا افســانه ی  یادبــود  جشــنواره  ایــن  این کــه  وجــود  بــا 
سیاســت مدار قــرن ســوم پیــش از میــالد، کــه خــودش را بــه رودخانــه ی اســطوره ای 
کــرد اســت،  می لــو در هونــان بــه منظــور اعتــراض رســمی ضــد حکومــت فاســد پرتــاب 
ولــی یــک روز تعطیلــی شــاد بــه حســاب می آیــد. ایــن تعطیلــی در روز پنجــم از مــاه پنجــم 

ــت. ــی اس ــری چین قم

- آوگوست
ماه شبح

خ بــه زمیــن آمــده و ایــن موقــع  کــه طــی ایــن زمــان شــبح ها از دوز دیــن داران معتقدنــد 
کــردن  کــردن، ازدواج یــا خانــه عــوض  کــردن، شــنا  ک بــرای مســافرت  زمانــی خطرنــا
کســپاری  کســی در ایــن مــاه بمیــرد، از بــدن او نگهــداری می شــود تــا آییــن خا گــر  اســت. ا
کننــد. حکومــت چیــن مــاه شــبح را بــه عنــوان یــک مشــت خرافــات  را بــه مــاه بعــد موکــول 
تقبیــح می کنــد. مــاه شــبح در هفتمیــن مــاه قمــری، یــا درواقــع اولیــن پانــزده روز )معمــواًل 

گوســت( برگــزار می شــود. اوایــل آ

- سپتامبر
کنفوسیوس زادروز 

تولــد ایــن اندیشــمند بــزرگ در ٢٨ ســپتامبر برگــزار می شــود. ایــن موقــع زمــان جالبــی 
معبــد  در  جشــنی  اســت.  کنفوســیوس  زادگاه  شــان دونگ،  در  کوفــو  از  بازدیــد  بــرای 
کنفوســیوس از چهــار صبــح برگــزار می شــود و معبدهــای مشــابه دیگــر در اطــراف چیــن، 

مراســم مشــابهی را برگــزار می کننــد.

کتبر - سپتامبر/ ا
جشنواره ی میانه ی پاییز

همچنیــن بــه عنــوان جشــنواره ی مــاه شــناخته شــده اســت و زمــان چشــم دوختــن بــه 
مــاه و خــوردن یوئــه بینــگ )کیک هــای مــاه( خوشــمزه اســت؛ همچنیــن روز ســنتی 
مــاه  از هشــتمین  روز  پانزدهمیــن  ایــن جشــنواره در  بــرای عاشــقان اســت.  تعطیلــی 

قمــری ِ چینــی برگــزار می شــود.
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غذا و آشپزی
تنــوع غذایــی در چیــن، شــهر بــه شــهر و منطقــه بــه منطقــه، قابــل مشــاهده اســت. 
ــی  کم ــزی  ــر چی ــته، و از ه گذاش ــار  کن ــودداری را  ــد خ ــد بای ــذا می خوری ــن غ ــی در چی وقت
کــه از نظــر بهداشــتی امــکان  کنیــد. همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید، غذایــی  امتحــان 
کتــری  فاســد شــدنش مــی رود و حتــی غــذای پختــه شــده، امــکان دارد آلــوده بــه انــگل و با
گــرم بــه شــدت باالســت. حتــی توصیــه  باشــند. خصوصــًا ایــن احتمــال در طــول فصــل 
تابســتان  طــول  در  و  خیابــان  در  گوشــت  و  دریایــی  غــذای  خــوردن  از  کــه  می  کنیــم 
کنیــد. بــه عــالوه در پکــن، شــانگهای و شــهرهای بــزرگ دیگــر، از خــوردن  خــودداری 
کنیــد. رضایتمنــدی از شــرایط بهداشــت عمومــی  گوشــت ِ خــام ٔ بلــه، خــام - پرهیــز 
عــادی  مزاجــی  بیماری هــای  از  خیلــی  کــه  اســت  گونــه ای  بــه  چیــن  در  رســتوران ها 
کیــد می کننــد پــس  تلقــی می شــوند! متخصصیــن تغذیــه ی چینــی بــر روی تازگــی غــذا تا
کــه غذایتــان را بــه محــض ســفارش دادن بپزنــد و یــک غــذای از قبــل  حواســتان باشــد 
کشــورها  پختــه شــده را جلــوی رویتــان نگذارنــد. خیلــی از جهانگــردان وقتــی از دیگــر 
کــه مطمئن تریــن جــا  کیــد می کننــد  کــه می رســند تا می گوینــد، بــه بخــش غــذا خــوردن 
کــه چیــن از ایــن قاعــده  گفــت  بــرای خــوردنِ  غــذا، هتل هــای ٥ ســتاره هســتند، امــا بایــد 

ــت. ــتثنی اس مس

عمـواًل در همه جـای دنیـا در منـو، بـه زبانـی دیگـر بـرای مهمانـان خارجـی اسـم غذاهـا را 
لیسـت می کنند، اما چین در این  قسـمت نیز از قاعده مسـتثنی اسـت، در چین لیسـت 
کسـی هـم بـه این کـه شمــا نمی توانیـد غـذا  غـذا بـه زبـان شــیرینِ  چیــنی نوشــته شـده و 
کوچک تریـن اهمیتـی نمی دهـد. برای پرهیـز از این که با انگشـت چیزی  سـفارش دهیـد 
کـه نمی دانیـد سـفارش دهیـد و جلویتـان به عنوانِ  غذا سـرِ  مار یـا دم عقرب بگذارند،  را 
کـه مشـخصًا بـه غذایـی  در ایـن قسـمت چنـد تـا از رسـم الخط های چینـی را می آوریـم 

خـاص اشـاره دارند،
هـر وقـت ایـن اشـکال را در منـوی غـذا دیدیـد یعنـی غـذای مـورد نظـر حـاوی آن مـاده ی 
گوشـت خـوک  گوشـت قرمـز در چیـن از  کـه عمـده ی مصـرف  غذایـی اسـت. بایـد بدانیـد 
کنیـد. هرجـا بـه تنهایـی  اسـت بـرای همیـن موقـع سـفارش غـذا دادن بایـد خیلـی دقـت 
گوشـت خـوک اسـت. می دانیـد اولین سـگ در دنیا در- گوشـت دیدیـد، منظـور  کلمـه ی 

بازگشت به فهرست مطالب

 کجای جهان اهلی شـد؟ بله درسـت اسـت، چین. می دانید به چه دلیل سـگ را اهلی 
ع و چوپانی؟ خیر، درسـت نیسـت. چون سـگ دوسـت  کردند؟ نگهبانی از منازل و مزار
خـوب انسـان اسـت؟ خیـر، درسـت نیسـت. چـون سـگ را حیـوان مقدسـی بـه حسـاب 
کـه سـگ را  می آوردنـد؟ خیـر، درسـت نیسـت. لطفـًا شـوکه نشـوید، جـواب ایـن اسـت 
کننـد. بلـه. در حـال حاضـر نیـز سـگ، در چیـن یـک  گوشـتش را مصـرف  کردنـد تـا  اهلـی 
غـذای پرطرفـدار بـه حسـاب می آیـد. البتـه نـه تنهـا سـگ، کـه مـار، بندپایـان، میمـون و 
جانـوران دیگـر نیـز در چیـن خـورده می شـوند. اما نگران نباشـید امکان این که شـما یکی 
از ایـن غذاهـا را سـفارش بدهیـد خیلـی پاییـن اسـت، این هـا حتی در چین هـم غذاهای 
خاصـی بـوده و در رسـتوران های خاصـی سـرو می شـوند و قیمت هـای نجومـی هم دارند 
و در منـوی خاصـی هـم ارائـه می شـوند. بـه عـالوه همیشـه برنـج، سـبزیجات و نـودل یـا 

کرد. رشـته ی چینـی پیـدا خواهیـد 
تفـت دادن آشـناترین روش پخـت و پـز چینـی اسـت. در ایـن روش محتوایـات غـذا را 
خ می دهنـد. هنـگام تفـت دادن معمـوال تـره  بـار آب  کوتـاه در روغـن داغ چـر بـرای مدتـي 
غ، ماهـی و انـواع تـره  بـار  گوشـت را جـدا از سـایر مـواد تفـت می دهنـد. گوشـت، مـر دار و 
کـه  کـدو از جملـه مـوادی اسـت  ماننـد سـیر، پیـاز، کرفـس، فلفـل سـبز، جوانـه ی مـاش و 

بـا ایـن روش پختـه می شـوند.
کـردن یکـی دیگـر از روش هـای متـداول در آشـپزخانه  هـای چینـی اسـت. بـرای  بخـار پـز 
کـردن معمـوال از ظرف هـای چوبـی اسـتفاده می شـود. غذاهـای بخارپـز شـده بـا  بخارپـز 

انـواع و اقسـام سـس سـرو می شـود.
غ، گوشـت یـا ماهـی بـا روش خـاص دیگری در آشـپزی چینی پخته می شـوند. در این  مـر
روش مـاده ی مـورد طبـخ را در دیـگ آب جـوش می اندازنـد و پـس از یـک یـا دو دقیقـه 
جـوش زدن، زیـر دیـگ را خامـوش می کننـد و مـاده ي مـورد طبـخ را پـس از سـرد شـدن 

کـرده، در ظـرف می کشـند. تکـه تکـه 
کـه در سـس پختـه می شـود.  گفتـه می شـود  کاری چینـی یـا خـورش چینـی بـه غذایـی 
ادویـه ي آن معمـوال زنجبیـل تـازه و دارچیـن بـوده و سـس سـویا دارد. خـورش چینـی 

شـباهت  هایـی بـه خـورش ایرانـی دارد و بـا نـان یـا برنـج خـورده می شـود.
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روش های مختلف مسافرت به چین
گوانــگ  مهمتریــن دروازه هــای ورود هوایــی بــه چیــن شــهر هــای پکــن، شــانگهای و 
ژو مــی باشــند. تقریبــًا همــه شــهر هــای بــزرگ چیــن فــرودگاه بیــن المللــی دارنــد. بلیــط 
خطــوط هوایــی در شــروع یــا پایــان تابســتان بــه دلیــل بازگشــت یــا عزیمــت دانشــجویان 

کمیــاب مــی شــود. گــران و  چینــی بــا دانشــگاه هــای سرتاســر دنیــا 
ایــن شــرایط در ســال جدیــد چیــن نیــز وجــود دارد. مهمتریــن خطــوط هوایــی چیــن 

چاینــا ســادرن، چاینــا ایســترن، ایــر چاینــا و هاینــان مــی باشــند.
قطــار اصلــی تریــن وســیله حمــل نقــل بــرای طــی مســیرهای طوالنــی در حیــن مســافرت 
کشــور توســعه خوبی داشــته  در داخــل چیــن مــی باشــد. قطــار هــای ســریع الســیر در ایــن 

اند.

گردشگری جاذبه های 
مهمتریــن شــهرهای توریســتی چیــن پکــن، گوانــگ ژو، گوئیلیــن، هانگــژو، نانجینــگ، 

ــون مینــگ مــی باشــند. ک شــانگهای، شــی آن، ســوژو و 
کــه قصــد  گردشــگرانی  مســافرت بــه شــهر شــانگهای چیــن، نمــاد رشــد اقتصــادی چیــن 
ســفر بــه چیــن را دارنــد، ترکیبــی از جاذبــه هــای فرهنگــی، طبیعــی و ریــزورت هــای 
کــه در فهرســت  کننــد. چیــن ۴۳ ســایت میــراث جهانــی دارد  ســاحلی را تجربــه مــی 
یونســکو ثبــت شــده اســت و از لحــاظ تعــداد مقــام ســوم را در دنیــا دارد. از ایــن ۴۳ 
ســایت، ۳۰ ســایت میــراث فرهنگــی، ۹ ســایت میــراث طبیعــی و ۴ ســایت ترکیبــی از 

میــراث فرهنگــی و طبیعــی مــی باشــد.
گردشــگری چیــن، دیــوار چیــن، میــدان تیــان آن مــن، شــهر  مهمتریــن جاذبــه هــای 
ــارک  ــی، پ ــارک هپــی وال ــی پکــن، پ ــارک جهان ممنوعــه، کاخ تابســتانی، معبــد بهشــت، پ
کــوه  ج هــای طبــل و زنــگ پکــن، پــارک ملــی لوســان، اســتراحتگاه  زونــگ شــان پکــن، بــر
کاخ پوتــاال مــی  کنفســیوس، معبــد آســمان، کــوه تــای و  چنــگ دی، معبــد و آرامــگاه 

باشــند.
کــه یــک ســاعت طــول مــی  ماســاژ در چیــن بســیار رایــج مــی باشــد. یــک ماســاژ حرفــه ای 
کشــد حــدود ۱۵ تــا ۳۰ رنمینبــی هزینــه دارد. ماســاژ هــا در ســه نــوع ســر، پــا و تمــام بــدن 

ارائــه مــی شــوند.

کردن در چین خرید 
۱ دالر امریــکا معــادل ۲/۶ یــوان چیــن مــی شــود. پــول هــای تقلبــی در چیــن بســیار رایــج 
مــی باشــند، بهتــر اســت بــه بافــت اســکناس، نــوع فلــز ســکه، رنــگ در نورهــای مختلــف 
کنیــد. دســتگاه هــای خودپــرداز در سرتاســر شــهرهای بــزرگ وجــود دارنــد و انــواع  توجــه 

کارت هــای اعتبــاری را مــی پذیرنــد.
گــر غذای  کشــورهای صنعتــی ارزان تــر اســت. ا اپــرای ســنتی در پکنچیــن نســبت بــه دیگــر 
کنیــد و در هتــل هــای ارزان قیمــت  محلــی بخوریــد، از حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده 
کنیــد مــی توانیــد بــا روازنــه ۲۰۰ تــا ۳۰۰ رنمینبــی ســفر خوبــی داشــته باشــید.  ولــی  اقامــت 
گــر بخواهیــد در هتــل هــای لوکــس اقامــت داشــته باشــید و غــذا هــای غربــی بخــورد  ا
کنیــد. هزینــه ســفر در شــهر هــای بــزرگ نظیــر شــانگهای،  ج  روزی ۳۰۰۰ رنمینبــی بایــد خــر

کوچکتــر و روســتاها بیشــتر اســت. گوانــگ ژو نســبت بــه شــهر هــای  پکــن و 
کار را غیــر اخالقــی مــی  انعــام دادن در چیــن متــداول نمــی باشــد و در بعضــی جــا هــا ایــن 

کننــد بــدون انعــام خدمــات خوبــی ارائــه دهنــد. داننــد. آنهــا ســعی مــی 
بعضــی از اجنــاس در چیــن ارزان نیســتند خصوصــًا برندهــای وارداتــی نظیــر وســایل 
لبــاس  آرایشــی،  لــوازم  همــراه،  هــای  گوشــی  کوهســتان،  هــای  دوچرخــه  کمپینــگ، 
گردشــگران ایــن مــوارد را از  ورزشــی، پنیــر، شــکالت، قهــوه، شــیر خشــک. بســیاری از 

کنــگ مــی خرنــد. هنــگ 
کار ارزان، صنایــع دســتی بســیار متنــوع و جذابــی  چیــن بــه دلیــل فرهنــگ غنــی و نیــروی 
کــه بــه عنــوان عتیقــه فروختــه مــی شــوند، تقلبــی مــی باشــند.  کثــر اجناســی  دارد. ا
ظــروف چینــی، پارچــه، مبلمــان، یشــم، فــرش، مرواریــد، ســکه هــای نقــره، از مهمتریــن 
ســوغاتی هــای چینــی مــی باشــند. چانــه زنــی در چیــن بســیار رایــج اســت، حتــی در 

بعضــی از رســتوران هــا نیــز مــی توانیــد تخفیــف بگیریــد.

گردشگران در چین اقامتگاه های 
گردشــگران وجــود دارد. دولــت چیــن  طیــف وســیعی از تأسیســات اقامتــی بــرای ارائــه بــه 
گــر چــه ایــن قانــون  کــرده اســت، ا گردشــگران را در هتــل هــای ارزان ممنــوع  اقامــت 
کثــر ایــن اقامتــگاه  در حــال تغییــر اســت. البتــه ایــن قانــون بــدی نمــی باشــد، زیــرا ا
کافــی را ندارنــد. ســتاره هتــل هــا در چیــن زیــاد قابــل اعتمــاد  هــا امنیــت و بهداشــت 
کیفیــت خدمــات هتــل مــی باشــد. بــرای  نیســتند معیــار قیمــت، راهنمــای بهتــری بــرای 
کنیــد. شــما مــی توانیــد بــا پرداخــت ۱۵۰ تــا ۳۰۰  قیمــت هتــل هــای مــی توانیــد چانــه زنــی 
ــا هــوم ایــن،  ــا روجی رنمینبــی در یــک هتــل متوســط نظیــر جــی جــی ایــن، متــل ۱۶۸ ی
کنیــد. بــرای هتــل هــای ۵ ســتاره و لوکــس نیــز بایــد بیــش از ۱۰۰۰۰ رنمینبــی بــرای  اقامــت 

یــک شــب اقامــت بپردازیــد.

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت به چین
کنند بهتر است نکات ایمنی زیر را رعایت فرمایند: که به چین سفر می  گردشگرانی 

- اغلــب مــکان هــای توریســتی چیــن امنیــت باالیــی دارنــد. حتــی زنــان در شــب مــی 
تواننــد بــه تنهایــی بیــرون بیاینــد، بــا وجــود ایــن جرایمــی نظیــر دزدی دوچرخــه و جیــب 

بــری اتفــاق مــی افتــد. هنــگام توقــف بــه دوچرخــه خــود قفــل بزنیــد.
کــه خودشــان توانایــی پــول در  گدایانــی  - گدایــی در چیــن زیــاد اســت. مــردم چیــن بــه 

کننــد. آوردن را دارنــد، کمــک نمــی 
ــا مــی باشــد. شــهر  ــوده تریــن شــهر دنی ــاد آل ــه هــای زی کارخان ــه دلیــل داشــتن  - پکــن ب

ــد. ــری دارن کیــزه ت ــر هــوای پا هــای مرتفــع ت
- بعضــی قســمت هــای شــهرهای بــزرگ، بســیار پــر ســر و صــدا مــی باشــند. مــردم چیــن 

کــرده انــد. بــه ایــن صداهــا عــادت 
گردشــگری اصلــی، هتــل هــا و فروشــگاه هــای بــزرگ ســرویس  کثــر جاذبــه هــای  - در ا
کیــزه ای وجــود دارد. بعضــی از آنهــا پــول دریافــت مــی  کیفیتــی و پا ــا  هــای بهداشــتی ب

کننــد.
کز بین المللی توالت فرنگی به ندرت پیدا می شود. - غیر از هتل ها و مرا

کســی مــی رویــد بهتــر اســت بــا خــود میــوه، اشــیای تزئینــی یــا بدلیجــات  - وقتــی بــه خانــه 
ببرید.

کند. - میزبان معمواًل برای خوردن غذا، به شما زیاد تعارف می 
کــه مــردم چیــن زیــاد بــه  - بــه دلیــل تفــاوت هــای ظاهــری و فرهنگــی تــان ممکــن اســت 

شــما خیــره شــوند. احســاس نــا امنــی نکنیــد.
کار بســیار بــی  - بــا انگشــت خــود بــه مجســمه بــودا و دیگــر خدایــان اشــاره نکنیــد، ایــن 

کنیــد. ادبانــه اســت. بهتــر اســت بــا انگشــت شســت خــود اشــاره 
گــر پیــش از رهســپار شــدن مطالعــه الزم را  کشــور تجربــه هــای اســتثنایی اســت و ا چیــن 
گردشــگری بــه عمــل آوریــد، بــا ســفر بــه چیــن مــی توانیــد تجربــه ای  دربــاره ایــن مقصــد 
کســب نماییــد. بــا مســافرت بــه چیــن، مــی توانیــد بــر وســعت  شــیرین وبــه یــاد ماندنــی 

کشــور متفــاوت و دیدنــی بیافزاییــد. دانســته هــای خــود دربــاره ایــن 
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بازگشت به فهرست مطالب

Shanghai شهر شانگهای
نفــر  میلیــون   ٢٠ حــدود  بــا  آن  شــهر  جمعیت تریــن  پــر  و  چیــن  اقتصــادی  پایتخــت 
کــه ماننــد یــک  جمعیــت، آمیــزه ای اســت از آثــار تاریخــی و معابــد و محله هــای قدیمــی 
ــورس ســهام  ــار آســمان خراش های مــدرن و امــروزی، تاالرهــای ب کن نقاشــی آبســتره در 
کم تریــن  در  تنیده انــد.  هــم  در  گرانقیمــت،  برندهــای  شــیک  مغازه هــای  و  فلــزات  و 
کنــار هــم یافــت.  شــهری از دنیــا می تــوان چنیــن ترکیــب شــلوغ امــا دوســت داشــتنی را در 
گوئــی در پشــت ظاهــر  کــه  ــه یــک انبــار شــلوغ اســت  شــانگهای در واقــع بیشــتر شــبیه ب
ــا ســپردن خــود بــه دســت ایــن  بی نظمــش، ترتیــب خاصــی نهفتــه و ایــن ترتیــب، جــز ب

ابــر شــهر اســتثنائی آشــکار نمی شــود.
البتــه فرامــوش نکنیــد خیلــی مهــم اســت چــه فصلــی از ســال وارد ایــن شــلوغی شــوید؛ 
گشــت و  کــه رطوبــت هــوا هــم باالســت، شــاید موقــع مناســبی بــرای  گــرم  تابســتان های 
کســی ســوار  گرمــا ســخت اســت و مجبوریــد مرتــب تا گــذار در شــانگهای نباشــد. تحمــل 
کــم  گرمــای هــوا  شــوید و از دیــدن خیلــی جاهــا بــاز می مانیــد. پاییــز هــم بــا این کــه از 
کــه تــا زمســتان ادامــه دارنــد. بهتریــن وقــت  شــده، امــا زمــان شــروع بارندگی هایــی اســت 
بــرای ســفر بــه شــانگهای، در مــاه مــه و هــوای دلپذیــر بهــاری اســت؛ مگــر ایــن  کــه بــرای 
کنیــد. تجــارت قصــد رفتــن داشــته باشــید و مجبــور شــوید زمــان دیگــری بــه آن جــا ســفر 
ــه  ک ــرده باشــد، اولیــن چیــزی  ک ــه ایــن شــهر ســفر  ــا هواپیمــا ب ــه ب ک ماننــد هــر مســافری 
از شــانگهای می بینیــد فــرودگاه مــدرن آن خواهــد بــود. پیمــودن فاصلــه ی فــرودگاه 
بــه همــراه  بــار چندانــی  گــر  ا یــک ســاعت زمــان می بــرد.  کســی حــدودًا  تا بــا  تــا شــهر 
کــه Maglev نامیــده  نداشــته باشــید، پیمــودن ایــن مســیر بــا قطارهــای سریع الســیری 
می شــوند، بیــش از پانــزده دقیقــه طــول نمی کشــد. اتوبوس هــای فــرودگاه بــه شــانگهای 
کرایــه ی ارزانشــان، انتخــاب خوبــی بــرای پیمــودن فاصلــه ی فــرودگاه تــا شــهر  نیــز بــا 

هســتند.
رودخانــه ای عریــض از وســط شــهر می گــذرد و آن  را بــه دو نیمــه ی شــرقی و غربــی تقســیم 
می کنــد و هماننــد شــهرهایی از ایــن نــوع، جلــوه ای خــاص بــه بافــت شــهر داده اســت. 
ــم شــانگهای و قســمت مــدرن و  ــزرگ شــهر قدی ــه دو قســمت ب ــه، شــهر را ب ایــن رودخان
ج هــا و ســاختمان های بلنــدی  کــه شــامل بر امروزی تــر شــهر در قســمت شــرق رودخانــه 
ج هتــل و دفاتــر هایــت،  ج تلویزیونــی، بــر ماننــد ســاختمان تجــارت جهانــی )SWFC(، بــر
بانک هــا، ســاختمان بــورس و... می شــود. در طــول روز در ایــن قســمت شــهر عمدتــًا بــا 
کارمنـــدان شــرکت های چینــی و بین المللــی روبــه رو می شــوید - حجــم بســـیار زیــادی از 

کــه بی وقفــه در حــال حرکــت هســتند، چــون در شــانگهای هــر ثانیــه قیمــت دارد. شــاید 
کــت و شــلوار پــوش آن هــا فقــط بــرای  کارمنــدان و یــا رؤســای  آرامــش را در چهــره ی ایــن 
کــه بــرای خــوردن نصفــه ســاندویچ یــا ســاالد وســط روز و نوشــیدن یــک  کوتاهــی  مــدت 
کــه نــگاه  کشــیده اند، بتــوان دیــد. از ایــن زاویــه  کار  فنجــان چــای ســبز یــا قهــوه، دســت از 

کالن شــهرها، بســیار جــدی و تــا حــدی خشــن اســت. کنیــم، شــانگهای ماننــد تمامــی 
شــانگهای شــبیه ترین شــهر جهــان بــه نیویــورک اســت و همیــن باعــث شــده تــا خیلی هــا 
کشــور اژدهاســت  ایــن شــهر را نیویــورک شــرق بنامنــد. شــانگهای قلــب تپنــده ی اقتصــاد 

و می تــوان همه جــای شــهر از ایــن مســاله مطمئــن شــد.
ــی  ــلوغ قدیم ــای ش ــت. بازاره ــری اس ــوع دیگ ــی از ن ــا زندگ ــهر ام ــر ش ــمت قدیمی ت در قس
گــر قصــد خریــد چیــزی را نداشــته باشــید، ســاعت ها شــما را بــه خــود  چینــی، کــه حتــی ا
فلســفه ی ذن  اســاس  بــر  کــه  کوچــک  و  بــزرگ  مشــغول می ســازد، در مقابــل معابــد 

طراحــی شــده و احســاس آرامــش غریبــی بــه بازدیدکننــدگان می دهــد.
ج دهیــد.  در مــورد انتخــاب محــل اقامت تــان در شــانگهای، بایــد دقــت زیــادی بــه خــر
ــا بــرای تجــارت و  کرده ایــد و ی بســته بــه ایــن  کــه بــه عنــوان توریســت بــه ایــن شــهر ســفر 
گــر بــرای تجــارت  بازدیــد از یــک طــرف تجــاری، انتخــاب هتــل می توانــد متفــاوت باشــد. ا
کنیــد؛  کنیــد در نزدیکــی محــل مالقات هــای خــود هتــل رزرو  ســفر می کنیــد، حتمــا ســعی 
کــه در ســاعت های شــلوغ روز ماننــد اوایــل صبــح و زمــان  گفتــه می تــوان حــدس زد  نا
تعطیلــی ســازمان ها و همچنیــن آخــر هفته هــا، ترافیــک می توانــد زمــان زیــادی از شــما 

کارهــا ســر و ســامان دهیــد. کنــد و شــاید موفــق نشــوید بــه همــه ی  تلــف 
بــه  اســت؛  متفــاوت  شــهر  مختلــف  قســمت های  در  هفتــه  طــول  در  هتل هــا  قیمــت 
عنــوان مثــال قیمــت هتــل در قســمت تجــاری شــهر در شــرق رودخانــه، آخــر هفته هــا 
کــه بــه همــان مقــدار بایــد بــرای رســیدن بــه ســمت دیگــر  بســیار ارزان اســت؛ هــر چنــد 

کســی بدهیــد.  شــهر هزینــه ی تا
کســی بــرای ســوار شــدن ١٠ یــوان )معــادل  کســی، بهتــر اســت بدانیــد هزینــه ی تا گفتیــم تا
کیلومتــر ٢ یــوان اســت؛ سیســتم  ١٧٠٠ تومــان( بــرای ١٥٠٠ متــر اول و بعــد از آن بــرای هــر 
کمــک حمــل و نقــل ایــن  متــروی بســیار قــوی و بــا پوشــش بســیار عالــی و ســریع هــم بــه 

شــهر عظیــم آمــده اســت.
پیشــنهاد می کنیــم در شــانگهای صبــح زود از خــواب بیــدار شــوید، بــه میــدان مــردم 
برویــد و از تماشــای تمرین هــای ورزشــی مربــوط بــه معبــد شــائولین لــذت ببریــد. از -

شهر شانگهای 
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آن  بــه ســمت  پیــاده  تیــان-آن،  معبــد  تماشــای معمــاری فوق العــاده ی  بــرای  آنجــا 
کــه  بزنیــد  لــو  کانــگ  تــای  خیابــان  بــه  ســری  داریــد  فرصــت  ظهــر  تــا  کنیــد؛  حرکــت 
کوچــک و بــزرگ از انــواع صنایــع دســتی و آثــار  ســاعت ها وقــت شــما را بــا مغازه هــای 
کــرد؛ ناهــار را می توانیــد در یکــی از رســتوران های غذاهــای بین المللــی  هنــری پــر خواهــد 
کمــی اســتراحت بعــد ازظهــر خــود را بــا قــدم زدن  کنیــد. بعــد از  و چینــی همان جــا میــل 
در خیابــان نانجیــگ بگذرانیــد؛ غــروب و شــب خــود را خالــی بگذاریــد بــرای رفتــن بــه 
اطــراف بانــد و رودخانــه و از نمــای فوق العــاده ی ســمت شــرقی ایــن رودخانــه لــذت 
ــوی رنگارنــگ  ــه یــک تابل ــه شــما در ایــن قســمت می بینیــد شــبیه ب ک ــری  ــد. تصوی ببری

کــه معروف تریــن نمــای شــهر نیــز هســت. نقاشــی اســت 
کــه چشــم اندازی بــه نمــای شــرقی شــهر دارنــد،  کافه هــا و رســتوران های اطــراف بانــد 
گــر خواســتید بــه ایــن رســتوران ها  گــران هســتند. بنابرایــن توصیــه می کنیــم ا اغلــب 
یــک  بــه عنــوان  را  یــا آن  و  باشــید  برایــش داشــته  کنیــد دلیــل مهمــی  برویــد، ســعی 
خاطــره ی خــوب بــه خانــواده ی خــود هدیــه دهیــد؛ خاطــره ای بــه یــاد ماندنــی و البتــه 

گــران.  هدیــه ای 
ــد و همزمــان از جاهــای دیدنــی  ــذت ببری ــودن در شــانگهای ل ــه از ب ک ــرای ایــن  کل ب در 
ایــن شــهر هــم بی نصیــب نمانــده باشــید، بهتــر اســت حداقــل یــک هفتــه را در ایــن 
شــهر بگذرانیــد. بــرای اقامت هــای طوالنــی در شــانگهای می توانیــد از مهمانخانه هــای 
کنیــد؛ مراقــب باشــید مــکان انتخــاب شــده در محلــه ی  کوچــک و بــزرگ شــهر اســتفاده 
کــه  کیزگــی را داشــته باشــد؛ درســت اســت  مناســبی باشــد و حداقل هــای بهداشــت و پا
ــه  ک ــد  ــت نداری ــی دوس ــد ول ــه باش ــه صرف ــرون ب ــد مق ــن می توان ــای پایی ــا هزینه ه ــفر ب س

ــد؟ کنی ج  ــر ــتان خ ــرای بیمارس ــان را ب ــی پول ت باق

تاریخچه
کنــار و البتــه بــه طــور دقیقتــر "کنــار و باالتــر" از دریــا اســت.  شــانگهای بــه معنــای دریا
شــانگهای بــه خاطــر نزدیکــی بــه یانگ تســه همیشــه اهمیــت داشــته. چــون بــه هــر 
کــه شــانگهای بــه یکبــاره  حــال ایــن یکــی از بزرگتریــن رودهــای دنیاســت. امــا چــه شــد 
کــه  کــرد. قضیــه بــه انگلیس هــا ربــط پیــدا می کنــد. همان هــا  اهمیتــی دو چنــدان پیــدا 
کــو و چــای و نفــت داشــتند.  کــردن تنبا در ایــران و هنــد هــم یــد طوالیــی در انحصــاری 
فــروش  و  کشــت  زمینــه  در  را  خــود  انحصــاری  امتیــاز  اولیــن  انگلیســی ها  کــه  زمانــی 
کردنــد، شــانگهای بیشــتر شــبیه بــه  ک، برقــرار  ک، در ســال ١٨٤٢، پــس از جنــگ تریــا تریــا
کــه اهالــی اش از راه ماهی گیــری و بافندگــی روزگار می گذراندنــد.  کوچکــی بــود  دهکــده  ی 
کامپیوترانجــام داد:  گیتــس بــا صنعــت  کــه بیــل  کردنــد  کاری را  انگلیســی ها بــا شــانگهای 

از بــاال تــا پاییــن را تغییــر دادنــد. 
کــه می شــد از ایــن  آن زمــان غربی هــا چشــم طمــع بــه منابــع شــانگهای و اســتفاده هایی 
کلــه ی فرانســوی ها در ســال ١٨٤٧ در شــانگهای پیــدا  کــرد، دوختــه بودنــد. ســر و  بنــدر 
کــه بــه یــک حــل  گرفــت  شــد، در ســال ١٨٦٣ اختالفات شــان بــا انگلیس هــا آن قــدر بــاال 
و فصــل بین المللــی و تنظیــم معاهــده ختــم شــد. امــا فقــط فرانســوی ها و انگلیســی ها 
نبودنــد، در ســال ١٨٩٥ کم کــم ژاپنی هــا هــم پیدایشــان شــد؛ شــهر، بــه شــهرک های 
خودمــــختاری تقســــیم شده بــــود، کــــه از قوانــــین چــــین تــــبعیت نمــــی کردند. تا ســـال-

گرفتــه بــود و در ١٩٣٠ تعــداد  ١٨٥٣ شــانگهای از همــه ی دیگــر بندرهــای چیــن ســبقت 
بــه ٦٠٫٠٠٠ نفــر می رســید و شــانگهای شــلوغ ترین بنــدر  کنان خارجــی شــانگهای  ســا

بین المللــی آســیا شــده بــود.
ک، ابریشــم و چــای پایه گــذاری شــد. بلــه ترکیــب غریبــی  ایــن شــهر بــر روی تجــارت تریــا
شــانگهای،  در  بازرگانــی  گروه هــای  معروف تریــن  از  یکــی  نــام  اســت.  درســت  اســت، 
جاردیــن ماتســون و شــرکا بــود. بلــه اســِم غریبــی اســت، درســت اســت. در ســال ١٨٤٨ 
گذاشــته شــده بــود را خریداری  که برای خارجیان به فروش  گــروه جاردیــن اولیــن زمینــی 
کار( شــانگهای  کســب و  کردنــد و توانســتند خــود را در یکــی از هونگ هــا )شــرکت های 
کــه آن هــا اولیــن خارجیانــی بودنــد  گــروه بــه ایــن دلیــل اســت  رشــد دهنــد. اهمیــت ایــن 
کردنــد. شــاید  کار بومــی اســتخدام  کــه در شــانگهای زمیــن خریدنــد و بعــد هــم نیــروی 
ایــن یکــی نمونه هــای موفــق ســرمایه گذارِی خارجــی و اســتخدام نیــروی محلــی و انجــام 
کشــور عمومیــت دارد  کــه امــروزه در ایــن  یــک معاملــه ی دو ســر بــرد در چیــن بــود. چیــزی 

و ابــدًا غیرعــادی نیســت.
ک و دالالِن آن، قماربــازی  تریــا کشــت  بــرای  بــه حیاط خلوتــی  شــانگهای همچنیــن 
گانگســترگونه در دل شــانگهای  کــه بــه وســیله ی دســته هایی  غیرقانونــی  و روســپی  گری 
اداره می شــدند، تبدیــل شــده بــود. شــهر پــر بــود از دریانــوردان آمریکایــی، فرانســوی و 

ــراِن ژاپنــی. کــه قصدشــان البتــه تجــارت نبــود! ایتالیایــی، ارتــش انگلســتان و ناوب
کمونیســت ها در ســال ١٩٢٧، کوئومین تانــگ  کای شــک بــر ضــد  کودتــای چیانــگ  پــس از 
کارخانــه داران چینــی و خارجــی  گانگســترهای شــانگهای و همچنیــن  بــا خارجی هــا و 
کمونیســت چیــن در  کردنــد. حــزب  کارگــر هم دســتی  بــرای ســرکوب ناآرامی هــای حــزب 
کــرد.  ســال ١٩٢١ در شــانگهای تاســیس شــده بــود و البتــه، شــهر را در ســال ١٩٤٩ آزاد 
کردنــد،  کثیــف شــهر را ریشــه کن  در طــول انقــالب فرهنگــی، کمونیســت ها محله هــای 
کــودکان و بــرده داری را حــذف  کار  کــرده و  ک را توان بخشــی  صدهــا هــزار معتــاد بــه تریــا

کردنــد. البتــه ایــن پیشــرفت ها بــه طــور متنــاوب و آهســته حاصــل می شــد. 
گســترش  برنامه هــای  اعــالم  بــا   ،١٩٩٠ اواخــر  در  شــانگهای  طوالنی مــدت  نابســامانی 
آرزوی  نهــاد.  کاهــش  بــه  رو  هوانگ پــو،  رودخانــه ی  شــرقی  بخــش  در  پودونــگ، 
کــه بــه صــورت یــک قطــب اصلــِی مالــی بــا قــدرت اقتصادی چشــمگیر  شــانگهای ایــن بــود 
کــه رودرروی بانــد در بخــش پودونــگ هوانگ پــو قــرار  درآیــد. لوجیــازوی، محوطــه ای 
گرفتــه، بــه صــورت نقطــه ی مقابــل مدرنیتــه در برابــر ســازه های قدیمــی بانــد درآمــده 
اســت. شــکوفایی اقتصــاد ، مدیریــت و اعتمــاد بــه نفــس شــانگهای، آن را بارهــا از دیگــر 

ــرده اســت. ــر ب شــهرهای چیــن جلوت
بــه عنــوان مــرز  انــدازه ی جایگزینــی شــانگهای بــه جــای هنگ کنــگ،  بــه  هیــچ چیــز 
ــه هــر حــال  ــزی را خشــنود نمی ســازد. چــون ب اقتصــادی آینــده ی چیــن، حکومــت مرک
کــرد امــا چنیــن آینــده ای برای شــانگهای  کنــگ از چیــن جــدا شــد و اســتقالل پیــدا  هنــگ 
کــه شــهر در دو دهــه ی  کنــد  رقــم نخواهــد خــورد. هیــچ  کــس نمی توانــد پیش بینــی 
ــد: جیــوده  ــه می گوی ک ــد  ــی چینی هــا مثلــی دارن ــه چــه شــکلی درخواهدآمــد. ول آینــده ب
کلمــه ی بی معنــاِی بدآهنــگ بــه نظــر  گــر چینــی ندانیــد چنــد  کــه ا بوکــو، شــینده بــوالی 
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وسایل نقلیه
گــر بــرای مــدت زمــان طوالنــی  در شــانگهای اقامــت داشــته باشــید، کارت حمــل و  ا
کنیــد و از آن، در  کارت را بــا پــول شــارژ  نقــل شــانگهای الزمتــان می شــود. می توانیــد 
کارت را عــالوه بــر  کنیــد. می توانیــد ایــن  کســی ها اســتفاده  اتوبــوس، متــرو و حتــی تا
کنیــد.  فروشــگاه های Alldays و Ke Di، از هــر ایســتگاه مترویــی در شــانگهای تهیــه 
کارت هــا در اندازه هــای عــادی، کوچــک و بنــددار بــا نســخه های مختلــف محــدود  ایــن 
کارت بــرای آویختــن بــه تلفن  هــای همــراه  و در دســترس همگانــی وجــود دارد )دومیــن 
ــوند،  ــارژ ش ــتگاه ها ش ــد در دس ــادی می توانن ــای ع کارت ه ــط  ــت.( فق ــده اس ــاخته ش س
البتــه فقــط در مضرب هــای پنجــاه و صــد یوانــی ایــن امــکان وجــود دارد، یعنــی دســتگاه 
کارت بــه شــما اجــازه ی انتقــال  تــوان تشــخیص بیســت یوانــی را نــدارد. همچنیــن، ایــن 
خطــوط در جــاده ی ییشــان، ایســتگاه تــرن شــانگهای و ایســتگاه های ورزشــگاه فوتبــال 
هنگ کــو را می دهــد، بــه عــالوه تخفیف هایــی بــرای اتوبــوس، اتوبــوس و متــرو و انتقــال 
کــه شــما بیــن دو ایســتگاه جابه جــا می شــوید، حــدود  اتوبــوس درنظرمی گیــرد )هــر زمــان 

ــان می شــود.(  یــک یــوان تخفیــف عایدت

- دیدن مناظر با اتوبوس 
گــذار  گشــت و  چندیــن شــرکت مختلــف وظیفــه ی ارائــه ی اتوبــوس بــه توریســت ها و 
در مســیرهای مختلــف و پوشــش مقاصــد توریســتی ِ اصلــی و عمــده مثــل باغ وحــش 
ج مرواریــد شــرقی و جــاده ی لنگــرگاه بائویانــگ را بــر عهــده دارنــد. بســیاری  شــانگهای، بــر

از ایــن اتوبوس هــا از ایســتگاه اتوبــوس ورزشــگاه شــرق شــانگهای حرکــت می کننــد. 

- پای پیاده 
شــانگهای شــهر خوبــی بــرای پیــاده روی اســت، بــه ویــژه در بخش هــای قدیمی تــر شــهر، 
کــه ســاخت و ســاز صــورت می گیــرد  ماننــد بانــد، امــا یادتــان باشــد نزدیــک بــه مناطقــی 
و یــا در حــال تعمیــر اســت، پیاده روهــا می تواننــد مســدود یــا بــرای راه رفتــن ناخوشــایند 
باشــند. در هنــگام نیــاز، بــرای عبــور از خیابان هــای شــلوغ، بــه دنبــال تونــل متــرو باشــید. 

گذار  گشت و  - با تونل 
کل زیرزمینــی، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و هیــچ یــک از مناظــر  بــه عنــوان ســفری در 
شــهر را هــم نشــانتان نمی دهــد. ایــن، نــه تنهــا ســریع ترین راه عبــور از بیــن بانــد در 
یــک  گران قیمت تریــن )راه  ج تلویزیــون مرواریــد پودونــگ اســت، بلکــه  بــر پوکســی و 
طرفــه حــدود ٤٥ یــوان/ دو طرفــه حــدود ٦٠ یــوان( نیــز هســت و در واقــع از تله هــای 
کــه بــرای رفتــن از ایــن ســر  توریســتی بــه شــمار مــی رود؛ ولــی ممکــن اســت در شــرایطی 

ــه درد شــما بخــورد.  ــد، بســیار ب ــه داری ــه آن ســر شــهر عجل شــهر ب

- اتوبوس 
راحت تریــن  و  دارنــد  مســیر   ١٠٠٠ حــدود  شــانگهای  در  اتوبوس هــا  این کــه  وجــود  بــا 
کــه چینــی مانداریــن  کســانی  بــه  را  اتوبــوس  ولــی  نقــل هســتند،  و  وســیله ی حمــل 
نمی داننــد توصیــه نمی کنیــم. بــرای مســافران غیرچینــی اســتفاده از ایــن اتوبوس هــا 

امــا چــرا؟  یــک شــکنجه ی خودخواســته می مانــد.  مثــل 
چــون نشــانه ها و مســیرهای ایــن اتوبوس هــا تنهــا بــه چینــی نوشــته شــده و راننــده 
می داننــد  حالــت!  خوش بینانه تریــن  در  انگلیســی  کمــی  تنهــا  آن هــا  راهنماهــای  و 
)البتــه دســتگاه ســخنگوی ایــن اتوبوس هــا بــه زبــان انگلیســی نــام هــر ایســتگاه را اعــالم 
مــوارد  اســت در بعضــی  باالســت و ممکــن  اتوبوس هــا بســیار  ایــن  می کنــد(. ســرعت 
از ایســتگاِه مــورد نظرتــان رد شــوند و شــما مجبــور بشــوید در  بــا ســرعت  اتوبوس هــا 
کیلومتــر دورتــر بــاز هــم در خوش بینانه تریــن حالــت!  کــه شــاید یــک  ایســتگاه بعــدی 
کــه در ترمینــاِل اصلــی ســوار شــوید تــا جایــی  کنیــد  کل ســعی  - باشــد، پیــاده شــوید. در 
کنیــد  بــرای نشســتن داشــته باشــید و از ســوار شــدن در ســاعت های شــلوغی خــودداری 
ــا و  گرمــ ــاال و  ــوبت ب ــیل رطــ ــه دلـ ــست -ب ــانگهای خــودش نفس گیــر هــ چــون هــوای شــ
بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور بــه هــوای اتوبوس هــای شــلوغ نیــازی نیســت، بــه عــالوه 
گــر بــه هــر صــورت در ایــن ســاعت ها ســوار شــدید، حتمــًا مراقــب جیب برهــا باشــید.  ا
کــه مراقــب جیــِب خــود باشــید. بهــای بلیــت  البتــه راحت تــر و عاقالنه تــر ایــن اســت 
کــه دارای دســتگاه تهویــه هســتند مــا بیــن ٣٠٠ تــا ٤٥٠ تومــان اســت و ایــن  اتوبوس هایــی 
ــای  ــت اتوبوس ه ــای بلی ــتند. به ــدادادی هس ــت خ ــد نعم ــتان مانن ــا در تابس اتوبوس ه
کــه دســتگاه تهویــه ندارنــد هــم حــدود ١٥٠ تومــان اســت. مینی بوس هــای  قدیمی تــر 
خصوصــی هــم )بهــای بلیــت حــدود ٣٠٠ تومــان( پوشــش بعضــی از مســیرهای اطــراف 
کار اتوبوس هــا بــه جــز اتوبوس هــای ِســری ٣٠٠  کل ســاعت  شــهر را در بــر می گیرنــد. در 

ــت.  ــب اس ــا ١١ش ــح ت ــد، از ٥ صب کار می کنن ــب  ــول ش ــام ط ــه در تم ک

 - اتومبیل 
ــل  ــردن اتومبی ک ــه  کرای ــازه ی  ــد، اج ــانگهای دارن ــاه در ش کوت ــت  ــه اقام ک ــت هایی  توریس
کــه بــه نظــر مــی رســد غم انگیــز نیســت،  در ایــن شــهر را ندارنــد. ایــن خبــر آن قدرهــا هــم 
کشــنده و مــرگ آور اســت. در هــر صــورت  زیــرا خیابان هــای شــانگهای بــرای تازه واردیــن 
گواهینامــه ی رانندگــی چینــی و همچنیــن  بــرای رانندگــی در شــانگهای شــما نیــاز بــه 
گواهینامــه ی چینــی می توانیــد بــه اداره ی  گرفتــن  اجازه نامــه ی اقامــت داریــد. بــرای 

کنیــد.  حمــل ونقــل شــانگهای مراجعــه 

- قایق موتوری 
کرایــه ی قایق موتــوری در مســیر پوشــی بــه پودونــگ از طریــق رودخانــه ی هانــگ  امــکان 
پــو وجــود دارد. ایــن قایق هــا هــر ١٢ دقیقــه یک بــار حرکــت می کننــد و بهــای بلیــت آن هــا 

حــدود ٣٠٠ تومــان اســت. 

- مترو 
گــر ایســتگاه های متــروی شــانگهای  متــروی شــانگهای دارای ٥ خــط زیرزمینــی اســت. ا
از  طوالنی تــر  شــانگهای  متــروی  سیســتم  گفــت  می تــوان  بشــوند،  متصــل  هــم  بــه 
سیســتم متــروی لنــدن، بزرگتریــن سیســتم متــروی جهــان، اســت. بهــای بلیــت حــدود 
کــه ایــن بســتگی بــه طــول مســیر شــما دارد، در ضمــن بــه خاطــر  ٥٠٠ تــا هــزار تومــان اســت 

ــا هنــگام خــروج از متــرو، بلیــت خــود را دور نیندازیــد.  کــه ت داشــته باشــید 
ُگنگ فو شین چون را به شمال شهر وصل می کند.  خط ١: این خط ایستگاه 

خــط ٢: ایــن خــط از خیابــان ُســنگ ُهنگ در غــرب بــه منطقــه ی ژانگ جا هانگ هی تــچ 
کشــیده شــده.  در منطقــه ی پودونــگ 

خــط ٣: بــه ایــن خــط متــرو LRT، قطــار ســبک شــهری نیــز می گوینــد ) ایــن قطارهــا 
ــا  ــِر آن و ی ــن، زی ــطح زمی ــر روی س ــرق ب ــروی ب ــا نی ــتند و ب ــن هس گ ــه وا ــواًل دارای س معم
هم ســطح بــا زمیــن حرکــت می کننــد( . مســیر ایــن خــط غــرب و شــرق شــانگهای اســت. 

خط ٤: در امتداد خط ٣ شروع می شود اما بعد از غرب به شمال می رود. 
کشیده شده است.  خط ٥: این خط از شین ژوانگ به مین هانگ 

کسی  - تا
کســی ها  تا ایــن  بیشــتر  دارد.  وجــود  شــانگهای  در  کســی  تا دســتگاه   ٤٥٫٠٠٠ حــدود 
از  هــم  کمــی  تعــداد  و  پاســاتاس  گــن  وا ولکــس  بعضــی  ســانتاناس،  گــن  وا ولکــس 
کســی های شــانگهای انصافــًا ارزان و خیلــی هــم  کســی ها مرســدس بنــز هســتند. تا تا
بــا یــک  در دســترس اند، شــما بــه راحتــی می توانیــد در اوج شــلوغی و ترافیــک شــهر 
کمربنــد ایمنــی صندلــی عقــب  کمــی دارای  کســی های  کســی بگیریــد. تا حرکــت دســت تا
ــان چینــی آشــنایی  ــا زب ــر ب گ ــی جلــو بنشــینید. ا هســتند، بنابرایــن بهتــر اســت در صندل
نداریــد نقشــه ای چینــی همــراه خــود داشــته باشــید و مقصــد را از روی نقشــه بــه راننــده 
نشــان دهیــد. البتــه می شــود بــا رابــط محلــی خــود هــم تمــاس بگیریــد و از او بخواهیــد 

کــه بــه راننــده توضیحــات الزم را بدهــد. 

آب و هوا
کــه شــهر از شــِر  بهتریــن فصــل بــرای رفتــن بــه شــانگهای، بهــار اســت هنگامــی اســت 
زمســتانی ســرد و مرطــوب رهــا شــده و البتــه پائیــز هــم زمــان مناســبی اســت چــون از 
کشــنده ی همــراه بــا رطوبــت بــاال خبــری نیســت. البتــه ایــن روزهــا زمســتان  گرمــای 
گرمــای دســتگاه های تهویــه ی  گفــت  شــانگهای خیلــی ســرد نیســت. حتــی می تــوان 
کــن سربســته غیرقابــل تحمــل هــم هســت. تابســتان ، هــوا، گــرم،  هــوای ایــن شــهر در اما
گرمــا می شــود  شــرجی و نتیجتــًا طاقت فرساســت، ازدحــام جمعیــت همــراه بــا رطوبــت و 
ــی رود.  ــه شــمار م ــم ب ــهر ه ــل پرتوریســِت ش ــتان فص ــا تابس ــرژی شــما را می گیــرد، ام و ان
کتبر)مهــر(، دوره هــای تعطیــالت ملــی چینی هــا  هفته هــای اول مــاه مه)اردیبهشــت( و ا
بــوده و بهتــر اســت در ایــن زمان هــا از ســفر بــه ایــن شــهر بپرهیزیــد، مگــر این کــه از شــرکت 

در شــلوغی ِ ایجــاد شــده توســط مــردم لــذت ببریــد.

http://safaridigar.com
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بازگشت به فهرست مطالببازگشت به فهرست مطالب

پیشنهاد سفر
- دو روز

گــردش در بانــد اختصــاص دهیــد و بعــد از  چنــد ســاعتی از صبــح زود یــا شــب را بــه 
ــی  ــد. در یک کنی ــد  ــو بازدی ج جین مائ ــر ــد، از ب ــاده ی بان ــهری و خارق الع ــدن مناظــر ش دی
کنیــد. گــر در پودونــگ هســتید، هتــل هایــت بــزرگ ناهــار میــل  از رســتوران های بانــد یــا ا
کــردن اولیــن روز، ســوار متــرو شــده بــه مــوزه ی شــانگهای برویــد، ایــن مــوزه یکــی  بــرای پــر 
کــه  گردشــگری چیــن اســت. پــس شایســتگی ایــن را دارد  از بهترین هــای جاذبه هــای 

نصــف روز خــود را فقــط بــه آن، اختصــاص دهیــد. 
باغ هــای  کــه  اســت،  قدیمــی  شــهر  شــانگهای،  در  گردشــگری  بــزرگ  جاذبــه ی  دیگــر 
کســی  یویــوان و اطــراف چای خانه هــا و بــازار را در بــر می گیــرد، پــس در روز دوم یــک تا
ــان  ــدن شــهر قدیمــی در پای کنیــد دی ــد، ســعی  ــر از شــلوغی خوشــتان نمی آی گ ــد. ا بگیری
ــد،  ــرای خری کار نزنیــد. پــس از بازدیــدی از باغ هــای یویــوان، ب ــه ایــن  هفته هــا دســت ب
پیــاده بــه بــازار عتیقــه ی جــاده ی دونگ تــای برویــد و ســپس ناهــار یــا شــام را در یکــی از 
کنیــد بــرای شــبی بــزرگ در  کنیــد. ســعی  رســتوران های بــاب روز شــین تیان دی میــل 
شــانگهای زمــان بگذاریــد و در مدرنیــت جــارِی شــانگهای بــه خصــوص در شــب ها غــرق 
شــوید. پذیــرای بندبــازان یــا نمایشــی دیگــر در تئاتــر بــزرگ باشــید، یکــی از عالی تریــن 

کنیــد. رســتوران ها را امتحــان 

- چهار روز
گام برداریــد و بــه یــک پیــاده روی در  بــا وقــت بیشــتر، می توانیــد آهســته تر در شــانگهای 
کنــده از معمــاری ســال ١٩٣٠ اســت را، بپردازیــد،  کــه آ کوچه هــای محلــه ی فرانســوی 

کــه شــانگهای هنــوز جــادوی قدیمــی اش را بــه نمایــش می گــذارد.  جایــی 
ــد را خواهیــد  کــروز جهــت تماشــای بان ــه قایــق  کرای ــرای  ــادی ب همچنیــن شــما زمــان زی
داشــت. از بانــد، در امتــداد معروف تریــن فروشــگاه خیابانــی چیــن قــدم بزنیــد- جــاده ی 
کــردن در بازارهــای  گــر پــس از خریــد  نان جینــگ شــرقی- و بــه مــوزه ی شــانگهای برویــد. ا
شــانگهای زمانــی برایتــان باقــی مانــده، بــرای چشــیدن مــزه ی آبــراه قدیمــی، یــک ســفر 
کیبائــو یــا ســفری یــک روزه بــه مــودو یــا تونگ لــی در همســایگی اســتان  نصــف روز بــه 

جیانگ ســو داشــته باشــید.

غذا
غذاهــای شــانگهای، ماننــد مــردم و فرهنــگ آن، تلفیقــی از غذاهــای اطــراف منطقــه ی 
جیانگ نــان، بــا تاثیرپذیــری از فرهنــگ غذایــی چیــن و البتــه جاهــای دیگــر هســتند 
و بــرای همیــن جیانگ تانگــی بــودن فرهنــگ غذایــی، خیلــی از غذاهــا در شــانگهای، 
شــیرین و چــرب ســرو می شــوند. کلمــه ی شــانگهای بــه معنــای باالتــر از دریاســت، امــا بــا 
توجــه بــه موقعیــت شــهر در دهانــه ی بزرگتریــن رودخانــه ی چیــن، اولویــت  غذایــی بــرای 
ــت  ــم محبوبی ــی ه ک دریای ــورا ــه خ ــت. البت ــیرین اس ــای آب ش ــب ماهی ه ــان، اغل بومی
)ماهــی(،  مالیــم  شــعله ی  بــا  و  آب  در  شــده  پختــه  صــورت  بــه  اغلــب  و  دارد  زیــادی 
خ شــده )صــدف( ســرو می شــود. مراقــب باشــید  بخارپزشــده )ماهــی و صــدف( یــا ســر
خ شــده، ظــروف یک بــار مصــرف اســتفاده نشــود، چــون  بــرای غذاهــای دریایــی ســر
کننــده ای  داغــِی غــذا در ترکیــب بــا مــواد مضــر موجــود در ایــن ظرف هــا ترکیــب مســموم 
ــر  ــه عم ــک هفت ــتر از ی ــت بیش ــن اس ــا ممک ــن ظرف ه ــه ای ــن این ک ــد ضم ــد می کنن را تولی
بــرای یــک ظــرِف یک بــار مصــرف عمــر بســیار درازی اســت! اصــواًل  کــه  کــرده باشــند 
توصیــه ی مــا اجتنــاب از مصــرف ظــروف یک بــار مصــرف، بــه خصــوص بــرای صــرف غــذا، 

در طــول ســفر بــه چیــن اســت.
گوشــت خــوک  گوشــت می شــود منظــور، بــدون شــک  در شــانگهای وقتــی صحبــت از 
کنیــد و قبــل از ســفارش غــذا بایــد بــه نوعــی منظــور خودتــان  اســت. خیلــی بایــد دقــت 
گاو اســت یــا خــوک. و امــا در  گوشــت موجــود در غــذا از  کــه  را بــه پیش خدمــت برســانید 
کرده انــد. امــا بعضــی  غ، جوجه هــای هورمونــی راه خــود را بــه چیــن هــم بــاز  مــورد مــر
چیزهــا هنــوز شــرقی باقــی  مانده انــد، مثــل شــیوه ی طبــخ و آماده ســازی -خوابانــدن در 
آب نمــک، آب پزکــردن، طبــخ بــا ســس در اجــاق و...- جوجــه ی خــرد شــده بــرای ســرو 
کشــاورزی از غــرب بــه شــرق  کــه صنعتــی شــدن  ــی  کــه در حال ــادآور ایــن اســت  کــردن، ی
کــرده، امــا حفــظ عطــر و طعــم هنــوز یــک جــزء ضــروری از پخــت و پــز شــرقی و  طــیِ  طریــق 
کــه تولیــد و  بــه خصــوص چینــی اســت. شــانگهای در قلــب منطقــه ای از چیــن قــرار دارد 
مصــرف ســویا بســیار زیــاد اســت. در شــانگهای پوســته ی توفــو، شــیر ســویا )هــر دو طعــم 
شــیرینی دارنــد(، توفــوی ســخت، توفــوی نــرم، شــیرینی توفــو، توفــوی خشــک، توفــوی 
روغنــی و هــر نــوع قابــل تــــصور توفـــو بــه اســــتثنای توفورکــی در شــــانگهای در دســــترس-

گیاهــی نیــز وجــود دارنــد، کــه هیــچ  گیاهــی و غــاز  غ  گیاهــی، مــر هســتند. خــوارک اردک 
کــدام طبعــًا نــه شــکل و نــه طعــم پرنــده ی مربوطــه را ندارنــد. و تنهــا فــراورده ای هســتند 
گــر شــما  کرده انــد! ا گوشــت  گوشــت بخورنــد امــا هــوس  کــه نمی تواننــد  کســانی  بــرای 
کــه توفــو در چیــن اغلــب نــه بــه عنــوان جایگزینــی بــرای  گاه باشــید  گیاه خــوار هســتید، آ
کار مــی رود. بــه ایــن ترتیــب، قبــل از  گوشــت بــه  گوشــت، بلکــه بــه عنــوان همراهــی بــرای 
گوشــت  کــه ظرف تــان خالــی از میگــو یــا  کنیــد  اینکــه ســفارش دهیــد، اطمینــان حاصــل 

قرمــز یــا نظایــر این هــا باشــد. 

خرید
- فروشگاه هنر دویون شوان 

ایــن ســاختمان مــدرن و نوســاز، ظاهــری ســنتی دارد. مجموعــه ای ارزشــمند از اشــیای 
هنــری و خطاطــی چینــی را بــه فــروش می رســاند. طبقــه ی دوم ایــن فروشــگاه بهتریــن 
کتاب هــای هنــر بــه زبــان چینــی و انگلیســی در مــورد هنــر چینــی  جــا بــرای بدســت آوردن 
کاالهــای عتیقــه، نقاشــی  بــا قلمــوی  و بین  المللــی اســت، و طبقــه ی ســوم بــه فــروش 

چینــی و نوشــته ها و خطاطــی چینــی اختصــاص دارد. 

- فروشگاه موزه ی هنر شانگهای 
کیفیــت خیلــی باالیــی هســتند.  گــران اســت، امــا از طرفــی دارای  اجنــاس ایــن فروشــگاه 
کتاب هایــی  ایــن جــا بیشــتر اجنــاس شــامل ســوغاتی های توریســتی می شــوند. عــالوه بــر 
کارت پســتال  هــم در ایــن فروشــگاه بــه فروش  از تاریــخ و معمــاری و هنــر چینــی، اســالید و 
کــه  کنــار فروشــگاه مــوزه، یــک مغــازه ی سرامیک فروشــی هــم وجــود دارد  می رســند. در 
گذاشــته شــده  گالــری ســرامیک بــه نمایــش  کــه در  ســرامیک های بــدِل ســرامیک هایی 

را بــه فــروش می رســاند. 

- شانگهای آبی و سفید 
بــا  کــردن ســرامیک هایی  پیــدا  بــرای  بهتریــن جاهــا  از  یکــی  کوچــک،  ایــن مغــازه ی 
ح و هنــر ســنتی اســت. بوتیــک شــانگهای آبــی و ســفید عرضه کننــده ی زیباتریــن  طــر

اســت.  دست ســاز  گلدان هــای  و  قوری هــا  چــای،  فنجان هــای 

- فروشگاه چاپ استیک یون هونگ 
کنــد اجنــاس تولیــد  ــه شــانگهای ربــط پیــدا  کــه ب کوچــک بیشــتر از ایــن  ایــن فروشــگاه 
پکــن و بــه خصــوص چاپ اســتیک می فروشــد. در فروشــگاه چاپ اســتیک یون هونــگ، 
ــودک ٥  ک ــف از  ــنین مختل ــرای س ــذا( ب ــوص غ ــای مخص ــتیک ها )چوب ه ــواع چاپ اس ان
گرفتــه تــا افــراد پیــر فروختــه می شــود بهــای ایــن چاپ اســتیک ها بیــن ٧٠٠٠ تــا  ســاله 

٢٤٨٫٠٠٠ تومــان متغیــر اســت. 

- مرواریدها و جواهرات آمی لین 
هــم  این جاســت.  مختلــف  ســایزهای  و  رنــگ  بــا  مرواریــد  خریــد  بــرای  جــا  بهتریــن 
 ٤٥٠٫٠٠٠ )حــدود  ِژجیانــگ  ســیاه  مرواریدهــای  جملــه  از  آزاد  آب هــای  مرواریدهــای 
تومــان( و هــم مرواریدهــای آب هــای شــور )حــدود ٣٠٫٠٠٠ تومــان( در ایــن مغــازه وجــود 
فروختــه  غربــی  کیــف  و  کفــش  لبــاس،  ایــن ســاختمان  دارنــد. در دو طبقــه ی دیگــر 

می شــود.

کیپو  - بازار 
ــگاه  ــو از دو فروش کیپ ــازار  ــد. ب ــی رون ــازار م ــن ب ــه ای ــاس ب ــد لب ــرای خری ــان، ب ــتر بومی بیش
کــه در اطــراف چهــار راه هنــان  ــه هــم ریختــه تشــکیل شــده  زنجیــره ای شــلوغ و البتــه ب
اســت  شــانگهای  کل  فروشــگاه های  بزرگتریــن  از  یکــی  ایــن  گرفته انــد.  قــرار  شــمالی 
کفــش و  کــردن ٨٠٠٠ تومــان می تــوان همــه چیــز، اعــم از تی شــرت و  ج  و تقریبــًا بــا خــر

لبــاس  مهمانــی خریــد. 

- بازار الکترونیک 
کامپیوترتــان را ســر هــم می کنیــد یــا قصــد داریــد بــرای منزلتــان بانــد صــدا  گــر خودتــان  ا
کنیــد، بــه ایــن بــازار در نزدیکــی متــروی خیابــان بائوشــان حتمــًا  و سیســتم صوتــی تهیــه 
کیفیت هــا چنــدان  ســر بزنیــد. قیمت هــای ایــن بــازار بســیار پاییــن اســت البتــه در مقابــل 

بــاال نیســت! 

- بازار دی و مرکز خرید هنگ کنگ 
از  مجموعــه ای  و  گرفتــه  قــرار  رن میــن  پــارک  زیــر  در  قدیمــی  پناهــگاه  در  بــازار  ایــن 

می شــود.  شــامل  را  آمریکایــی  ح هــای  طر و  چینــی  ژاپنــی،  بوتیک هــای 
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بازگشت به فهرست مطالب

- شهر رافلی 
ــز،  ــی وای ــل ل ــی مث ــای غرب ــژه ی برنده ــنگاپوری، وی ــه ای ِس ــت طبق ــد هف ــز خری ــن مرک ای
کوییک ســیلور اســت. عــالوه بــر ایــن فروشــگاه های الکترونیکــی و  میــس ســیکس تی و 

ــود دارد.  ــد وج ــز خری ــن مرک ــز در ای اســباب بازی نی

- پینه دوزهای سوژو 
ابریشــمی  راحتــی  کفش هــای  کیفیت تریــن  با بانــد،  شــرق  در  جــذاب  بوتیــک  ایــن 
کفش هــا  گلــدوزی هــم شــده را می فروشــد. الگوهــا و رنگ هــای ایــن  کــه تــازه رویــش 
کفــش، کیــف،  براســاس ســبک های دهــه ی ٣٠ طراحــی و آمــاده می شــوند. عــالوه بــر 

بــه فــروش می رســند.  نیــز در پینــه دوز ســوژو  کاله هــای دست ســاز  عروســک و 

- پادشاه ابریشم 
کــز فــروش ابریشــم در شــانگهای اســت. بهــای ابریشــم های ایــن  یکــی از بزرگتریــن مرا
کــه انتخــاب می کنید،  فروشــگاه از ٢٠٫٠٠٠ تومــان شــروع می شــود و البتــه بســته بــه چیــزی 
بهــای ایــن ابریشــم ها نیــز باالتــر مــی رود. در بیشــتر ایــن فروشــگاه ها خیاط هایــی وجــود 
کــه بخواهیــد را در  ــا هــر چیــزی دیگــری  گیاپــو )لبــاس چینــی( و ی ــرای شــما  کــه ب ــد  دارن

کار را تحویــل می دهنــد.  ــا ١٠ روز می دوزنــد و در بعضــی مــوارد ٢٤ ســاعته نیــز  طــی ٣ ت

- بازار عتیقه ی خیابان ُدنگ تای 
کــه در دو طــرف خیابــان دنگ تــای و لیوهــه  ایــن بــازار خیابانــی بیــش از ١٠٠ دکــه دارد 
ــواع ســرامیک،  ــو، ان کاالهــا ماننــد مجســمه های مائ ــواع  ــازار ان ــد. در ایــن ب گرفته ان ــرار  ق
غیــره  و  نقاشــی ها  جیبــی،  ســاعت های  قدیــم،  شــانگهای  تبلیغاتــی  پوســترهای 
کــه در ایــن بــازار فروختــه می شــوند  کاالهایــی  بــه فــروش می رســد. البتــه تنهــا ٥٪ از 
عتیقه انــد و ارزش خریــدن دارنــد پــس مراقــِب چرب زبانــی ِ فروشــندگان باشــید و فریــب 

نخوریــد. 

- بازار عتیقه ی معبد خدایان شهر قدیمی 
در طبقــه ی زیریــن ســاختمان هوا بائــو، در مرکــز بــازار، ایــن فروشــگاه های عتیقــه قــرار 
گرفته انــد. در طبقــه ی اول ایــن بــازار انــواع ابریشــم و شــال های ابریشــمی و در طبقــه ی 

کریســتال و یشــم ســبز بــه فــروش می رســد.  دوم و ســوم انــواع 

- داروخانه ی سنتی ُتنگ هان چون 
کســیر، دارو و شــربت عشــق از ســال ١٧٨٣  بــازار بــزرگ قدیمــی خارق العــاده ی ا ایــن 
میــالدی مشــغول فعالیــت اســت. انــواع داروهــای مــدرن و ســنتی در ایــن داروخانــه 
چــون  باشــید،  داشــته  مترجــم  یــک  خــود  همــراه  اســت  بهتــر  می رســد.  فــروش  بــه 

نمی داننــد.  انگلیســی  داروخانــه  ایــن  فروشــندگان 

- خیابان قدیمی 
گرفتــه  کینــگ در خیابــان َفنگ َبنــگ قــرار  ایــن مغــازه ی بازسازی شــده از سلســله ی 
اســت. خیابــان قدیمــی بــرای خریــد ســوغاتی ایــده آل اســت، دست فروشــان در این جــا 
برخــالف دست فروشــان بــازار یویــوان قصــد تحمیــل جنــس خــود را بــه شــما ندارنــد. 
گرفتــه تــا جواهــرات تبتــی را می تــوان در ایــن  کاالهــا از قوری هــای یی شــینگ  انــواع 

ــازار یافــت.  ب

- اسپین 
نظــر  بــه  نیافتنــد  هنــری  تحــول  کینــگ، ظــروف چینــی چنــدان  زمــان سلســله ی  از 
می رســد اوج ایــن هنــر در همــان دوره بــوده و بعــد ایــن هنــر دچــار ســیر نزولــی شــده 
کــه امــروزه بــه فــروش می رســند، دارای ســبک قدیمــی و بــی روح  اســت. بیشــتر اجناســی 
ــه  ک ــد طراحــان ســعی می کننــد  و عــاری از ابتــکار هســتند. امــا خوشــبختانه نســل جدی
کننــد. اســپین بــه ایــن  کمــال را اعــاده  در چینی هــای جینــگ ِدِژن هنــر یکپارچگــی و 
ــر روی ظــروف  ــه ظــروف چینــی رســتوران ها را تهیــه می کنــد، کارهــای جالبــی ب ک دلیــل 
چینــی انجــام می دهــد و آن هــا را بــا هنــر قــرن ٢١ وقــف می دهــد، البتــه قیمت هــای ایــن 

ــت.  ــیار باالس ــگاه بس فروش

- اینش 
مــکان  ایــن  در  می توانیــد  و  اســت  روز  مــد  بــا  هم زمــان  فروشــگاه  ایــن  لباس هــای 
کــت را بخریــد.  تی شــرت )حــدود ٢٤٫٠٠٠ تومــان(، کیــف )حــدود ٦٠٫٠٠٠ تومــان( و انــواع ژا

 بــاب میــل جوان هاســت. 
ً
کثــرا ح هــای ایــن مغــازه متنــوع و ا طر

- آسمان روشن 
کنســولگری ایــران در شــانگهای قــرار دارد.  کوچــک و دیدنــی روبــروی  ایــن مغــازه ی 
در آســمان روشــن می توانیــد انــواع جواهــرات دست ســاز تبتــی، عتیقــه و انــواع لــوازم 
کنیــد. عــالوه بــر ایــن َتنگ کا هــای نفیــس و انــواع عکس هــای رنگــی  خانگــی را پیــدا 
کا چیســت؟ نقاشــی  بــودا بــر روی  از تبــت نیــز این جــا بــه فــروش می رســند. امــا تنــگ 

َتنــگ کا می گوینــد.  را  ابریشــم 

- مغازه ی چای هویفنگ 
کمــی چــای  کلیشــه ای بــه نظــر برســد، امــا قــوری یی شــینگ و  بــه عنــوان ســوغات شــاید 
اوُلنــگ -نوعــی چــای ســیاه چینــی- بهتریــن ســوغات بــرای دوســتانتان اســت. ایــن 
کیفیــت بــاال از قوری هــا، فنجان هــا و البتــه انــواع چــای چینــی  فروشــگاه مجموعــه ای بــا 

گذاشــته اســت.  را در اختیــار مشــتریان 

گه  - ِنش تا
گرفتــه. در ایــن  ایــن فروشــگاه بــزرگ ما بیــن خیابــان پودونــگ و خیابــان ژانگ یانــگ قــرار 
کافــه و  گرفتــه تــا  کنیــد، عــالوه بــر آن، از ســینما  کاالهــا را می توانیــد تهیــه  فروشــگاه انــواع 

رســتوران در ایــن فروشــگاه بــرای تفریــح و ســرگرمی شــما وجــود دارد. 

- مرکز خرید سوپر برند 
کــه اینجــا خریــد می کننــد  کــه مرکــز خریــد زیــاد بزرگــی نیســت ولــی بومیانــی  درســت اســت 
کمبــود برندهــای غربــی مرکــز خریــد ســوپر برنــد ناراحــت  کــز خریــد از  ماننــد ســایر مرا
نیســتند، در چیــن مــردم از اجنــاس غربــی اســتقبال بهتــری بــه عمــل می آورنــد. ایــن 
مرکــز خریــد همیشــه شــلوغ اســت و فســت فودهای طبقــه پنجــم آن بــرای صــرف ناهــار 
ســالم تری  و  حســابی  درســت  غــذای  می خواهیــد  گــر  ا ولــی  مناســبند  ارزان قیمــت 

بخوریــد بــه رســتوران واقــع در طبقــه ی هشــتم ایــن مرکزخریــد برویــد. 

- منسوجات ژانگ 
ــه ای بافتــه شــده اند مثــل پارچــه، فــرش،  گون ــه  ــه ب ک ــواع عتیقه هایــی  ایــن فروشــگاه ان
کفش هــای مخصــوص  گل دوزی شــده دارنــد و  کــه اژدهــای  لبــاس و همچنیــن رداهایــی 
کفش هــای مخصــوص چیســت؟ پاهــای  زنــان چینــی را بــه می فروشــد. امــا داســتان آن 
کفش هــای چوبــی و ناراحــت قــرار می دادنــد تــا  کودکــی در داخــل ایــن  دختربچه هــا را از 
کوچــک بماننــد! بلــه هــر چنــد ایــن یــک رســم غیــر انســانی اســت امــا  کننــد و  کمتــر رشــد 
کهــن و فولکلــور چیــن بــه شــمار می آیــد، کوچکــِی پــا در چیــن، یکــی  حــاال جزیــی از رســوم 

از معیارهــای زیبایــی بــه شــمار می آمــد. 

- مرواریدها و جواهرات آمی لین 
هــم  این جاســت.  مختلــف  ســایزهای  و  رنــگ  بــا  مرواریــد  خریــد  بــرای  جــا  بهتریــن 
 ٤٥٠٫٠٠٠ )حــدود  ِژجیانــگ  ســیاه  مرواریدهــای  جملــه  از  آزاد  آب هــای  مرواریدهــای 
تومــان( و هــم مرواریدهــای آب هــای شــور )حــدود ٣٠٫٠٠٠ تومــان( در ایــن مغــازه وجــود 
فروختــه  غربــی  کیــف  و  کفــش  لبــاس،  ایــن ســاختمان  دارنــد. در دو طبقــه ی دیگــر 

می شــود.
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گردشگری شانگهای جاذبه های تفریحی و 
- َهنگ ژو - دریاچه ی غربی 

٣٦ دریاچــه در چیــن، دریاچــه ی غربــی نامیــده شــده اند، ایــن یکــی اولیــن دریاچــه ای 
ــی نامیــده شــدند.  ــده شــده و دریاچه هــای دیگــر بعــدًا غرب ــام خوان ــه ایــن ن ــه ب ک اســت 
پکــن  تابســتانی  کاخ  در  کون مینــگ  دریاچــه ی  بــه  فراوانــی  شــباهت  دریاچــه  ایــن 
کیان تنــگ بــوده و تــا  دارد و در اصــل ایــن دریاچــه، مردابــی در نزدیکــی رودخانــه ی 
قــرن ٨ میــالدی ایــن دریاچــه اصــاًل وجــود نداشــته. در ایــن زمــان فرمانــداِر هنــگ ژو 
کــرد؛ باغ هــا  گســترش پیــدا  گذشــت زمــان دریاچــه  دســتور ســاخت آن را می دهــد. بــا 
گوداهــا ســاختمان هایی بــا ســبک معمــاری ســنتِی چینــی هســتند-  گوداهایــی - پا و پا
گذرگاه هــا و جزیره هایــی از لجن هــای الیروبــی  در اطــراف آن طراحــی و ســاخته شــد، و 
گــذرگاه بــای، بزرگتریــن  شــده، بــه وجــود آمدنــد. در ســاحل شــمالی دریاچــه ی غربــی از 
گوش هــان قــرار دارد. در ایــن ضلــع دریاچــه چنــد جای  جزیــره ی ایــن دریاچــه، جزیــره ی 
کــه بازدیدکننــدگان  دیدنــی بــرای بازدیدکننــدگان وجــود دارد؛ مــوزه ی اســتانی ِژجیانــگ 
ــه  ک ــر  کان ُمه ــکا ــن ح ــان، انجم ــگ ش ــارک ژن ــد؛ پ کن ــی  ــنا م ــه آش ــن منطق ــخ ای ــا تاری را ب
بــا هنــری باســتانی بــر روی ُمهرهــا نــام اشــخاص را بــه صــورت امضــای شخصی شــان 
کــه معروف تریــن و شــلوغ ترین رســتوران هنــگ ژو  کــی می کننــد؛ و رســتوران لــو وایلــو  حکا
کــه در واقــع  کویــوان قــرار دارد  اســت. در ســاحل شــمال غربــی دریاچــه، بــاغ زیبــای 
کنــده شــده و شــکوفه هــای  کوچــک پرا کــه در جزیــره ای  مجموعــه ای از باغ هاســت 
ُکنــار ایــن بــاغ در شــهر معروف انــد. گــذرگاه ســو )بــه دســت شــاعر معــروف  بهــاری درخــت 
ســو   ُدنگ پــو ســاخته شــده اســت(، محــل آرامــگاه یــک ژنــرال ارتــش بــه نــام ژنــرال یوفــی 

اســت، کــه توســط دیــوار آجــری قرمــز رنگــی محصــور شــده اســت.
کــه مجموعــه ی دیگــری از باغ هــا  کپــور قــرار دارد  گــذرگاه، حــوض ماهــی  در انتهــای ایــن 
کپــور اســت. در شــرق ایــن  در ســاحل جنوبــی اســت و محــل زندگــی هــزاران ماهــی 
کــه در قســمت بــاالی آن یــک منــار مخروطــی طالیــی رنــگ  کاخ لیِفنــگ قــرار دارد  ســاحل 
گــودا - کاخ چینــی-  ــاالی ایــن پا قــرار دارد و زیباتریــن منظــره ی دریاچــه ی غربــی را از ب
می توانیــد ببینیــد. در آن طــرف جــاده در دامنــه ی تپــه، خانــگاه جینگ چــی ذن قــرار 
ــیاء  ــن اش ــن از دیدنی تری گوان یی ــاالر  ــن در ت گوان یی ــت  ــزار دس ــمه ی ه ــه مجس ک ــه  گرفت
کادمــی هنــر چینــی بــا چندیــن  ایــن خانقــاه اســت. در قســمت شــرقی دریاچــه ی غربــی، آ

گالــری و بــار قــرار دارد. 

- َهنگ ژو - جنوب دریاچه ی غربی 
ــت. در  ــگ ژو اس ــورده ی هن ــت نخ ــای دس ــی از مکان ه ــه ی غرب ــوب دریاچ ــای جن تپه ه
کــه  ابتــدای مســیر بــه ســمت جنــوب دریاچــه، شــما بــا بوته هــای چــای روبــه رو می شــوید 
مــوزه ی چــای چیــن را در خــود جــا داده اســت. در جنــوب غربــی دریاچــه ی غربــی پلــی 
گــودای شــش هارمونــی  کــه در نزدیکــی آن پا کیان تنــگ قــرار دارد  بــر روی رودخانــه ی 
گــودا در ســال ٩٦٠ میــالدی ســاخته شــده و شــش رمــز بودایی  گرفتــه اســت. ایــن پا جــای 
گــودای شــش هارمونــی بــه عنــوان فانــوس دریایــی  را در درون خــود دارد. همچنیــن از پا
گــودا دارای قــدرت ســحر آمیزی اســت  کــه ایــن پا اســتفاده مــی شــد و بــر ایــن بــاور بودنــد 

کیان تنــگ را بگیــرد.  کــه می توانــد جلــوی جــزر و مــد رودخانــه ی 

- سوژو - باغ ها 
ــا  کوچــک بوده انــد. در اصــل ایــن باغ هــا طراحــی شــدند ت باغ هــای ایــن منطقــه بســیار 
کننــد. بهتریــن زمــان بــرای بازدیــد از  کمــک  بــه رســیدن بــه اهــداف آرمانــی مکتــب تائــو 
ایــن مــکان صبح هــا یــا ظهر هــا )زمــان ناهــار( اســت. بــاغ خــدای نت هــا، کوچکتریــن ایــن 
کــه  کــه متعلــق بــه قــرن ١٢ میــالدی اســت. ایــن بــاغ دارای معمــاری ای اســت  باغ هاســت 
در آن بــه خوبــی از فضاهــا اســتفاده شــده و دارای تاالرهــای اســتراحت، کاله فرنگی هــای 
زیبــا و مقــدار زیــادی هــم پیــاده رو اســت و در زمینــی در روبــه روی دیوارهــای ســفید قــرار 
گرفتــه. در مقابــل بــاغ خــدای نت هــا، بــاغ ٥ هکتــاری رئیــس فروتــن قــرار دارد. زمــان 
کوچکــی  ــاغ ، مــوزه  ی  ــردد. درون ایــن ب ــاز می گ ــه قــرن ١٦ میــالدی ب ــاغ ب ســاخت ایــن ب

کــه اطالعــات مختصــری در مــورد مفهــوم باغ هــای چینــی می دهــد. قــرار دارد 
کــه در زمــان سلســله ی مینــگ ســاخته شــده  بــاغ لینگرینــگ ایــن  در شــمال غربــی شــهر 
گشــوده  گیاهــان  کــه بــه روی دیوارهــای پوشــیده از  اســت. درگاه هــا و پنجره هــای تزئینــی 
چشــم انداز  و  پیچک هایــش  از  پوشــیده  شــده ی  کاشــی کاری  ســقف های  می شــوند، 

رویایــی آن، باعــث زیبــا شــدن بــاغ لینگرنــگ ایــن  شــده اســت. 

- ُتنگ لی - باغ توی سی 
ــت.  ــی اس ــرن نوزدهم ــای ق ــه از باغ ه ک ــرار دارد  ــی ق ــاغ توی س ــی، ب ــهر قدیم ــرق ش در ش
گــردی پــر از ماهی هــای طالیــی، کاله فرنگی هــا و دیوارنماهایــی  درون ایــن بــاغ، حــوض 
بــاغ زیبایــی دوچندانــی  ایــن  بــه  بــا موســیقی ســنتی چینــی  کــه همــراه  وجــود دارد 

داده انــد. 

- شهر قدیمی - بازار و باغ های یویوان 
کولــی، عمارت هــای  باغ هــای یویــوان بــا آالچیق هــا، اســتخرهای درخشــان پــر از ماهــی 
گل هــای  ــر روی صخره هــای مصنوعــی و  کاج و ســرو روییــده ب کاله فرنگــی، درخت هــای 
ــه حــدود ١٠٠٠ نفــر از ایــن  یاســش یکــی از بهتریــن نقــاط دیدنــی شــانگهای اســت. روزان
گــر می توانیــد بــرای امنیــت بیشــتر و راحتــی  مــکان دیــدن می کننــد، پیشــنهاد می کنیــم ا
کنیــد. بــازاری در نزدیکــی ایــن باغ هــا  خودتــان، صبــح زود از باغ هــای یویــوان دیــدن 
گــر تحمــل داد و فریــاد فروشــندگان را داریــد،  کــه بســیار قدیمــی اســت، ولــی ا وجــود دارد 

گــذار اســت.  گشــت و  ایــن بــازار جــای خوبــی بــرای 
ــاغ هجــده ســال  ــن ســاخته شــد. پــرورش ایــن ب ــواده ی َپ باغ هــای یویــوان توســط خان
ــاغ  ــن ب ــال ١٨٤٢ ای ک در س ــا ــگ تری ــی جن ــا در ط ــید و تنه کش ــول  ــا ١٥٧٧( ط )از ١٥٥٩ ت
تخریــب شــد و دوبــاره در طــی شــورش تایپینــگ، توســط نیروهــای فرانســوی تــاراج 
ــی از باغ هــای مــدل مینــگ  ــه ای عال شــد. امــروزه ایــن باغ هــا بازســازی شــده اند و نمون
اســت. شــکوفه های بهــاری و تابســتانی جلــوه ای زیبــا و معطــر بــه ایــن باغ هــا می دهنــد، 
از  دیگــر  یکــی  می شــوند.  بــاران  شــکوفه  گنولیــا  ما درختــان  کــه  هنگامــی  مخصوصــًا 
کــه در حــال حاضــر  کاله فرنگــی میــان دریاچــه اســت  قســمت های ایــن بــاغ، عمــارت 
کلینتــون و  یکــی از معروف تریــن چای خانه هــای آســیا اســت و ملکــه الیزابــت دوم و بیــل 

بســیاری از افــراد سرشــناس در ایــن چای خانــه ، چــای نوشــیده اند. 
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- سوژو - معبد باغ غربی 
کــه  قدیمــی  بــاغ  روی  بــر  غربــی  بــاغ  معبــد  لینگرنگ ایــن ،  بــاغ  غــرب  متــری   ٥٠٠ در 
ــمه ی  ــد، مجس ــن معب ــات ای ــاالر آره ــت. در ت ــده اس ــا ش ــود، بن ــده ب ــا ش ــف بودایی ه وق
گرفتــه اســت. تــاالر ســلطنتی مینــگ هــم در  گوان ییــن بــا ٤ چهــره و ١٠٠٠ دســت قــرار 
گوشــه ی دیگــر ایــن معبــد قــرار دارد و در ســال ١٨٦٠ توســط ســربازان آتــش زده شــد ولــی 

کردنــد.  آن را بازســازی 

- سوژو - معبد راز 
کــه قدمــت آن بــه ســال ٢٧٥ و ٢٧٩  گرفتــه اســت  در دل بــازار ســوژو، معبــد راز قــرار 
گــردد. تــاالر بــزرگ َســنکینگ در ایــن معبــد، دارای ٦٠ ســتون و دو  میــالدی بــاز مــی 

کــه تاریــخ ســاخت آن بــه ١١٨١ میــالدی بــاز می گــردد.  ســقف لبــه دار اســت 

- دیدنی های منطقه ی ژوجیاجیو 
از شــانگهای بــه ژوجیاجیــو )شــهر آبــی( رفتــن هــم راحــت اســت و هــم لــذت بخــش- 
گذارتــان بــا تورهــای دیگــر هم زمــان نباشــد.  گشــت و  کــه  البتــه ایــن تــا زمانــی اســت 
کنیــد و حتمــًا  یــک روز بارانــی در تعطیــالت فصلــی را بــرای رفتــن بــه ایــن مــکان انتخــاب 
کتاب هــای راهنمــای چینــی اطالعاتــی از زندگــی بشــر در ایــن  همــراه خــود چتــر ببریــد. در 
ــه  ــو ب ــه ژوجیاجی ک ــده  ــه ش گفت ــده و  ــد، داده ش ــل می رس ــال قب ــه ٥٠٠٠ س ــه ب ک ــه  منطق
مــدت ١٧٠٠ ســال مســکن ســه امپراتــوری بــزرگ چیــن بــوده. در حــال حاضر نقاشــی هایی 
کینــگ در  کوچه هــا، پل هــا، و معمــاری شــهر قدیمــی در دوران سلســله های مینــگ و  از 

ایــن مــکان باقــی مانــده اســت. 

- ژوجیاجیو - معبد خدای شهر 
در  اصلـی اش  محـل  از  میـالدی   ١٧٦٩ سـال  در  شـهر،  خـدای  معبـد  پـل  غـرب  در 
امتـداد  در  مـکان  ایـن  شـمال  در  دورتـر  کمـی  شـد.  آورده  مـکان  ایـن  بـه  شـوجیابانگ 
کـه نام دیگـرش معبـد نیانگ نیانگ  کوهـه، معبـد بودایـی یـوان جیـن قـرار دارد  خیابـان 

اسـت. 

کاتولیکی ژوجیاجیو  - ژوجیاجیو - کلیسای 
و  شــده  ســاخته  میــالدی   ١٨٦٣ ســال  در  اســت.  منطقــه  ایــن  کلیســای  زیباتریــن 
گرفتــه،  کــه مســیح را در آغــوش  محوطــه ی داخلــی آن بــا مجســمه ای از حضــرت یوســف 
کنیــد و بــا قایــق بیشــتر نقــاط  آراســته شــده. می توانیــد این جــا از تورهــای آبــی اســتفاده 
کــه شــامل پــل فانگ شــنگ نیــز می شــود را بگردیــد. )ایــن پــل در ســال ١٥٧١  شــهر 

کــرد(  ســاخته شــد و بی داجــی را بــه ُدنگ جینــگ وصــل 

- دیدنی های منطقه ی ُتنگ لی 
دیدنی هــای ایــن منطقــه بســیار زیباتــر از منطقــه ی ســوژو اســت، شــهر آب راه ماننــِد 
ــی  ــه تنگ ل گردشــگاه های ایــن منطقــه اســت. از رفتــن ب ــی، یکــی از عجیب تریــن  تنگ ل
گــر در تابســتان بــه ایــن منطقــه  کنیــد، خیلــی شــلوغ اســت و ا در آخــر هفتــه هــا خــودداری 
گرمــای ایــن منطقــه  کنیــد زیــرا  گــردش در تیــر و مــرداد صــرف نظــر  می رویــد، بهتــر اســت از 
گردش گاه هــا در طــول ایــن  طاقــت فرســا و ســوزان اســت. شــهر قدیمــی یکــی از بهتریــن 
مســیر پرپیــچ وخــِم کنــدرو اســت؛ نشــانه های راهنمــای دو زبانــه در مســیر و نقشــه های 
توریســت ها  بــرای  خوبــی  راهنماهــای  بلیــت  فــروش  دفتــر  داخــل  در  فراهــم  قابــل 

گــم شــدن شــما خیلــی خیلــی بــاال اســت!  هســتند، ولــی بــا وجــود این هــا احتمــال 
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کواریوم اقیانوسی شانگهای  - پودونگ - آ
آبزیانــی از آب هــای رودخانــه ی یانگ تســه تــا آب هــای آزاد اســترالیا، آمریــکای جنوبــی 
کواریــوم بــزرگ  کوسیســتم اقیانــوس اطلــس شــمالی و تپــه هــای مرجانــی در ایــن آ و ا
ــوم را  کواری ــن آ ــده از ای کنن ــره  ــی خی ــری آن نمای ــی ١٥٥ مت ــل زیرآب ــد. تون ــی می کنن زندگ

بــه شــما نشــان می دهــد.

- دیدنی های منطقه ی َهنگ ژو 
کنــار رودخانــه ی یانــگ ِتســه قــرار دارد و مرکــز اســتان ِژجیانــگ اســت. هنگ  ایــن شــهر در 
ــرای مــدت ١٠٠٠  گرفتــه. ایــن شــهر ب ــرار  ــی شــانگهای ق ژو در ١٨٠ کیلومتــری جنــوب غرب
ســال یکــی از پــر رونق تریــن و مشــهورترین شــهرهای چیــن بــوده و عــالوه بــر ایــن، هنــگ ژو 
بــرای مناظــر زیبــای طبیعــی و آثــار باســتانی اش نیــز مشــهور اســت و معروف تریــن مــکان 
دیدنــی ایــن شــهر دریاچــه ی غربــی اســت. ایــن شــهر حــدود ٢٢٠٠ ســال پیــش در دوران 
کینــگ تاســیس شــد، ولــی دیــوار آن تــا زمــان امپراتــوری سلســله ی  امپراتــوری سلســله ی 
ــهر از  ــن ش ــت. ای ــن اس ــتانی چی ــهر باس ــت ش ــی از هف ــگ ژو یک ــد. هن ــاخته نش ــوی س س
ســال ٩٠٧ تــا ٩٧٨ میــالدی پایتخــت پادشــاهی وویــو بــود و در طــول قــرن ١٠ میــالدی 

یکــی از ســه شــهر فرهنگــی در جنــوب چیــن بــوده اســت. 

- َهنگ ژو - معبد لینگ یین 
میــالدی   ٣٢٦ ســال  در  معبــد  ایــن  اســت.  هنــگ ژو  اصلــی  معبــد  لینگ ییــن  معبــد 
ســاخته شــد و بــر اثــر جنــگ و مصیبت هــای دیگــر حــدود ١٦ بــار ویــران و بازســازی شــد. 
نــام فیالی پیــک روبــه رو  بــه  کی هایــی  بــا حکا بــاال برویــد  کــه  از دامنــه ی ایــن معبــد 
کی هــا  کــه قدمــت آن بــه قــرن ١٠ تــا ١٤ میــالدی بــاز می گــردد. در ایــن حکا می شــوید 
ــه ی شــمالی  ــای خنــدان آمــده اســت. در پشــت معبــد لینــگ، قل ــودای مایتری ــر ب تصوی
گفــت تله کابیــن موجــود اســت. َهنــگ ژو  گــر اهــل پیــاده روی نیســتید بایــد  قــرار دارد و ا
گذاشــته و  مــوزه ی ابریشــم چیــن  نمونه هــای برجســته از ابریشــم چینــی را بــه نمایــش 

ح می دهــد.  تاریــخ پیدایــش ابریشــم و مراحــل تولیــد آن را شــر

- دیدنی های منطقه ی سوژو 
کنــاره ی دریاچــه ی تای هــو در اســتان  شــهر ســوژو در پائیــن رودخانــه ی یانگ تســه و در 
گودا هــا و باغ هــای زیبایــش  ــرای پل هــای ســنگی، پا ــرار دارد. ایــن شــهر ب جیانگ ســو ق
کاخ بــا معمــارِی ســنتی ِ چینــی اســت. از زمــان سلســله ی  گــودا نوعــی  مشــهور اســت. پا
کــز تولیــد ابریشــم چیــن بــوده و هنــوز هــم ایــن مقــام  ُســنگ، ســوژو یکــی از مهم تریــن مرا
کــرده. قدمــت ســوژو بــه ٢٥٠٠ ســال قبــل و بــه اواخــر دوران امپراتــوری سلســله ی  را حفــظ 
شــانگ بــاز می گــردد. در ســال ٥١٤ قبــل از میــالد مســیح در دوران بهــار و پائیــز )دوره ای 
کــه نــام قبلــی ســوژو اســت، را بنــا نهــاد  تاریخــی در چیــن(، پادشــاه ِهلــو، شــهر بــزرگ ِهلــو 

کــرد.  و آن را پایتخــت خــود اعــالم 

- سوژو - موزه ی ابریشم سوژو 
گذشــته  یــک نمایشــگاه دایمــی و دیدنــی اســت از صنعــت ابریشــم ســوژو، کــه ٤٠٠٠ ســال 

را در زمینــه ابریشــم، نــخ ریســی و پارچه هــای ابریشــمی تحــت پوشــش قــرار می دهــد.
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گودای مروارید  - ُتنگ لی - پا
کــه در ابتــدا از آن بــه عنــوان اداره ی  گــودای مرواریــد قــرار دارد  در شــمال تنگ لــی، پا
گــودا دارای تــاالر اجــدادی، بــاغ و حتــی  سلســله ی مینــگ اســتفاده می شــد. ایــن پا

صحنــه ی اپــرا اســت. 

- دیدنی های منطقه ی باند 
ــت.  ــه اس گرفت ــدی  ــان هن ــز در زب کری ــه ی خا کلم ــود را از  ــی خ ــام هندی-انگلیس ــد ن بان
و ســاختمان های  بــود  میــالدی  قــرن ٢٠  بیگانــه در  مــکان جایــگاه قدرت هــای  ایــن 
ــن  ــه وارد ای ــق رودخان ــه از طری ک ــانی  کس ــه  ــانگهای را ب ــا از ش ــی زیب ــای آن نمای خودنم
شــهر می شــدند، نشــان مــی داد. ایــن منطقــه در ابتــدا در نزدیکــی آب ســاخته شــده 
بــود ولــی در نیمه هــای دهــه ی نــود قــرن بیســتم، خیابانــش پهن تــر و حصــار ســیل 
کم کــم از آب دور افتــاد. پــارک هوانگ پــو در  ٧٧١ متــری در اطــراف آن ســاخته شــد و 
کــه در ســال ١٨٨٦ توســط باغبــان  منطقــه ی بانــد، اولیــن پــارک عمومــی در چیــن اســت 
اســکاتلندی ســاخته شــد. امــروزه ایــن پــارک بــه خاطــر پیکــره ی قهرمانــان مردمــی اش 

ــرار دارد.  ــره ق ــر پیک ــت در زی ــد درس ــخ بان ــوزه ی تاری ــت. م ــروف اس ــیار مع بس

- باند - موزه ی باند 
گذاشــته شــده اســت. ایــن  تصاویــری از مناظــر تاریخــِی ایــن منطقــه در مــوزه بــه نمایــش 

کوچــک بیشــتر بــه عکــس اختصــاص دارد.  مــوزه ی 

- باند - گشت رودخانه ای هوانگ پو 
ایــن رودخانــه مناظــر زیبایــی از بانــد را بــه شــما نشــان مــی دهــد. بیشــتر قایق هــا از 

بانــد حرکــت می کننــد.  انتهــای  اســکله ی جنوبــی 

- باند - گالری هنر شانگهای 
ایــن مــوزه هنــر معاصــر شــانگهای ٔاعــم از عکس   هــای هنــری یــا مربــوط بــه معمــاری 
گذاشــته اســت.  ــه نمایــش  ــا ســنگی- را ب ــزی و ی شــانگهای، نقاشــی، مجســمه های برن

- باند - موزه ی تاریخ طبیعی شانگهای 
کــه توســط انجمــن آســیایی پادشــاهی انگلســتان جمــع آوری  در ایــن مــوزه اشــیایی 
گرفتــه تــا  گذاشــته شــده. ایــن اشــیا طیــف متنوعــی را از ظــروف چینــی  شــده، بــه نمایــش 

ــد.  ــر می گیرن ــی را در ب ــر خطاط هن

- دیدنی های منطقه ی میدان رن مین )میدان مردم( 
کــه در قلــب شــهر  کمونیســتی دارای یــک میــدان عمومــی بــا ابهــت اســت  کالن شــهر  هــر 
ــز از ایــن دســته میدان هاســت. ایــن میــدان  ــرار دارد، و میــدان رن میــن شــانگهای نی ق
کمتــر  قطــب دانــش جغرافــی و فرهنگــی و مرکــز جاذبــه ی شــهر اســت. بلــه، ایــن میــدان 
گرفتــه امــا زیبایــی خــاص  از میــدان تیانان مــن پکــن مــورد رســیدگی و نظم بخشــی قــرار 

خــود را نیــز دارد و نســبتًا هــم شــلوغ تر اســت. 

- میدان رن مین - موزه ی شانگهای 
ســاختمان ایــن مــوزه جــوری طراحــی شــده تــا یــادآور ظــرف غــذای ســه طبقــه ی برنــزی 
باســتانی )دینــگ( باشــد و همچنیــن شــکل آینــه ی برنــزی معــروف سلســله ی هــان را 
نشــان بدهــد. معروف تریــن مجموعــه ی ایــن مــوزه، گالــری برنزهــای چیــن باســتان 
گالــری مجســمه های باســتانی چیــن، مجســمه های ســنگی از سلســله ی  اســت. در 
ایــن  شــده اند.  گذاشــته  نمایــش  بــه  بودایــی  گچــی  مجســمه های  تــا  هــان  و  کیــن 
ح هــای آســیای مرکــزی در مســیر جــاده ی ابریشــم ســاخته  مجســمه ها تحت تأثیــر طر
شــده بودنــد. تمــام ایــن مجســمه ها رنگــی بوده انــد ولــی تنهــا بعضــی از ایــن رنگ دانه هــا 

کهنگــی ریخته انــد.  باقــی مانده انــد و رنگ هــا بــر اثــر 
گالری هــای ایــن مــوزه  گالــری ســرامیک چیــن باســتان یکــی از بزرگتریــن و پر بیننده تریــن 
اســت. ایــن نمایشــگاه شــامل ســفال های بــه جــا مانــده از ٦٠٠٠ ســال پیــش یعنــی عصــر 
کشــف شــده اند و همچنیــن ســفال های  ج از شــهر شــانگهای  کــه در خــار نوســنگی اســت 
کینــگ  کــه در دوران سلســله ی  ســانکی از تانــگ و مجموعــه ای بــزرگ از ظــروف چینــی 

گالــری در دســترس و قابــل تماشــا هســتند.  ســاخته شــده اند هــم در ایــن 
کــه بــا هنــر چینــی آشــنایی ندارنــد بســیار  گالــری نقاشــی چینــی بــرای آن دســته از افــرادی 
گرچــه هرکســی بــدون داشــتن معلومــات تخصصــی در مــورد هنــر چینــی  ژرف اســت، ا
گالــری انــواع هنــر بــه  می توانــد از تــوازن زیبایــی هنــر قلــم چینــی لــذت ببــرد. در ایــن 
ــا انــواع  گرفتــه بگیریــد ت کــی قــرار  گذاشــته شــده اســت، از بامبوهــای مــورد حکا نمایــش 
چیــن  تزئینــی  یشــم های  گالــری  مــوزه؛  ایــن  گالری هــای  دیگــر  از  دست نوشــته ها. 
ــری هنرهــای  کینــگ و مینــگ، گال ــری وســایل سلســله های  ــری ســکه، گال باســتان، گال

طبیعــی اقلیتــی را می تــوان نــام بــرد. 

- دیدنی های منطقه ی شهر قدیمی 
ایــن منطقــه در میــان بومیــان شــانگهای بــه نــان شــی یعنــی شــهر جنوبــی مشــهور اســت، 
کیبــا  شــهِر قدیمــِی چینــی یکــی از ســنتی ترین مناطــق چینــی در شــانگهای، در امتــداد 
گرفتــه اســت. بــا وجــود تاریخــی بــودن شــهر شــانگهای، بیشــتر آثــار تاریخــی آن بــه  قــرار 
اواســط قــرن ١٩ میــالدی بــاز می گــردد ولــی شــهر قدیمــی هنــوز بافــت قدیمــی را داراســت. 
از نزدیــک ببینیــد، کوچه هــای  گــر دوســت داریــد فرهنــگ و زندگــی ســنتی چیــن را  ا
گزینــه اســت. بیشــتر توریســت ها بــه شــهر قدیمــی  تاریــک و شــلوغ شــهر قدیمــی بهتریــن 
ــدن  ــای دی ــان ُدنگ ت ــه ی خیاب ــازار عتیق ــوص از ب ــه خص ــهر ب ــن ش ــازار ای ــا از ب ــد ت می رون

کاســه چــای داغ هــم آن جــا بنوشــند.  کننــد و یــک 

- شهر قدیمی - معبد خدایان شهر 
کــدام دارای معبــد تائویــی خدایــان شــهر هســتند ولــی متأســفانه  شــهرهای چینــی هــر 
بیشــتر ایــن معبدهــا قربانــی دوره  ــی انقالبــی چیــن شــده اند. ایــن معبــد در اوایــل قــرن 
١٥ ســاخته شــد و در طــول انقــالب فرهنگــی هــم بــه شــدت آســیب دیــد و در ایــن اواخــر 
کی هــای ســقف آن  بازســازی شــد. وقتــی وارد تــاالر اصلــی ایــن معبــد می شــوید بــه حکا
کــه چگونــه هنــر مــادی و معنــوی در هــم آمیخته انــد. در شــمال تــاالر اصلــی،  کنیــد  توجــه 
کــه در ســمت راســت آن مجســمه ی ســه الهــه ی  کیشــی ایــن معبــد قــرار دارد  تــاالر چنــد 

گرفتــه اســت.  چینــی؛ گوان ییــن، تیان هــو و یان مو نیانگ نیانــگ قــرار 

- دیدنی های منطقه ی پودونگ 
ک  خــا روی  بــر  پــا  این کــه  از  قبــل  غربی هــا  بیشــتر  کــه  اســت  مکانــی  نــام  پودونــگ 
شــانگهای بگذارنــد بــا آن آشــنا هســتند و ایــن بیشــتر بــه خاطــر افــق زیبــا و دیدنــی ایــن 
ج بلنــد  ناحیــه اســت. بــرای توریســت ها بیشــترین جذابیت هــای پودونــگ، موزه هــا، بــر

جیــن مائــو، مناظــری از بانــد و بعضــی از هتل هــای معــروف شــانگهای اســت. 

ج جین مائو  - پودونگ - بر
بــه خاطــر طراحــی زیبایــش  بــا معمــاری معاصــر و رمزآمیــزش، جین مائــو  در شــهری 
ــنتی  ــاری س ــر معم ــت تأثی ج تح ــر ــن ب ــه ای ــب توج ــای جال ــت. پله ه ــم گیر اس ــیار چش بس
گــر می خواهیــد شــانگهای را از بــاال ببینیــد بــه ســکوی  چینــی طراحــی شــده اســت. ا
ج در طبقــه ی ٨٨ برویــد. چــه شــب باشــد و چــه روز، مناظــر زیبــای شــهر  رصــد ایــن بــر
کارت پســتال بخریــد. بلندتریــن  کنیــد و از بلندتریــن اداره ی پســت در جهــان  را تماشــا 

ج قــرار دارد.  کافــه ی جهــان نیــز یــک طبقــه پایین تــر و در طبقــه ی ٨٧ ایــن بــر

- پودونگ - موزه ی تاریخ شانگهای 
کــودکان و هــم بزرگســاالن از ایــن مــوزه  کــه ســاخته شــده تــا نمایشــگر شــانگهای  هــم 
قدیــم باشــد لــذت خواهنــد بــرد. ایــن مــوزه ابتــدا بــه صــورت آزمایشــی ســاخته شــد. در 
گذشــتگان اســت  کــه مربــوط بــه زندگــی  کوچــک از هــر چیــزی  این جــا شــما مدل هایــی 

کــرد. را پیــدا خواهیــد 

- دیدنی های خیابان جینگ آن و نان جینگ غربی
بــه  بین المللــی،  اســتقرار  کــه در دوران  اســت،  از مناطــق مرکــزی در شــانگهای  یکــی 
خیابــان جوشــان معــروف بــود. ایــن منطقــه در شــانگهای بــه عنــوان یــک منطقــه ی 

می شــود.  محســوب  اقتصادی-بازرگانــی 

- خیابان جینگ آن و نان جینگ غربی - مرکز هنری خیابان ُمگان شان ٥٠ 
کنــار بگذاریــد. ایــن مرکــز بــه هنــر  کامــل  بــرای دیــدن ایــن مــوزه بایــد یــک روز را بــه طــور 
ــزار  ــه در آن برگ ک ــی  ــاص دارد. برنامه های ــی اختص ــوان  چین  ج

ً
ــرا کث ــدان  ا ــر هنرمن معاص

ــر  ــک هن ــه ی ــا ب ــری تنه گال ــن  ــه ای ــن این ک ــت. ضم ــودار اس ــادی برخ ــوع زی ــود از تن می ش
نمایشــگاه  نقاشــی،  نمایشــگاه  تــا  اینستالیشــن  ویدیــو  از  و  نــدارد  اختصــاص  خــاص 
ــاه و خیلــی چیزهــای  گرافیکــی، نمایشــگاه مجســمه ، نمایــش عکــس، نمایــش فیلم کوت

دیگــر در آن انجــام می شــود. 

- خیابان جینگ آن و نان جینگ غربی - معبد بودای یشمی 
از دوره ی سلســله ی  بــا طرحــی  میــالدی  تــا ١٩١٨   ١٩١١ ما بیــن ســالهای  ایــن معبــد 
ُســنگ ســاخته شــد و یکــی از نادرتریــن معابــد بودایــی شــانگهای از لحــاظ ارزش وســایل 
داخلــی و طراحــی، بــه شــمار مــی رود. مشــهورترین قســمت ایــن معبــد، مجســمه ی 
کــه از جنــس ســنگ یشــم ســبز رنــگ اســت.  ــودای یــک متــر و ٩٠ ســانتی متری اســت  ب
ایــن معبــد دارای دو مجســمه ی یشــمی بوداســت یکــی نشســته و دیگــری خوابیــده. در 
زمــان ســال نــوی چینــی بیــش از ٢٠٫٠٠٠ چینــی بودایــی در ایــن معبــد جمــع مــی شــوند 

کننــد. و دعــا مــی 
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بازگشت به فهرست مطالب

- تئاتر مرکزی شانگهای 
کروباتیــک شــانگهای ســاعت ٧:٣٠ هرشــب، اجــرای مشــهور خــود را برگــزار می کند.  گــروه آ
ــه  ک ــت هایی  ــتر توریس ــت و بیش ــده اس کنن ــرگرم  ــی س ــاه ول کوت ــیار  ــا بس ــرای آنه ــان اج زم
کاری خــود قــرار  بــرای اولیــن بــار بــه شــانگهای می آینــد، دیــدن ایــن برنامــه را درلیســت 
می دهنــد. بلیــت ایــن نمایــش زود تمــام می شــود، و بایــد از چنــد روز قبــل در فکــر تهیــه 

باشــید. 

- دنیای سیرک شانگهای 
کروباتیــک  شــمال شــهر، گــروه ســیرک شــگفت انگیز شــانگهای برنامــه دارنــد. اجراهــای آ
ــه اجــرا می شــنود. اجــرای برنامــه هــر شــب ســاعت ٧:٣٠ شــروع  ــه نوآوران ک هیجان آمیــز 
کــه از قبــل تهیــه  می شــود. بلیت هــا را می توانیــد همــان لحظــه بخریــد ولــی بهتــر اســت 

کنیــد. 

- اپرای چینی 
می پراننــد،  جــا  از  را  شــما  گهــان  نا کــه  ســنج هایی  غیرطبیعــی،  و  روشــن  صداهایــی 
ــا و صورت هــای نقاشــی شــده ی  گوی ــا حتــی آشــنا و  ک و ی ماســک هایی مرمــوز و ترســنا
کــه مــردم از اپــرای چینــی تصــور می کننــد، و  اپــرای پکنــی، بیشــتر چیزهایــی هســتند 
کــه ایــن هنــر روش هــا و اجراهــای  درســت هــم تصــور می کننــد، ولــی بــه یــاد داشــته باشــید 

مختلفــی دارد. 

- تئاتر یی فو 
در یکــی از بلوک هــای شــرقی میــدان رن میــن، یکــی از اصلی تریــن تئاترهــای اپــرای شــهر 
گرفتــه. ایــن تئاتــر یکــی  )کــه بــرای ماســک های آویــزان در ورودی اش معــروف اســت( قــرار 

از محبوب تریــن اجراهــای پکــن، و یــو )اپــرای شائوشــینگ( را برگــزار می کنــد. 

- تئاتر لی سئوم 
یکــی از قدیمــی تریــن تئاترهــای شــانگهای اســت و خیلــی از تئاترهــای شــانگهای از 
کالســیک در ایــن تئاتــر برگــزار  کــودکان، اپــرای چینــی و موزیــک و بالــه ی  جملــه اجراهــای 

می شــوند. 

- تئاتر هنرهای شانگهای 
از  مخلوطــی  و  اســت  گرفتــه  قــرار  غربــی  جینــگ  نــان  خیابــان  شــمال  در  تئاتــر  ایــن 
کالســیک چینــی و غربــی در آن برگــزار می شــود.  نمایش هــای چینــی و موســیقی های 

- مرکز هنرهای نمایشی شانگهای 
تنهــا جــا در شــانگهای، بــرای دیــدن نمایــش  بــه زبــان انگلیســی نیســت، امــا یکــی از 

بهترین هاســت. 

- تئاتر بزرگ شانگ های 
تئاتــر بــزرگ شــانگهای میزبــان تئاترهــای موزیــکال بــرادوی، ســمفونی ها، بالــه هــا، اپراهــا 

و اجراهــای بیــن المللــی اســت. 

بازگشت به فهرست مطالب

- خیابان جینگ آن و نان جینگ غربی - معبد جینگ آن 
بــه   ١٨٥١ ســال  در  ولــی  شــد  ســاخته  میــالدی   ٢٤٧ ســال  در  اصــل  در  معبــد  ایــن 
بودایــی  مجســمه های  تمــام  چیــن  فرهنگــی  انقــالب  طــول  در  دیــد.  آســیب  شــدت 
کارخانــه ی پالســتیک شــد! اخیــرًا  معبــد جینــگ آن برداشــته شــد و معبــد تبدیــل بــه 
در  کــه  معبــد  بــه  کار  ایــن  البتــه  اســت،  شــده  بازســازی  معبــد  قســمت های  بیشــتر 
کــرده، کمکــی در جهــت توســعه نکــرده اســت. مشــهورترین  گیــر  پر ترافیک تریــن منطقــه 
کــه مجســمه ی بــودای خنــدان )از طال( اســت  مجســمه ی معبــد در تــاالر اصلــی قــرار دارد 

کوچکــی از تــاالر اصلــی قــرار داده شــده.  و در ضلــع جنــوب غربــی، مــدل چوبــی 

- دیدنی های محله ی فرانسوی ها 
شــانگهای  محلــه ی  زیباتریــن  و  آفتابی تریــن  ایــن  در  شــانگهای  در  مناظــر  بهتریــن 
بوجــود می آینــد. ایــن محلــه ســکونت گاه خیلــی از ماجراجویــان، انقالبیــون، گانگســترها 
کــه بیشــتر آنهــا انگلیســی، آمریکایــی، روســی و چینــی بوده انــد  و نویســنده ها بــوده اســت 
کــه البتــه  تــا فرانســوی. لقــب ســابق ایــن منطقــه  ی شــانگهای، پاریــس شــرق بــوده اســت 
بــر  تأثیــر معمــاری فرانســوی  و  تأثیرخیابان هــای ســه الینی  بیشــتر تحــت  لقــب،  ایــن 
ایــن منطقــه بــه آن داده شــده. بــرای بیشــتر چینی هــای شــانگهایی ایــن نــام زیبــا و 
خوشــایند نیســت و آن هــا ایــن ناحیــه را لــووان می نامنــد. َهنگ شــان ٔ بــا نــام قدیمــِی 
کــه بــه مرکــز محلــه ی فرانســوی ها  پتیــان- یکــی از بزرگ راه هــای اصلــی شــانگهای اســت 
کاتولیک نشــین شــوجیاهوی متصــل می شــود. اطــراف ایــن خیابــان تقریبــًا در  و ناحیــه 
بیشــتر مواقــع قــرن بیســتم بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن مناطــق مســکونی شــانگهای 
بــه شــمار مــی آمــده. از دهــه ی ٩٠ قــرن بیســتم بیشــتر ســاختمان های ایــن خیابــان بــه 

کافــه و رســتوران تبدیــل شــدند. 

کینگ  - محله ی فرانسوی ها - مرکز هنری خیابان تای 
گالری هــای هنــری، اســتودیو های ضبــط صــدا و  ایــن مرکــز شــامل مجموعــه ای بــزرگ از 

فــروش ســی دی، کافه هــا، مغازه هــا و بوتیک هاســت. 

گهی های تبلیغاتی  - محله ی فرانسوی ها - مرکز هنری آ
در ایــن مرکــز حــدود ٣٠٠٠ پوســتر تبلیغاتــی از دوران طالیــی مائــو- ١٩٥٠ تــا ١٩٧٠- بــه 

ــت.  ــده اس ــته ش گذاش ــش  نمای

- محله ی فرانسوی ها - موزه ی هنر شانگهای 
یشــم های  قــالب دوزی،  ماننــد  ســنتی  دســتی  هنرهــای  کوچــک  مــوزه ی  ایــن 
اســت.  گذاشــته  نمایــش  بــه  را  قدیمــی  فانوس هــای  و  کــی  ال اشــیاء  تراش خــورده، 

گنگ فانگ  - محله ی فرانسوی ها - موزه لیولی 
ــیار معــروف و  ــیاء شیشــه ای آن بس ــعبه دارد و بخــش اش ــانگهای ١٢ ش ــوزه در ش ایــن م
ــا اشــیای  ــًا ب ــر شیشــه گری مطمئن ــر هن ــی محســوب می شــود. البتــه عــالوه ب البتــه دیدن

ــه رو خواهیــد شــد. چینــی و ســفالی نیــز رو ب
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Beijing شهر پکن
پایتخــت باقــی مانــده از یــک امپراطــوری پنــج هــزار ســاله بــا نماهایــی ویــژه و منحصــر بــه 
ــده  ــه بخش هــای مختلفــی از تاریــخ را در خــود جــای داده، همچنــان شــهری زن ک ــرد  ف
کــه ایــن شــهر زمانــی یکــی از  و پــر جنب وجــوش اســت؛ حتــی زنده تــر از قبــل. بــا ایــن 
گفــت همچنــان هــم هســت(  کمونیســم بــود )و شــاید بشــود  مســتحکم ترین پایگاه هــای 
کشــور  امــا درایــت رهبرانــش در شــناخت درســت از زمــان و تحــوالت جهانــی، باعــث شــد 
چیــن و شــهر پکــن، از خطــر فروپاشــی نظیــر آن چــه در مســکو اتفــاق افتــاد، در امــان 

بمانــد. 
شــاید در هیــچ نقطــه ی دیگــری در چیــن نتوانیــد ترکیبــی چنیــن یک دســت از بناهــای 
کنیــد. شــهر  کــه بیننــده متوجــه ناهمگونــی بشــود، پیــدا  تاریخــی و مــدرن را بــدون آن 
ممنوعــه در جــوار یکــی از بزرگ تریــن میادیــن جهــان -میــدان تیان آن مــن- بی شــک 
نگینــی در مرکــز ایــن شــهر اســت. مرکــز نــه تنهــا بــه معنــی مرکــز تجــاری و یــا بومــی، بلکــه 
مرکــز بــه معنــای تمــام هندســی. کافــی اســت نقشــه ی ایــن شــهر عظیــم را ببینیــد تــا 
متوجــه شــوید خیابان هــای ایــن شــهر ماننــد دوایــر و رینگ هایــی بــا نظــم و ترتیــب و 

گرفته انــد.  گویــی بــا احتــرام، شــهر ممنوعــه و میــدان تیان آن مــن را در بــر 
گــر بــا هواپیمــا بــه پکــن ســفر می کنیــد، فــرودگاه بــزرگ ایــن شــهر شــما را شــگفت زده  ا
کــه بــه خاطــر المپیــك ٢٠٠٨ ســریع و بــا عظمــت  کــرد. فــرودگاه بین المللــی پکــن  خواهــد 
قطارهــای  امــا  دارد،  فاصلــه  شــهر  مرکــز  بــا  کیلومتــر  بیســت  حــدود  شــد،  بازســازی 
کــه مســتقیم از فــرودگاه تــا مرکــز شــهر می رونــد، ایــن فاصلــه را بــه آســانی  سریع الســیری 
یــا  و  شــاتل  اتوبوس هــای  بــر  شــدن  ســوار  می پیماینــد.  دقیقــه  بیســت  عــرض  در  و 

کســی های فــرودگاه راه هــای دیگــر رفتــن بــه مرکــز شــهرند.  تا
کمونیســت بــا خیابان هــا و پیاده روهــای عریــض. آخــر قــرار  نظمــی شــهری متاثــر از دوران 
کشــور دنیــا، بــا جمعیتــی بیــش از یــک میلیــارد  اســت این جــا پایتخــت پرجمعیت تریــن 
و ســیصد میلیــون نفــر باشــد. پکــن بــا جمعیــت ١٩ میلیــون نفــر، بــه خــودی خــود شــهری 

اســت در بیــن شــلوغ ترین شــهرهای جهــان. 
گــر ســال ها قبــل بــه پکــن می رفتیــد، شــاید نوعــی خشــکی را در ایــن شــهر احســاس  ا
کمونیســت بــود بــا عکس هــای بســیار متعــدد از مائــو،  کــه بازمانــده ی دوران  می کردیــد 
کنون  کنــون و مخصوصــًا بعــد از المپیــک ٢٠٠٨، دیگــر از آن فضاهــا خبــری نیســت. ا ولــی ا
پکــن شــهری اســت زنــده، بین المللــی و شــاد. معمــاران پکنــی در رقابتــی بســیار نزدیــک و 
پــر ســر و صــدا بــا معمــاران مــدرن مکتــب شــانگهای، دســت بــه ســاخت ســاختمان هایی

ــده ی  ــتادیوم های دهک ــارک، اس ــوهو پ ــاختمان های س ــای س ــی. از تماش ــد دیدن  زده ان
کار معمــاران پــر مدعــای  المپیــک و ســاختمان اصلــی تلویزیــون ملــی چیــن )CCTV( کــه 
ــه عنــوان یکــی  پکنــی اســت، غافــل نشــوید. المپیــک ٢٠٠٨ در شناســاندن شــهر پکــن ب
از بزرگ تریــن شــهرهای جــذاب بــرای توریســت ها و نیــز تبدیــل ایــن شــهر بــه شــهری 
بــا امکانــات متناســب بــا شــهری بین المللــی نقــش بســیار مهمــی داشــت. منطقــه ی 
دهکــده ی المپیــک بــا ســاختمان معــروف آشــیانه ی پرنــده، واقــع در شــمال غربــی شــهر، 

امــروزه یکــی از دیدنی هــای مهــم در لیســت هــر بازدیدکننــده اســت. 
یکــی از بخش هــای بســیار زیبــای دیــوار عظیــم و معــروف چیــن در اطــراف همیــن شــهر 
اثــر جاودانــه ی  ایــن  از  یــا دو روزه،  یــک و  بــا تورهــای  اســت و توریســت ها می تواننــد 
تــا از  کنیــد  کــه تنهــا می بایســت از آن دیــدن  کننــد. دیــواری عظیــم  تاریخــی دیــدن 

عظمتــش درکــی داشــته باشــید و فقــط از تصــور مراحــل ســاختش حیــران شــوید. 
گــر  گســتردگی زیــادی قابــل انتخــاب اســت. طبعــًا ا محــل اقامــت در ایــن شــهر بــا تنــوع و 
گــردش و تفریــح و خریــد بــه ایــن شــهر ســفر می کنیــد، بهتــر اســت در مرکــز شــهر  بــرای 
کنیــد تــا هــم بــه خیابــان معــروف وانــگ فــو جیــن نزدیــک باشــید و هــم بــه میــدان  اقامــت 
اصلــی شــهر. اقامــت در مرکــز شــهر اندکــی پرهزینه تــر از دیگــر محــالت اســت. ماننــد هــر ابــر 
ــی  شــهری، در ســاعت های شــلوغ صبــح و بعدازظهــر مشــکل ترافیــک جــدی اســت، ول

نــه بــه تناســب ایــن شــهر عظیــم. 
ــا  کنیــد حتمــا در محله هــای مرتبــط ب کار بــه ایــن شــهر ســفر می کنیــد، ســعی  ــر بــرای  گ ا
کســی خــود را رهــا ســازید. از متــرو  کنیــد و از دردســر ترافیــک و هزینــه تا کار خــود اقامــت 
کارآمــد و مفیــد و قابــل دسترســی اســت. ایــن شــهر  غافــل نشــوید: متــروی پکــن بســیار 
کــه قــدم می زنیــد، روح زندگــی شــرقی  کوچه پس کوچه هایــش  پــر از دیدنــی اســت. در 
کــرد. آن جــا همــه چیــز متفــاوت از آن چــه قبــاًل دیده ایــد اســت. آدم هــا  را درک خواهیــد 
متفــاوت زندگــی می کننــد، متفــاوت می نویســند و حــرف می زننــد، متفــاوت می خندنــد 
کــه  و رفتــار می کننــد و صــد البتــه متفــاوت می خورنــد. کافــی اســت بــرای تماشــا هــم 
کــه معروف تریــن آن هــا در  کنــار خیابــان  شــده ســرکی بــه یکــی از بازارهــای اغذیــه ی 
کنیــد.  نزدیکــی وانــگ فــو جیــن اســت بزنیــد تــا معنــای متفــاوت خــوردن پکنی هــا را درک 
گــردش  بعدازظهرهــا می توانیــد بــه باغ-معبــد بهشــت ســری بزنیــد و ســاعت ها در آن 
رســتوران های  از  یکــی  در  و  برویــد   )Sanliton( ســنلیتون  معــروف  خیابــان  بــه  کنیــد؛ 
کنیــد. خیابــان وانــگ فــو جیــن را می توانیــد ۱۰ بــار بــاال و  بین المللــی فراوانــش غــذا میــل 

شهر پکن
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تاریخچه
کــه بی جینــگ -کــه در فارســی پکــن صدایــش می زنیــم - از زمان هــای  بــه نظــر می رســد 
کــرده باشــد. امــا این طــور نیســت. در حقیقــت، پکــن )بــه معنــای  قدیــم بــر چیــن ریاســت 
گرفتــه بــود و  پایتخــت شــمالی( بیــرون از منطقــه ی مرکــزی و حیاتــی تمــدن چینــی قــرار 

تنهــا بعــد از اشــغال چیــن بــه دســت مغول هــا بــه چشــم آمــد.
ــد  گســترش می یاب ــا رود زرد  کــه در جنــوب ت گرفتــه  ــر روی یــک دشــِت پهــن قــرار  پکــن ب
و پکــن را از نزدیــک شــدن بــه رودخانه هــا ی بــزرگ و دریــا محــروم می ســازد. پکــن بــه 
خاطــر داشــتن موقعیــت ایــده آل اســتراتژیک در شــمال چیــن، خیلــی زود تبدیــل بــه یــک 
شــهر اصلــی شــد و تنهــا مانــده بــود تــا بــه عنــوان پایتخــِت کشــوری پهنــاور همچــون چیــن 

انتخــاب شــود.
محوطــه ی جنــوب غربــی پکــن، ٥٠٠٫٠٠٠ ســال پیــش مســکن انســان های اولیــه بــوده 
کــه یــوژو )اســتان منــزوی( نامیــده شــده، برمی گــردد؛  اســت. تاریخچــه   ی پکــن بــه جایــی 
یــوژو در طــی پادشــاهی اســطوره ای امپراتــوری زرد، یکــی از نــه اســتان تحــت ســیطره ی 

آن هــا بــه شــمار می رفــت.
در قــرون بعــدی، کــه پکــن پــی در پــی توســط نیروهــای خارجــی اشــغال می شــد؛ بــه 
عنــوان یــک مرکــز سیاســی اصلــی، بــه توســعه ی اقتصــادی دســت یافتــه بــود. پیــش 
و ســپس  بــرای خیتان لیــا  کمکــی،  پایتختــی  عنــوان  بــه  اســتیالی مغول هــا، شــهر  از 
حســاس  نقش هــای  زمانــی  برهه هــای  ایــن  در  و  می رفــت،  شــمار  بــه  جورچن جیــن 
شــکل  بــه  بــار  نخســتین  بــرای  پکــن  می نمــود.  ایفــا  هــم  را  سیاســی ای  و  نظامــی 
ضمیمــه ای در بیــن دیوارهــای ســنگربندی شــده در آمــد، کــه مجهــز بــه هشــت دروازه 

بودنــد.
کردنــد، رویــدادی  کش پکــن را ویــران  در ١٢١٥ میــالدی چنگیزخــان مغــول و ارتــش ترســنا
ــه شــهری  ــرد؛ پکــن تبدیــل ب ک ــه قــدرت ملــی پایتخــت را امضــا  ــه حکــم تحــول پکــن ب ک
ک یکســان  خیلــی مهــم شــده بــود چــون چنگیــز خــان شــهرهای مهــم دیگــر را بــا خــا
کــرده بــود. در حقیقــت پکــن بــه عنــوان مهم تریــن شــهر چیــن در راه پایتخــت شــدن 
کــه تــا بــه امــروز پکــن از آن لــذت می بــرد، البتــه بــه جــز پنجــاه و ســه ســال  بــود، وضعیتــی 
کمیــت دولــت ملــی در قــرن بیســتم. نخســت پادشــاهی مینــگ و بیســت و یــک ســال حا
ایــن شــهر بعــد از حملــه ی مغــول دادو )پایتخــت بــزرگ( هــم نامیــده می شــد، و البتــه نــام 
مغولــِی خان بالیــغ )شــهر خــان( را نیــز یــدک می کشــید. در ســال ١٢٧٩ میــالدی قوبــالی 
ــوری شــناخته شــده ی آن  ــم بزرگتریــن امپرات ک ــوه ی چنگیزخــان، خــودش را حا خــان ن

کــرده بــود. دوران، بــه پایتختــی دادو معرفــی 
پــس از تصــرف پکــن و بیــرون رانــدن مغول هــا، اولیــن امپراتــور مینــگ هونــگ وو نــام شــهر 
را بــه بیپینــگ تغییــر داد و پایتختــش را در نانجینــگ در اســتان جیانگ ســوی امــروزی، 
کــرد. تــا این کــه در زمــان پادشــاهی امپراتــور یونگلــه پایتخــت بــه  در جنــوب مســتقر 
کــرد. در طــول ســلطه ی سلســله ی مینــگ، دیوارهــای عظیــم شــهر تعمیــر  پکــن تغییــر 
و طراحــی مجــدد شــد. یونگلــه معمــار واقعــی پکــن اســت و بیشــتر مشــخصه ی معمــاری 
گرفــت. ســیمای  پکــن، مثــل شــهر ممنوعــه و معبــد بهشــت از آغــاز پادشــاهی وی شــکل 
کــم از ســطح دریــا بــه چشــم می خــورد  پکــن پادشــاهی مینــگ صــاف بــود و در ارتفــاع 
ــون، ســاخت  ــه عنــوان قان ــه ب ک ــده- چیــزی  ــه جــا مان ــا قــرن بیســتم ب ــه ت ک گــی ای  -ویژ
گونــه ســاختمان بلندتــر از ســالن شــهر ممنوعــه بــه علــت برهــم زدن هماهنگــی  هــر 
عالــی آن را منــع می کــرد. منچوهــا، کــه در قــرن هفدهــم در چیــن دســت بــه تاخــت و تــاز 
ــیدند. در اواخــر  کوش ــد، در حفــظ شــکل پکــن  ــاد نهادن کینــگ را بنی ــاهی  ــد و پادش زدن
کینــگ، پکــن و ســپس چیــن در معــرض نبــرد قدرت هــا  صدوبیســت ســال پادشــاهی 
گرفتنــد. ایــن لیســت طوالنــی اســت:  ج قــرار  ج و مــر و تاخــت و تازهــا و متعاقــب آن، هــر
کــه در ســال ١٨٦٠ کاخ تابســتانی قدیمــی را بــه زمیــن  ســربازان انگلیســی و فرانســوی 
کردنــد؛ رژیــم فاســد ملکــه ی وارث سیکســی؛ قیــام فاجعه بــار بوکســورها؛  ســوخته تبدیــل 
کوئومین تانــگ. هــر  ژنــرال یــوان شــیکای؛ جنــگ ســاالران؛ اشــغال ١٩٣٧ ژاپنی هــا و 
گرچــه شــکل و تقــارن پکــن حفــظ شــد. گذاشــت، ا دوره اثــر انکارناپذیــر خــود را بــر جــای 

ــه  ــردم ب ــازی م ــش آزادس ــه ی ١٩٤٩، ارت ــه در ژانوی ــت، ک گرف ــکل  ــالی ش ــدرن از س ــن م پک
کتبــر همــان ســال مائــو در میــدان تیانان مــن در برابــر ٥٠٠٫٠٠٠  شــهر وارد شــد. در اول ا

ــرد. ک شــهروند شــنونده، یــک جمهــوری خلــق اعــالم 

بــه ماننــد امپراتــوران پیــش از آن هــا، کمونیســت ها بــه طــور قابــل توجهــی چهــره ی پکــن 
را بــا توجــه بــه تصویــر خــود تغییــر دادنــد. پایلــو )گذرگاه هــای طاقــدار تزیینــی( پاییــن 
آورده شــده و همــه ی بلوک هــای شــهر خــراب شــدند تــا بولوارهــای اصلــی پهــن شــوند. 
از ســال ١٩٥٠ تــا ١٩٥٢، دیوارهــای باشــکوه بیرونــی شــهر بــه خاطــر عاملــی چــون ترافیــک، 
مســطح شــدند. کارشناســان و تکنســین های شــوروی بــه پکــن ســرازیر شــدند. در ایــن 
کــز خریــد و پل هــای هوایــی بــه یــک شــهر مــدرن  ربــع قــرن، پکــن بــا آســمان خراش ها، مرا

گشــته اســت. تبدیــل 
حــال و احــوال پکــن امــروزی بــا بهــار ســال ١٩٨٩ بســیار متفــاوت اســت. بــا شــیرهایی 
کنان ایــن شــهر بــوده اســت، پکــن مدرنیتــه را  کــه نشــان دهنده ی ثــروت و ارزش ســا
گرفتــه اســت. البتــه غیبــت معترضیــن در ایــن شــهر بــه  بــدون سیاســت بازی در آغــوش 
وضــوح پیداســت و شــما دیگــر تصاویــر معترضانــه و یــا پوســترها و اعالمیه هــای اعتراضــی 

چســبیده بــه دیــوار را در پکــن نمی بینیــد.
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وسایل نقلیه
افــراد محلــی انگلیســی می داننــد  کــه در بیشــتر مکان هــای توریســتی  درســت اســت 
کــه  کــرد  یــا عابــری را پیــدا نخواهیــد  کســی و  ولــی در هیــچ جــای پکــن، راننــده ی تا
ــد  ــی بل ــی چین کم ــه  ک ــتی  ــک توریس ــی ی ــد. حت کن ــی  ــما را راهنمای ــی ش ــه راحت ــد ب بتوان
باشــد نیــز نمی توانــد بــه راحتــی اســم ها را بــه زبــان بیــاورد و مــکان مــورد نظــر خــود را 
کنــد. قبــل از رفتــن بــه اطــراف شــهر، بهتــر اســت پرینتــی از اســامی مکان هایــی  پیــدا 
کارمنــدان  ــا از  ــان چینــی همــراه خــود داشــته باشــید و ی ــه زب ــد ب کــه می خواهیــد بروی را 
ــا آدرس دقیــق مــکان  ــرای شــما بنویســد. بهتــر اســت نقشــه و ی ــا ب ــان بخواهیــد ت هتل ت
ــد.  ــان دهی ــی نش کس ــده تا ــه رانن ــته تان را ب ــید و نوش ــته باش ــود داش ــا خ ــان را ب مدنظرت
کــه او جــوان باشــد، چــون  کمــک بگیریــد بهتــر اســت  کســی  گــر قــرار اســت در خیابــان از  ا

یادگیــرِی انگلیســی در مــدارس اجبــاری اســت.
از خیابــان رد شــدن در چیــن ماننــد ایــران، اســتعداد خاصــی می طلبد و جزو دشــوارترین 
ــان، ایــن احتمــال را بدهیــد  مهارت هــا دســته بندی می شــود. قبــل از رد شــدن از خیاب
گــر پلیــس  کــه هیــچ راننــده ای بــه شــما اجــازه ی رد شــدن از خیابــان را نمی دهــد، حتــی ا
گــی بایــد از خیابــان رد شــد.  در صحنــه حضــور داشــته باشــد. در پکــن بــه صــورت زیگ زا
ــران پیــاده  ــا عاب راننــدگان چینــی از بــوق، بیــش از حــد اســتفاده می کننــد و رفتارشــان ب
گــر  کــه بــا پلی استیشــنش مشــغول بــازی اســت. ا و راننــدگان دیگــر ماننــد بچه ایســت 
کنیــد، یــا ماشــینی درســت پشــت ســر  صــدای بــوق را شــنیدید بــه اطــراف خــود نــگاه 
شماســت و یــا مســتقیم در حــال آمــدن بــه ســمت تان اســت. فــرار نکنیــد فقــط بایســتید، 
گــر جابه جــا شــوید یــک تصــادف دیگــر بــا وســیله ی نقلیــه ی دیگــری  چــون ممکــن اســت ا
یــک  بــا  از برخــورد  راننــدگان و دوچرخه ســواران اجتنــاب  بــرای  را بکشــد.  انتظارتــان 
ــد چــه پیــش  کســی نمی دان ــر آن شــئ متحــرک باشــد  گ کن راحــت  اســت، امــا ا شــِئ ســا
کــه معمــواًل تعــداد زیــادی عابــر بــا هــم، همزمــان از خیابــان  می آیــد. البتــه بــه ایــن دلیــل 
کــرده و یــا حتــی بایســتند. بــه هــر  کــم  رد می شــوند، راننــدگان مجبورنــد ســرعت خــود را 

حــال احتیــاط شــرط عقــل اســت.

- حمل و نقل با اتوبوس
سیســتم اتوبوس رانــی در پکــن بســیار ارزان اســت و بیشــتر مناطــق شــهر را در برمي گیــرد. 
گــر بــه زبــان مانداریــن  البتــه ایــن سیســتم بــرای افــراد محلــی مناســب تر اســت، چــون ا
کارکنــان حاضــر در  اتوبوس ســواری لذت بخشــی نخواهیــد داشــت.  نباشــید،  مســلط 
اتوبــوس  بــه زبــان انگلیســی مســلط نیســتند و تنهــا تعــداد محــدودی از اتوبوس هــا نــام 
کار برده انــد. بیشــتر ایســتگاه ها بــه زبــان چینــی  ایســتگاه ها را بــه زبــان انگلیســی بــه 
کمــی بــه زبــان مانداریــن آشــنایی داشــته باشــید برایتــان  گــر  اعــالم می شــوند، ولــی ا
کــه  بــه تمــام مناطــق، حتــی آن جاهایــی  را  بــود. اتوبوس هــا شــما  راحت تــر  خواهــد 
کــه بیشــتر توریســت ها از آن هــا  نمی شناســید نیــز مي برنــد. مطمئنــًا دیــدن جاهایــی 
کنیــد،  ــود امــا حواســتان را جمــع  ــد بســیار جالــب و هیجان انگیــز خواهــد ب اطــالع ندارن
چــون امنیــت ایــن جــور جاهــا تضمیــن شــده نیســت. کرایــه ی بیشــتر اتوبوس هــا ارزان 
کارت حمــل و نقــل عمومــی را از متــرو  گــر  اســت حــدود ١٥٠ تومــان بــرای هــر نفــر و ا
برایتــان  ارزان تــر  هــم  هــر مســیر حــدود ٦٠٪  کرایــه ی  بــرای  باشــید،  کــرده  خریــداری 
محاســبه می شــود. خوشــبختانه تعــداد زیــادی اتوبــوس  نــو بــراي بازی هــای المپیــك 
ــه ی هــوا، تلویزیــون و نمایشــگری  وارد پکــن شــدند. بیشــتر آن هــا دارای دســتگاه  تهوی
گــر بــا زبــان چینــی مشــکل داریــد بهتــر  هســتند تــا ورود بــه ایســتگاه ها را اطــالع دهنــد. ا
کمــك بخواهیــد : ٩٦١٦٦٦ .  اســت از سیســتم یاری رســان حمــل ونقــل عمومــی پکــن 
هشــدار! اتوبوس هــای پکــن بســیار شــلوغ هســتند پــس بهتــر اســت بــه هنــگام ســوار 
شــدن مراقــب اشــیاء بــاارزش خــود باشــید؛ ایــن قضیــه تــا حــدی عمومیــت دارد و عــادی 
کــه حتــی دســتگاه های ســخنگو در اتوبوس هــا هــم ایــن هشــدار را بــه  شــمرده می شــود 
کار می کننــد! بهتــر  شــما می دهنــد. بیشــتر جیب برهــا در اتوبوس هــا و خطــوط متــرو 
کنیــد و  ــه پشــتی های خــود را جلــوی خــود آویــزان  گذاشــته، کول کنــار  اســت خجالــت را 
اشــیاء بــا ارزش خــود را در جاهــای غیــر قابــل دســترس بگذاریــد و بــه جــای این کــه ســوار 
کــه در  کــه مســتقیم بــه دیــوار چیــن می رونــد ســوار آن هایــی شــوید  اتوبوس هایــی شــوید 

ــد. ــتگاه دارن ــتی ایس ــای توریس ــر مکان ه ــا و دیگ ــگاه ها، موزه ه ــار فروش کن
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بازگشت به فهرست مطالب

- مترو
گــذار در شــهر اســت و ایســتگاه ها بــه انگلیســی در  گشــت و  متــروی پکــن بهتریــن راه بــرای 
کــه تــا ســال ٢٠١٥ نــه خــط  گانــه اســت  آن ذکــر شــده اســت. ایــن متــرو داراي نــه خــط جدا
دیگــر هــم بــه آن اضافــه می شــود. هــر چنــد بهتــر اســت در اوج شــلوغی های متــرو مراقــب 
خــود -بهتــر بگوییــم، جیــِب خــود! - باشــید. سیســتم متــرو در نیمــه شــب تعطیــل اســت 

و حــدودًا ٥ صبــح بــاز می شــود.
کارآمدتریــن خطــوط متــرو خــط شــماره ی یــک آن اســت  یکــی از پــر رفــت و آمد تریــن و 
گذشــته و بــه بیشــتر  کــه از شــرق بــه غــرب در حرکــت اســت و از زیــر میــدان تیانان مــن 
مناطــق توریســتی هــم مــي رود؛ خــط دوی متــرو از دیوارهــای شــهر قدیمــی می گــذرد و بــه 
ایســتگاه قطــار مرکــزی و شــمالی مــی رود. خــط پنــج از شــمال بــه جنــوب مــی رود و البتــه 
ایــن یکــی هــم خیلــی از جا هــای توریســتی را شــامل می شــود. حمــل و نقــل در میــان 
خطــوط دیگــر رایــگان اســت. ورودی ایســتگاه های متــرو بــا حــرف G بــزرگ بــه رنــگ آبــی 
گرفتــه مشــخص شــده اســت. بهــای بلیــت تک ســفره  کنــار حــرف B کوچکــی قــرار  کــه در 
کنیــد. اســتفاده  حــدود ٣٠٠ تومــان اســت و تنهــا می توانیــد در همــان روز از آن اســتفاده 
از ماشــین های ویــژه ی صــدور بلیــت، در ســفرهای یــك روزه بســیار راحــت اســت؛ تنهــا 
کنیــد، پــول مــورد نظــر را  شــماره های ســمت چــپ را بزنیــد و تعــداد بلیــت خــود را اعــالم 
کنیــد و دکمــه ی ســبز رنــگ را بزنیــد و بقیــه ی پــول و بلیــت خــود را بگیریــد.  وارد دســتگاه 
گــر ده و یــا بیســت یوانــی  کنــد. ولــی ا دســتگاه نمي توانــد پول هــای یــک یوانــی را انتخــاب 
گــر تصمیــم داریــد زیــاد  کنیــد، مابقــی مبلــغ خــود را پــول خــرد می گیریــد. ا وارد دســتگاه 
کنیــد،  کنیــد، بهتــر اســت از ییکاتونــگ - کارت هــای شــارژی - اســتفاده  از متــرو اســتفاده 
ــا مبلــغ حــدود ٣٠٠٠ تومــان شــارژ می شــوند. کارت را هــم هنــگام ورود و  کارت هــا ب ایــن 
کرایــه ی  کارت هــا در  کارت خــوان بکشــید. اســتفاده از ایــن  هــم خــروج بــر روی دســتگاه 
کنیــد، تخفیفــی حــدود  اســتفاده  اتوبــوس  از  گــر  ا امــا  ایجــاد نمی کنــد  شــما تخفیــف 

شــصت درصــد دارد.

- دوچرخه
بیشــتر  امــروزه  ولــی  اســت  معــروف  دوچرخه هایــش  بــرای  چیــن  کــه  اســت  درســت 
گرفتــه شــده، در هــر روز  چینی هــا دارای خــودروی شــخصی هســتند. بــر اســاس آمــار 
گــردش هســتند. بــه همین دلیــل، در حال  حــدود ١٢٠٠ ماشــین در خیابان هــای پکــن در 
ــان ببینیــد  ــم دوچرخه ســوارهای در خیاب ــه یــک عال ک ــر خواســتار آن هســتید  گ حاضــر ا
کار نیســت. البتــه دوچرخه ســواری هنــوز  بهتــر اســت بــه هنــد برویــد، چیــن مناســب ایــن 
کامــاًل در پکــن منقــرض نشــده. پکــن ماننــد پن کیــک مســطح و همــوار اســت و بیشــتر 
خیابان هــای اصلــی دارای خطــوط ویــژه ی دوچرخــه هســتند. دوچرخــه ســواری در 
کســی و یــا اتوبــوس اســت،  گــذار بــا ماشــین، تا گشــت و  پکــن خیلــی راحت تــر و ســریع تر از 
ــت  ــاد پایتخ ــوید و ی ــه می ش ــکاه مواج ــِک جان ــا ترافی ــان ب ــع در خیاب ــتر مواق ــرا در بیش زی

کشــور عزیــز خودمــان می افتیــد.
موتورهــای چهارچرخــه در پکــن معمــواًل عالیــم رانندگــی را رعایــت می کننــد ولــی وقتــی 
چــراغ قرمــز اســت، بــدون توجــه بــه عابــران پیــاده و یــا دوچرخه ســواران یک دفعــه تغییــر 
جهــت می دهنــد. مواظــب آن هــا باشــید. قــرار نیســت در پکــن بــا یکــی از آن هــا تصــادف 
کنیــد. قــرار اســت از پکــن لــذت ببریــد. عابــران پیــاده، دوچرخــه ســواران و دیگــر وســایل 
نقلیــه )ماننــد دوچرخه هــای موتــوری، ســه چرخــه و...( معمــواًل بــه عالیــم راهنمایــی و 
ــا  ــا این ه ــرار نیســت ب ــم، ق کنی ــوش زد  گ ــه  ک ــم  ــی توجــه نمی کننــد، و الزم می دانی رانندگ
کنیــد، پــس لطفــًا مواظــب باشــید. همچنیــن ماشــین ها، کامیون هــا و  هــم تصــادف 
ــی  ــه راحت ــن رو ب ــد و از ای ــی نمی کنن ــان توجه ــواران در خیاب ــه س ــه دوچرخ ــا ب اتوبوس ه
بــه  توجــه  -بــدون  ســواران  دوچرخــه  مقابــل  از  دوچرخــه،  ویــژه ی  خطــوط  روی  از 
آن هــا- بــه ســمت راســت می پیچنــد و نکتــه ی تکــراری و امــا شــیرین ایــن قســمت ایــن 
گــروه هــم تصادفــی داشــته  کــه خیلــی مواظــب باشــید، چــون قــرار نیســت بــا ایــن  اســت 
کمیــن یــک دوچرخه ســوار وجــود دارد، چــرا مــا آن  گــر ایــن همــه خطــر در  باشــید. پــس ا
را پیشــنهاد می دهیــم؟ بلــه، ســوال خوبــی اســت، بــه خاطــر ترافیــک، مســطح بــودن 
زمیــن، بــه خاطــر ســالمتیِ  خودتــان و هــزار و یــک دلیــل خــوب و موجــه دیگــر. در بعضــی 
کــه می خواهنــد بپیچنــد ولــی  مواقــع راننــدگان لطــف می کننــد بــا بــوق عالمــت می دهنــد 
ــه ترافیــک  کــه دوچرخه ســواران ب ایــن همیشــه اتفــاق نمی افتــد. همچنیــن الزم اســت 
گاهــی وســایل نقلیــه  در خطــوط دوچرخــه در میــان دوچرخه هــا و ســه چرخه هــا و البتــه 
کناره هــا اتفــاق می افتــد پــس بهتــر  نیــز توجــه بکننــد. در بیشــتر ایــن مواقــع ترافیــک در 
کاله هــای ایمنــی و حتــی  کنیــد. دوچرخــه ســواران پکنــی از  اســت از ســمت چــپ حرکــت 
نور شــــب اســــتفاده نمــی کنــــند. اما شمــــا پکــــنی نیســــتید و توصــــیه ی مــــا هم مســــلمًا-

که مورد غضب پکنی هاست. استفاده از تجهیزاتی است 
شــرکت هایی بــه صــورت حرفــه ای بــرای اجــاره ی دوچرخــه وجــود دارنــد و بعضــی از 
هتل هــا هــم بر اســاس برنامــه ی ســاعتی، دوچرخــه اجــاره می دهنــد. امــا بــرای آن دســته 
کــه نیــاز بــه راهنمــای امنــی دارنــد بهتــر اســت از شــرکت اجــاره ی دوچرخــه ی پادشــاهی 

و تورهــا اجــاره بکننــد. 
گــر بیــش از چنــد روز در شــهر می مانیــد، خــوب اســت دوچرخــه بخریــد. همــه چیــز  ا
کنیــد. دوچرخه هــای ارزان ممکــن اســت بعــد از یــک  دوچرخــه را بــه خوبــی بررســی 
کنیــد و بیــن چهــل  کمــی بیشــتر ولخرجــی  بــار اســتفاده خــراب شــوند؛ پــس بهتــر اســت 
و پنج هــزار تــا شــصت هزار تومــان را بــرای خریــد دوچرخــه در نظــر بگیریــد. مکان هــای 
ــد  ــی شــما بای ــی داشــته باشــند ول اجــاره ی دوچرخــه ممکــن اســت دوچرخه هــای خوب
ــان دزدیــده نشــود. کــه دوچرخه ت کنیــد و نگــران ایــن باشــید  مبلــغ باالیــی را پرداخــت 

- مینی بوس
کوتــاه  اســتفاده از مینی بــوس در اطــراف شــهر بیشــتر رایــج اســت. بیشــتر ســفرهای 

می شــود. تمــام  گران تــر  کمــی  طوالنی تــر  ســفرهای  و  تومــان   ١٥٠٠ حــدود  مــدت 

کسی - تا
گــردش در اطــراف شــهر هســتند و البتــه بــرای مســافران  کســی ها بهتریــن راه بــرای  تا
کســی راحت تــر و ارزان تــر اســت. تنهــا مشــکل، ترافیــک ســنگین و  اروپایــی ســفر بــا تا
کســی رانان از اطــراف شــهر هســتند و بــه همیــن دلیــل شــهر  انبــوه پکــن اســت و بیشــتر تا
کســی ها بــه رنــگ قرمــز تیــره، یــا بــاالی آن هــا زرد و پایینشــان  را خــوب نمی شناســند. تا

بــه رنــگ آبــی تیــره اســت. 
کنیــد. هــر چنــد در بیشــتر  کســی رســمی پیــدا  در بیشــتر جاهــای پکــن نمی توانیــد تا
کســی های غیــر رســمی -مثــل همیــن مســافرکش های خودمــان- وجــود  مکان هــا تا
گــر طــوری  کســی ها ســخت اســت. ولــی ا دارنــد. بــرای مســافران تشــخیص این گونــه تا
کــرد. بــه یــاد داشــته  کمک تــان خواهنــد  کســی می خواهیــد راننــدگان  کــه تا کنیــد  وانمــود 
کرایــه چانــه بزنیــد. شــما خارجــی هســتید و همــه  کــه قبــل از ســوار شــدن در مــورد  باشــید 
کســِی چینــی  ــا راننــدگان تا ــان را ب فکــر می کننــد پــول دار هســتید و دوســت دارید ثروت ت
کســی ها پــول  کنیــد. مــردم محلــی بــرای تا کنیــد. بــه قضیــه بــا ایــن دیــد، نــگاه  قســمت 
ــر  کمــی باالت ــوده و  ــرای توریســت ها قیمــت متفــاوت ب ــی ب کمتــری پرداخــت می کننــد ول

اســت.
کیلومتــر حــدود  کســی ها از حــدود ١٥٠٠ تومــان شــروع می شــود و بــه ازای هــر  بهــای تا
از  ج  بهــای ورودی اضافــه می شــود. در خــار بــه  اولیــه  از ٣ کیلومتــر  بعــد  تومــان   ٣٠٠
گــردش در داخــل شــهر حــدود ٣٠٠٠ تــا ٣٧٥٠  کســی بــرای  ســاعات شــلوغی بهــای تا
گــردش در اطــراف شــهر حــدود ٧٥٠٠ تومــان تمــام می شــود.  تومــان درمی آیــد و بــرای 
کرایه هــا حــدود ١٥٠ تومــان بــه عنــوان مالیــات اضافــه  از ٢٥ نوامبــر ســال ٢٠٠٩ بــه بهــای 
گــر  کســی متر دیــده نمی شــود بــه همیــن دلیــل ا شــده اســت. البتــه ایــن مالیــات در تا
گــر راننــده یــادش  کســی متر هجــده یــوان نشــان داد شــما بایــد نــوزده یــوان بپردازیــد. ا تا
کســی متر  کنــد بهتــر اســت بــه او مؤدبانــه تذکــر دهیــد تــا تا کســی متر را روشــن  کــه تا رفــت 
کننــد. در  کســی متر را روشــن  کــه معمــواًل یادشــان مــی رود تا گفــت  کنــد. بایــد  را روشــن 
گــر شــکایتی  کــه ا کتــور باعــث می شــود  کنیــد، داشــتن فا کتــور  آخــر هــم از او درخواســت فا
گذاشــته باشــید  کســی جــا  گــر چیــزی را در تا داشــته باشــید، رســیدگی بشــود و در ضمــن ا
ــرای شــما مشــکل باشــد  ــا راننــدگان ممکــن اســت ب ــه شــما پــس می دهنــد. مکالمــه ب ب
کارمنــدان هتــل می توانیــد  چــون بیشــتر آن هــا بــه زبــان انگلیســی آشــنایی ندارنــد. از 
بدهیــد.  راننــده  بــه  شــما  و  بنویســند  شــما  بــرای  را  آدرس هــا  کــه  کنیــد  درخواســت 
کــه آدرس و یــا نقشــه ی هتــل را بــه چینــی همــراه خــود داشــته باشــید. مطمئــن شــوید 
امــا  B هســتند  بــزرگ  بــا حــرف  کار  پروانــه ی  لــوح  کســی های عمومــی دارای  تا تمــام 
کســی ها در داخــل شــهر نیســتند  کســی های ســیاه اشــتباه نگیریــد. ایــن تا ــا تا آن هــا را ب
ــا  کاخ تابســتانی و ی ــا  ــزرگ و ی ــوار ب بلکــه معمــواًل در اطــراف مناطــق توریســتی ماننــد دی
ــد مگــر  ــه ی بیشــتری می گیرن کرای کســی ها  ایســتگاه های متــرو هســتند. معمــواًل ایــن تا
خ آن را از قبــل بدانیــد. در بعضــی مــوارد آن هــا توریســت ها را بــه  اینکــه شــما مســیر و نــر
مکان هــای دیگــری می برنــد. حتــی ممکــن اســت آن هــا را بــه محله هــای پــرت ببرنــد و 
گــر بــا ایــن مســئله -البتــه نــه دزدی، بلکــه مســیر ناخواســته! - مواجــه شــدید  بدزدنــد. ا
گواهــی  آن هــا را بــه  کامــل را بپردازیــد و شــماره ی  کرایــه ی  بهتــر اســت بحــث نکنیــد و 

خاطــر بســپارید و بعــد بــه پلیــس اطــالع دهیــد.
خ هــا و مســافت ها را بــه  بــرای اینکــه دچــار این گونــه مشــکالت نشــوید بهتــر اســت نر
کســی شــوید، بپرســید. بــه- خاطــر داشــته باشــید و از افــراد محلــی قبــل از این کــه ســوار تا
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پیشنهاد سفر
- پکن در دو روز

کاخ، و  گــذار در  گشــت و  کنیــد، بــرای  بــرای شــروع پکن گــردی شــهر ممنوعــه را امتحــان 
کمتریــن زمــان مــورد نیــاز ، یــک صبــح تــا ظهــر خواهــد بــود. حوالــی  همچنیــن تیانان مــن 
ظهــر می توانیــد از مســیر ِ زیرزمینــی ِ تیانانمن شــی بــه وانگ فوجینــگ برویــد و ناهــار را 
گرســنه نیســتید در خیابــان  گــر  کنیــد. البتــه ا کوان جــود میــل  کیان مــن  در رســتوران 
کــه غــذای ســبک و ارزان می فروشــند. می توانیــد  وانگ فوجینــگ دکه هایــی هســتند 
کســی بــه معبــد بهشــت برویــد یــا بــه جــای آن در یکــی از تورهــای دوچرخه ســواری  بــا تا
کنیــد. روز بعــد بــا دیــدن دیــوار بــزرگ چیــن شــروع می شــود. بعــد از آن، گورهــای  ثبت نــام 

مینــگ را ببینیــد و عصــر را هــم بــه تماشــای بندبــازی بــه ســبِک چینــی بگذرانیــد.
گورهــای  روز بعــد زود از خــواب بیــدار شــوید و خــود را بــرای یــک ســفر بــه دیــوار بــزرگ و 
بــه تماشــای اجــرای بندبازی هــای چینــی اختصــاص  را  کنیــد و عصــر  آمــاده  مینــگ 

دهیــد و پــس از آن، روز را بــا خوشــگذرانی در ســانلیتون بــه پایــان برســانید.

- پکن در سه روز
روز ســوم را بــا بازدیــد از معبــد المــا آغــاز، بــه فروشــگاه های لیولی چانــگ برویــد، البتــه 
کــه قصــد خریــد نداریــد، دیــدن لیولی چانــگ خالــی از لطــف نیســت. دیــوار  مهــم نیســت 
ج ســاعت برویــد تــا بــه  بازسازی شــده ی شــهر مینــگ را ببینیــد. بــه جنــوب شــرقی ِ بــر
کاخ خیلــی بــزرگ اســت نمی توانیــد همــه ی  کاخ تابســتانی برســید و البتــه چــون ایــن 
گــر از آن جــا  کنیــد، و ا وقت تــان را در آن بگذرانیــد. شــام را در رســتوران شــیاووانگ میــل 
کی هــای لذیــذی  ــازار شــبانه ی دونــگ هوامــن حتمــًا خورا خوشــتان نیامــد در حیــاط ب

گذرانــدن شــب، رفتــن بــه اپــرای پکــن اســت. وجــود دارنــد. پیشــنهاد مــا بــرای 

- سفر یک هفته ای
کاخ آن قــدر بــزرگ و  کاخ تابســتانی اولیــت شــما در چهارمیــن روز اســت، ایــن  گشــتن در 
کنــار بگذاریــد. روز بعــد را بــه دیــدن آرت  کامــل را  کــه برایــش یــک روز  پــر جزئیــات هســت 
گذرانــد، عصــر هــم فرصتــی خواهیــد داشــت تــا پکــن را بــا دوچرخــه  دیســتریکت خواهیــد 
ــد و شــب را هــم  ــا شــانگهای گوآن بروی ــه چنــگ ِده و ی ــد. روز ششــم را می توانیــد ب بگردی
همان جــا بمانیــد. البتــه ایــن فقــط یــک انتخــاب اســت وگرنــه می توانیــد شــب را بــه پکــن 
کــه در هنــگ هــو قــرار دارد و امــا  برگردیــد. صبــح می توانیــد بقایــای دیــوار چیــن را ببینیــد 
ــازار شــرقی، و  ــازار لبــاس سنلیتون یاشــو، ب ــد در بازارهایــی مثــل ب ــه خری بعــد از ظهــر را ب

مغازه هــای داشــیالر برویــد. 
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کننــد دچــار مشــکل  گــر تقلبــی  کــه در ایــن زمینــه اطــالع داریــد و ا راننــدگان نشــان دهیــد 
گــر راننــده مــدت طوالنــی راه را  خواهنــد شــد. موقعیــت خــود را بــا خورشــید بســنجید و ا
اشــتباه رفــت بــا او در میــان بگذاریــد. راننــدگان متقلــب بــه راه اصلــی بــاز می گردنــد ولــی 
گفــت. ممکــن اســت بعضــی  راننــدگان درســت کار دلیــل تغییــر مســیر را بــه شــما خواهنــد 
کســی متر خــراب اســت. در این صــورت  کرایــه ی بیشــتری بخواهنــد و بگوینــد تا راننــدگان 

کنیــد. کــه داخــل ماشــین نصــب اســت ببینیــد و یادداشــتش  گواهــی را  بایــد شــماره ی 
ــی  ــد صندل ــی ها چن کس ــه تا ــود دارد، در اینگون ــن وج ــز در پک ــاز نی ــی های دست س کس تا
ــا آنهــا چانــه نــزده باشــید،  کرایــه ب گــر از قبــل ســر  بــه پشــت یــک موتــور وصــل هســتند! ا
گذارنــد. ممکــن اســت بــرای یــک مســیر ٢ دقیقــه ای  کاله مــی  بیشــتر آن هــا ســر شــما 
کردنــد  گــر پــول ندهیــد شــاید بــه شــما حملــه  حــدود ٤٥٠٠٠ تومــان از شــما بگیرنــد و ا
کنیــد. در مملکــت غریــب بــا  گواهــی  را یادداشــت  کــه طبعــًا ســخت اســت امــا شــماره ی 

بومی هــا در نیفتیــد.

آب و هوا
از مــاه ســپتامبر )شــهریور( تــا اوائــل نوامبــر )اواخــر ِ مهرمــاه(، بهتریــن فصــل بــرای رفتــن 
ــر از فصل هــای دیگــر  کمت ــی و تعــداد توریســت ها بســیار  ــه پکــن اســت، هــوا بســیار عال ب
کیشــوانگ می نامنــد،  ــو  ــاه خــوش آب و هــوا را تیانگائ کوت اســت. چینی هــا، ایــن فصــل 
تــازه اســت. زمســتان  بلنــد و هــوای  بــه معنــای آســمان  ِ تحت الفظــی آن  کــه معنــی 
فصــل یخبنــدان پکــن اســت، دمــا از بیســت درجــه ســانتی گراد زیــر صفــر نیــز پایین  تــر 
مــی رود و بادهــای ســرد شــمالی، لــرزه بــر انــدام هــر جنبنــده ای می اندازنــد. فصــل بهــار، 
کــه از ســمت مغولســتان می آیــد و همــه جــا را  کی  گــرد و غبــار وحشــتنا صــرف نظــر از 
گل هــای بیــد ماننــد دانه هــای بــرف  می پوشــاند، فصــل مناســبی بــرای ســفر اســت و 
در هــوا شــناورند. تابســتان ها در زیــر آفتــاب ســوزان، دمــای پکــن بــه بــاالی ٤٠ درجــه 
گرمــای شــدید، اوج  کــه بــا وجــود  ســانتی گراد نیــز می رســد. ولــی جالــب اســت بدانیــد 
ــه طــور معمــول هتل هــا در تابســتان قیمت هــا را  ــازار توریســم در ایــن فصــل اســت و ب ب
گردشــگر می شــود. در ضمــن آلودگــی هــوا در تابســتان  بــاال بــرده و دیــوار بــزرگ چیــن پــر از 

و زمســتان باالســت.

http://safaridigar.com
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گوســفندهایش )شــوان یانــگ رو( نیــز مشــهور  بــرای تاس کبــاب ران  همچنیــن پکــن 
ــه  ــفند را، ب گوس ــا ران  ــردد، آن ه ــاز می گ ــی ب ــردم مانچوی ــه م ــذا ب ــن غ ــت ای ــت. اصلی اس
گوســفند ترجیــح می دادنــد. ماننــد دیگــر انــواع تاس کبــاب )کــه نــام اصلــی  مثــاًل فیلــه ی 
آن، هوگــو اســت( در سرتاســر چیــن، تاس کبــاب را ماننــد ایــران در داخــل ماهی تابــه 
ــاس  ــه ت ــی  چوانی ، ک ــاب س ــزد. برخــالف تاس کب ــودش بپ ــار و آب خ ــا بخ ــا ب ــد ت مي گذارن
درســت  ادویــه  بــدون  کبــاب  تــاس  ایــن  اســت،  طعــم دار  موســیر  بــا  گوســفند  کبــاب 
گــر بــه نظرتــان خوش طعــم نمی رســد، مــی توانیــد درخواســت تاس کبــاب  می شــود. ا
خــوراك  این کــه  بــرای  بکنیــد.  اســت-  قرمــز  فلفــل  از  پــر  و  رنــگ  قرمــز  -کــه  ادویــه دار 
کــه طعــم آن،  کنیــد  ســالم و راحتــی داشــته باشــید بهتــر اســت ینگ یانــگ در خواســت 
کــه شــامل  مالیــم و دلپذیرتــر اســت. مــواد خــام در بشــقابی بــرای شــما ســرو می شــود 
چ، نــودل و توفــو اســت. جالــب  گوشــت و غذاهــای دریایــی، ســبزی، انــواع قــار انــواع 
کنیــد. چینی هــا بــا غذاهــا  کــه خودتــان بایــد در ســر میــز، ینگ یانــگ را طبــخ  این جاســت 
کنجــد همراهــی می شــود را مصــرف می کننــد. شــما  ــا  کــه معمــواًل ب نوعــی ســس غلیــظ 
کــه  کنیــد. درســت اســت  می توانیــد فلفــل قرمــز، ســیر، و چیزهــای دیگــر را بــه آن اضافــه 
کنیــد،  کبــاب  ک تــان را  ک اســت، ولــی اینکــه خودتــان خورا کمــی ترســنا واژه ی خــام 
ــز  ــر اســت. در مرک گوشــت، مطمئن ت کامــل پختــه شــدن  از لحــاظ حصــول اطمینــان در 
ــا ١٢٥٠٠ تومــان اســت امــا هرچــه از  ــرای هــر نفــر حــدود ٨٠٠٠ ت شــهر، بهــای تاس کبــاب ب
کاهــش پیــدا می کنــد. ضمنــًا بــه یــاد داشــته باشــید  مرکــز شــهر دور می شــویم قیمــت آن 
کــه هیــچ ارزانــی ای بی دلیــل نیســت، ممکــن اســت یــک تاس کبــاب زمان هــای زیــادی را 
کــه بــه اصطــالح بــه  گذرانــده باشــد  گــرم شــدن و پختــن  بــه پختــن، ســرد شــدن، دوبــاره 

کــه خــب طبعــًا ارزان هــم هســت. آن تاس کبــاب مانــده  می گوینــد 
کــه فکــرش را  رســتوران اوریگــوس دارای چنــد شــعبه در ســطح شــهر اســت و هــر چیــزی 
کنیــد- پیتــزا، پاســتا و غذاهــای بین المللــی ِ دیگــر- بــا بوفــه ای در حــدود قیمتــی ِ ٦٠٠٠ 
ــه ایــن شــامل نوشــیدنی های غیرالکلــی و دســر نیــز می شــود.  تومــان را ســرو می کنــد، ک
کــه بــه باربیکیــوی تگزاســی  ک هــای تگزاســی هســتید بــد نیســت  گــر بــه دنبــال خورا ا
در نزدیکــي متــروی جیانگومــن ســر بزنیــد. تونــی رومــاس در وانگفوجینــگ )در میــدان 
ــون  ــد چ ــر طرف دارن ــز در پکــن بســیار پ ــره ای نی ک ــتوران های  ــعبه دارد. رس ــال( ش اورینت
گوســاله، جوجــه  گوشــت  کبــاب می کنیــد. فرآینــد طبــخ  شــامل  خودتــان غذای تــان را 
و خوراك هــای دریایــی و همچنیــن بعضــی ســبزی جات ســبز و ســیب زمینی می شــود. 
کــه ایــن رســتوران انــواع  تمــام هتل هــای شــیك حداقــل داراي یــك رســتوران هســتند 
خوراك هــا را در بــر دارد تــا مهمانــان لــذت ببرنــد. شــما می توانیــد انــواع رســتوران های 
فرانســوی، ایتالیایــی، آمریکایــی و چینــی را در هتل هــا بیابیــد. البتــه بــه یــاد داشــته 
تومــان  بیســت هزار  و  صــد  حــدود  رســتوران ها  ایــن  در  غــذا  نــوع  ارزان تریــن  باشــید 

می شــود. 
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غذا
ایــن  بشــوید،  حاضــری  غذاهــای  رســتوران  یــک  وارد  گرســنه اید؟  هســتید،  پکــن  در 
ــه  ــر ب گ ــد. ا ــه خــود پکنی هــا غذایشــان را می خورن ک گزینــه ی شماســت، جایــی  بهتریــن 
کــه بعــد از دیــدن منــوی رســتوران ها بــه ذهن تــان  اروپــا رفتــه باشــید، اولیــن چیــزی 
ــه،  ــت. بل ــذا در اروپاس ــای غ ــا قیمت ه ــه ی آن ب ــا و مقایس ــن غذاه ــِت پایی ــد قیم می رس
گفــت پکــن، حتــی از دیگــر شــهرهای چیــن هــم ارزان تــر اســت. یکــی  در مــورد غــذا بایــد 
در خیابــان می فروشــند خوردنی ایســت  و شــب  روز  تمــام طــول  در  کــه  از چیزهایــی 
غ، نوعــی خمیــر مخصــوص  کــه شــبیه بــه پن کیــک اســت، ایــن پن کیک هــا از تخم مــر
کلوچــه درســت می شــوند. خــوردن ایــن پن کیــِک  چینــی، موســیر و ســِس مخصــوص 

بســیار لذیــذ تنهــا چهارصــد تومــان هزینــه در بــر دارد.
کبــاب و همچنیــن ایــن  کبــاب بــره ی خودمــان اســت. انــواع  یانــگ رو چائوئــر، همــان 
کبــاب پیــدا  ــا نیمه شــب، در دکه هــای ســیار فــروش  کبــاب را می توانیــد از بعــد از ظهــر ت
کبــاب خوبــی در آن پیــدا  فــروش  کــه دکه هــای ســیار  کنیــد. معروف تریــن محلــه ای 
ک بــره، جوجــه و  می شــوند وانــگ فوجینــگ اســت، در وانــگ فوجینــگ انــواع خــورا
کــه  گوســاله و همین طــور انــواع و اقســام نــودل ســرو می شــوند. البتــه چیزهایــی  گوشــت 
بــرای مــا ایرانی هــا عجیــب و غریــب و حتــی چندش انگیــز هســتند هــم بــرای خــوردن 
کشــیده  شــده. بلــه،  عرضــه می شــوند، مثــل: کــرم ابریشــم و عقــرب و حشــراِت بــه ســیخ 
کــه هنــگام مواجهــه بــا ایــن صحنه هــا بــه اعصــاب خــود مســلط  توصیــه ی مــا ایــن اســت 

باشــید.
چینی هــا هــم مثــل مــا ایرانی هــا اهــل تنقــالت هســتند. بــا آمــدن زمســتان و ســرما، 
کی هــا  کی هــای مخصوصــی هــم وارد خانه هــای چینــی می شــود. یکــی از ایــن خورا خورا
بینگ تانگ هولــو اســت، کــه نوعــی تــوت شــیرین اســت. ایــن تــوت را آن قــدر در شــکر 
بینگ تانگ هولــو  در  اســتفاده  مــورد  میــوه ی  البتــه  شــود.  ســفت  تــا  می خواباننــد 
یــا  بــادام،  یــا حتــی آجیــل -یعنــی مغــز  می توانــد پرتقــال، انگــور، توت فرنگــی، مــوز و 

فنــدق- باشــد، امــا از تــوت بیشــتر اســتفاده می شــود.
کبــاب شیشــلیک در مشــهد، بنابرایــن  ــه  ک ــان در پکــن آن قــدر معــروف اســت  اردک بری
ــر  ــتورانی هن ــر رس ــه ه ــد. البت ــت ندهی ــوردن آن را از دس ــه خ ک ــت  ــن اس ــا ای ــه ی م توصی
ــن اردک و عرضــه ی آن را در بهتریــن حالــت نــدارد. حــدود قیمــِت یــک اردک  پخــت ای
کبــاب شــده هشــت هزار تومــان اســت. امــا ایــن قیمــت در رســتوران های لوکس تــر تــا 
ســی هزار تومــان هــم بــاال مــی رود. اردک پکنــی بــا پن کیک هــای نــازک و همــراه بــا ســس 
ــک  ــک پن کی ــد، و ی ــت اردک را در ســس می زنن ــود. گوش ــار ســرو می ش ــیر و خی ــو، موس آل
خیــار  و  موســیر  همــراه  آخــر  در  و  می گیرنــد-  لقمــه  حقیقــت  -در  می پیچنــد  آن  دور 

می خورنــد.
گای( بیــن چینی هــا خیلــی پرطــرف دار  گئولیــن )گوئلیــن جیــا چانــگ  رســتوران خانگــی 
کیفیتــش- در تمــام  اســت و می گوینــد خوش مزه تریــن و ارزان تریــن غــذا را نســبت بــه 
کیفیــت و ارزان  پکــن ســرو می کنــد. یکــی از رمــوز موفقیــت ایــن رســتوران، عــالوه بــر 
گئولیــن می رویــد بایــد خــود را  گــر بــه  بــودن، ابتــکاری بــودن و جدیــد بــودن غذاهاســت. ا
گفــت محیــط رســتوران مشــخصًا، دل پذیر  کنیــد البتــه بایــد  بــرای شــلوغی ازدحــام آمــاده 
ــعبه دارد.  ــم ش ــن ه کل پک ــت و در  ــتوران  زنجیره ایس ــن رس ــت. ای ــتنی اس و دوست داش

عالمتشــان هــم دو عــدد خــوِک کوچــک اســت.
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خرید
- فروشگاه مرکزی هنر و صنایع دستی پکن 

گلدان هــای بــزرگ بــا طراحــی و  گــر بــه دنبــال یشــم اصــل شناســنامه دار هســتید یــا از آن  ا
ریزه کاری هــای مخصــوص چیــن می خواهیــد و یــا عالقه منــد بــه هنــر فرش بافــِی چینــی 
هســتید بایــد ســری بــه ایــن فروشــگاه بزنیــد. در طبقــه ی هم کــف می توانیــد جواهــر 
آالت و طــال و نقــره بخریــد، فروشــگاه های طبقــه ی دوم امــا بــه فــروش محصوالتــی چــون 
بلــور، نقاشــی و مینیاتــور، خطاطــی و بادبــزِن چینــی مشــغولند. طبقــه ی ســوم و چهــارم، 
کــی روی چــوب، پارچــه  و ابریشــم و فــرش اختصــاص دارد.  بــه فــروش منبــت کاری و حکا

- فروشگاه ابریشم پکن 
از صــد و هفتــاد ســال پیــش ایــن فروشــگاه مشــغول بــه فــروش ابریشــم اســت، ارزان تریــن 
ابریشــم در ایــن فروشــگاه، متــری ٦٠٠٠ تومــان قیمــت دارد، در طبقــه ی    بــاال هــم لبــاس 

آمــاده و طبعــًا دارای ابریشــم می فروشــند. 

- شهر سرامیک جینگ ِدِژن 
می آیــد  دســت  بــه  جینــگ دژن  کوره هــای  از  چیــن،  در  موجــود  ســرامیِک  اعالتریــن 
ــن  ــاوری، ای ــرفت فن ــا پیش ــه ب ــت. البت ــش اس ــرای خریدن ــا ب ــن ج ــگاه بهتری ــن فروش و ای
کارگیــری رنگ هــا  ح و بــه  ســرامیک ها بــه طــور ســنتی تهیــه نمی شــوند، امــا از لحــاظ طــر
ــر  ــگ معروف ت ح و رن ــر ــد ط ــرامیک ها چن ــن س ــد. ای ــرف اول را می زن ــنت ح ــان س همچن
ــر  ــت و در آخ گل ُرز اس ح  ــر ــه ط ک ــکای  ــا فن ــت و ی ــفید اس ــی و س ــه آب ک ــاًل ُدکای  ــد مث دارن

کینگ هــو، کــه این یکــی هــم طرحــی دیگــر بــا رنگ هــای آبــی و ســفید اســت. 

- کفش فروشی نیلیان شینگ 
آن  از  را  کفشــش  هــم  تســه دونگ  مائــو  کــه  کفاشی ایســت  همــان  تیلیان شــینگ 
کفش فروشــیِ  قدیمــی در ســال ١٨٥٣ افتتــاح شــده و دارای ١٠٠ کارمنــد  می خریــده، ایــن 
ح ِ چینــی را بــه خانم هــا توصیــه می کنیــم.  گل دار ِ طــر کفش هــای  اســت! مــا خریــد 

- تن فوزتی 
ایــن فروشــگاه های تایوانــی، مخصــوص فــروش چــای هســتند و در پکــن بیــش از ٢٥ 

شــعبه دارنــد. می توانیــد در تن فوزتــی طعــم انــواع چای هــا را بچشــید. 

- تونگرتانگ 
کــه از ســال ١٦٦٩، قرص هــا  گیاهــی در پکــن اســت  معروف تریــن فروشــگاه داروهــای 
گیاهــی تهیــه می کنــد . تونگر تانــگ، داروخانــه ی ســلطنتی امپراتــوری  و شــربت های 
آمــاده  پزشــکان ســلطنتی  نســخه های ســری  براســاس  را  و داروهایــش  بــوده  کینــگ 

می کــرده. 

- دنگ چنگ، زمین ِ پنج رنگ 
ــج  ــِن پن ــاس زمی ــتر اجن ــد. بیش ــگاه بروی ــن فروش ــه ای ــنتی ب ح  س ــاس طــر ــد لب ــرای خری ب
کشــورهای غربــی مثــل آمریــکا و ایتالیــا فروختــه می شــود، ولــی در خــود چیــن  رنــگ، در 

ــد.  کنی ــه  ــر تهی ــا را ارزان ت ــد آن ه می توانی

کودکان  - شین ُژنگ گو، فروشگاه 
کــه آن هــا را  کــه بچه هایتــان ســرگرم باشــند؟ پیشــنهاد می کنیــم  دنبــال جایــی هســتید 
بــه ایــن فروشــگاه پــر از اســباب بازی پــازل  و بازی هــای رایانــه ای ببریــد. در طبقــه ی دوم 
کار بچه هــا می آیــد، از وســایل  کــه بــه  ایــن فروشــگاه می توانیــد پوشــک بچــه و چیزهایــی 
کارکنــان فروشــگاه نیــز  ــد و در ضمــن  ــا لبــاس را بخری گرفتــه ت ــر  روزمــره مثــل لوازم التحری

کمــک می کننــد. شــما را در ایــن زمینــه 
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گردشگری پکن جاذبه های تفریحی و 
- میدان تیانانمن 

بزرگتریــن میدان هــای جهــان، خیلــی وقت هــا شــاهد بزرگتریــن حــوادث جهــان هــم 
بوده انــد، تیانانمــن بــا چشــمان خــود، مــرِگ دموکراســی را در چیــن دیــده اســت. کشــتار 
جوانــان و دانشــجویان معتــرض بــه حکومــت چیــن را در خــود دیــده و نتوانســته حرفــی 
کنــد. البتــه ایــن یکــی ازخصوصیــات میدان هاســت، کــه حــوادث بــزرگ  بزنــد و جلوگیــری 
را ببیننــد و حرفــی نزننــد. ایــن میــداِن بــزرگ شــما را بــه یــاد اقتــدار مائــو می انــدازد. 
بادبادک هــای  و  آســمان  از  چشــم اندازی  وســیعش،  بســیار  فضــای  بــا  آن کــه  ضمــن 
کــه نظیــرش را بــه ســختی در جــای دیگــری در جهــان  بچه هــا، بــه شــما نشــان می دهــد 
کــه روی ایــن ســنگ فرش ها  کــرد. میــدان همیشــه پــر از بچه هایــی اســت  می تــوان پیــدا 
کــه زمانــی بــا خــوِن مــردِم دموکراســی خواه شســته شــده، مشــغول بــازی هســتند. خیلــی 
کنــار میــدان مشــغول انداختــن عکــس یــادگاری  گوشــه و  از چینی هــا و توریســت ها در 
ــوب  ــه جن ــمال ب ــور ش ــدان، در مح ــت. می ــی اس ــن میدان ــن، این چنی ــتند، تیانان م هس
کــه ســالن های شــرق و غــرب واقع  ســاخته شــده و مســتطیل شــکل اســت، بــه ایــن دلیــل 
کــه از ورود و خــروج صــدا  در میــدان بــه شــهر ممنوعــه تعلــق دارنــد و می خواســته اند 
کمونیســتی در ســر و شــکل ِ  کننــد، همچنیــن تاثیــرات معمــاری شــوروی و  جلوگیــری 

کامــاًل مشــهود اســت.  تیانان مــن 
ِ کمونیســتی در برابــر رهبرشــان مائــو، رژه  ِ چیــن  در همیــن میــدان، ارتــش میلیونــی 
ــود و  ــاد، در ١٩٧٦ ب ــاق افت ــه ایــن اتف ک ــار  ــد، آخریــن ب ــرام می کردن ــد و ادای احت می رفتن
گفتیــم در همیــن  کــه پیش تــر از آن ســخن  تنهــا ســیزده ســال بعــد، مــرِگ دموکراســی ای 
کــه در حمایــت از یکــی از  میــدان اتفــاق افتــاد، ارتــش چیــن بــا تانــک، تجمــع دانشــجویی 
کــرد و دســِت کــم  کمونیســت بــه راه افتــاده بــود را متفــرق  اعضــای اخــراج شــده ی حــزب 
کشــته شــدند. در حــال حاضــر بــرای جلوگیــری از اتفاق هــای مشــابه ایــن  صــد نفــر هــم 
کنتــرل میــدان  کنتــرل می شــود و تدابیــر امنیتــی ِ زیــادی را نیــز بــرای  میــدان بــا دوربیــن 
و جمــع نشــدن مــردم در آن، اعــم از حضــور پلیــس و نیروهــای لبــاس شــخصی بــرای 

ــد.  گرفته ان ــر  ــرات، در نظ ــازماندهی تظاه ــری از س جلوگی
کــه معمــاری آن محــدب و پیازی  شــکل بــوده  دور میــدان، ســالن تئاتــر بزرگــی وجــود دارد 
کار رفتــه در َنمایــش اســت،  کــه در آن جلــب توجــه می کنــد شیشــه های بــه  و چیــزی 
کــه بــه ایــن ســاختماِن مــدرن  کــرده. ایــراد بــه حقــی  کــه آن را شــبیه بــه یــک ســفینه 
زود  اســت. صبح هــای  اطرافــش  و معمــارِی  بــا محیــط  آن  تجانــس  عــدم  می گیرنــد، 
ــد،  ــه اهتــزاز در می آورن کشورشــان را ب دســته ای ســربازان جمهــوری خلــق چیــن پرچــم 
قــدم روی ایــن ســربازان بســیار دقیــق و تماشــایی اســت، آن هــا در هــر دقیقــه ١٠٨ قــدم 
برمی دارنــد و طــول هــر قــدم هــم دقیقــًا ٧٥ ســانتی متر اســت، عصرهــا هــم مشــابه همیــن 
مراســم بــرای پاییــن آوردن پرچــم انجــام می شــود، کــه البتــه عصــر، بــه دلیــل ازدحــام 
را  پرچــم  آمــدِن  پاییــن  فقــط  و  نشــوید،  بــه دیــدن ســربازها  جمعیــت، شــاید موفــق 
کل میــدان تیانان مــن ممنــوع اســت ٔ ولــی فکــر نمی کنیــم  ببینیــد. دوچرخه ســواری در 
گــر مســیری را بــا دوچرخــه طــی  بــرای تانک ســواری مشــکلی وجــود داشــته باشــد! ٔ امــا ا
کمــک دســت از میــدان رد  ــا  ــه میــدان رســیده اید، می توانیــد دوچرخــه را ب ــد و ب کرده ای

کنیــد .

- شهر ممنوعه 
ج  شــهر ممنوعــه، بــه ایــن دلیــل ممنوعــه نامیــده می شــود چــون ارتباطــش بــا جهــان خار
بــه مــدت ٥٠٠ ســال قطــع بــود، از میــان آثــار تاریخــی ِ ثبــت شــده در پکــن، شــهر ممنوعــه 
کامل تریــن، ســالم ترین و بــا تقریبــی بــاال، احتمــااًل بهتریــن آن هاســت. شــهر ممنوعــه در 
ــور بــه زندگــی خصوصــی اش در جــوار همســراِن بی شــمارش  کــه امپرات واقــع محلــی بــود 
می شــد.  شــمرده  مجلــل،  البتــه  و  عظیــم  حرم ســرای  یــک  نوعــی  بــه  و  می پرداخــت 
تاریــخ ســاخت شــهر ممنوعــه بــه قــرن پانزدهــم میــالدی برمی گــردد. در طــول تاریــخ، 
گرفتــه، امــا در حــال حاضــر،  ــرار  ــی ق ــه و ویران ــورش و حمل شــهر ممنوعــه، بارهــا مــورد ی
کــه در طــول یــک دهــه،  گــروه متخصــص مرمــت در اختیــار دارد  شــهر ممنوعــه یــک 
کرده انــد. خانه هــای زیبــا  ٧٢٠٠٠٠ متــر مربــع، ٨٠٠ ســاختمان و ٩٠٠٠ اتــاق را بازســازی 
کار  و مجلــل واقــع در شــهر ممنوعــه در حــال حاضــر تبدیــل بــه مــوزه شــده اند، ســاعات 
کســب اجــازه از مدیــر مــوزه اجــازه ی عکس بــرداری  ایــن موزه هــا معیــن نیســت و بــدون 
نخواهیــد داشــت. خیلــی از تاالرهــای شــهر ممنوعــه، نمایشــگاه های مختلفــی را برگــزار 
کــه تاریــخ برگزاری شــان، بــه طــور معمــول در مجلــه ی بی جینگــرز ٔ بخواهیــم  می کننــد 

کنیــم می شــود: پکن بازهــا! ٔ می آیــد.  ترجمــه 
کــه ســاختمان های تشــریفاتیِ  کاخ در مســیر  بــرای بازدیــد از شــهر ممنوعــه، بایــد بدانیــد 
گرفتــه و در شــمال  شــمال بــه جنــوب قــرار دارنــد. در جنــوب، دروازه ی نیــم روز قــرار 
محوطــه ی شــهر ممنوعــه هــم، دروازه ی نیــروی ایــزدی قــرار دارد. دروازه ی نیــم روز در 
کــدام از ایــن دو دروازه در دو ســر ضلــع  کامــل بازســازی شــده. هــر  قــرن هفدهــم بــه طــور 
کــه شــهر ممنوعــه را تشــکیل می دادنــد واقــع شــده اند. دروازه ی نیــم روز  مســتطیلی 
اختصاصــًا بــه ورود و خــروج امپراتــور اختصــاص داشــته و مشــرف بــه محوطه ایســت 
ســه  ممنوعــه  شــهر  داخــل  در  می گوینــد.  ممنوعــه  شــهر  حیــاِط  را  آن  اصطالحــًا  کــه 
بــزرگ وجــود دارنــد. کاخ هماهنگــی عالــی )تای حــه( مهم تریــن و بزرگترین شــان  کاخ 
آن  در  تاج گــذاری  همچنیــن  و  امپراتــور  زادروز  جشــن  مثــل  مهــم،  رســومات  و  اســت 
ــاج و تخــت اژدهــا  ــه آن ت ــه ب ک انجــام می شــده. در داخــل ایــن ســالن، تخــت ســلطنتی 
می گوینــد، قــرار دارد. اژدهــا، بســیار مــورد احتــرام چینی  هاســت و در فرهنــگ چینــی 
هــم نقــش مهــم و پررنگــی بــر عهــده دارد. اصــواًل این جــا هــم اژدهــا نماینــده ی قــدرت و 
کافــی  بــه خصــوص قــدرِت امپراتــوری اســت. بــرای این کــه بــه اهمیــت اژدهــا پــی ببریــد 
ــه  کاخ ب کاخ حــدوداً ١٣٠٠٠ عــدد اژدهــا در تزیینــات داخلــی  ــا بدانیــد در همیــن  اســت ت
ِ متوســط )جوی حــه(  ِ عالــی، کاِخ هماهنگــی  کاخ هماهنگــی  کار رفتــه اســت. پشــت 
ــور بــه  قــرار دارد، کــه مثــل ســالن ترانزیــت عمــل می کــرده و در حقیقــت در این جــا امپرات
کاخ، ســالن  تمریــن ســخن رانی و انتظــار بــرای حضــور در مراســم می پرداختــه. ســومین 
کــه بــه مهمانی هــای دربــار اختصــاص داشــته اســت.  هماهنگــی حفــظ )بایو حــه( اســت 
کــه ترتیــِب  کاخ، ســاختمان های دیگــر شــهر ممنوعــه قــرار می گیرنــد  بعــد از ایــن ســه 
گرفتــه. یکــی  چینــش و انــدازه ی ایــن ســاختمان ها بــر اســاِس درجــه ی اهمیــت صــورت 
گویــا در  کــه  از مســایل خیلــی مهــم در فرهنــگ و فولکلــور چیــن، سلســله مراتب اســت 

معمــارِی آن هــا نیــز خــود را نشــان داده اســت.
کــی اســت، ایــن اقامــت گاه در ابتــدا بــه عنــوان محــل  اولیــن ســاختمان، کاخ آســمانی ِ پا
کار می رفتــه، امــا بعدهــا بــه ســالن  کینــگ بــه  زندگــیِ  امپراتورهــای سلســله های مینــگ و 
خوش آمدگویــی نماینــدگان خارجــی و مقامــات سیاســی ِ مهــم، اختصــاص یافــت. بعــد 
از آن، ســاختمان اتحــاد قــرار دارد، و در شــمال شــهر ممنوعــه هــم بــاغ ســلطنتی بــا 
بیــش از ٧٠٠٠ متــر مربــع مســاحت قــرار دارد. در شــرق و غــرب شــهر ممنوعــه، اقامــت گاه 
کتاب خانــه، معبــد، ســالن نمایــش و حتــی زمیــن  مجلــل ســابق قــرار دارد، کــه شــامل 
تنیــس ِ آخریــن امپراتــور می شــود. ایــن ســاختمان ها در حــاِل حاضــر بــه مــوزه تغییــر 
کاربــری داده انــد و بخشــی از هزینه هــای جــارِی شــهر ممنوعــه را بــا فــروش بلیــت، تأمیــن 

می کننــد. 
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- دیوار بزرگ چین 
امــا تخمیــن  کیلومتــر طــول دارنــد  ایــن دیــوار در حــال حاضــر ٧٠٠٠  باقی مانده هــای 
کیلومتــر طــول داشــته، بقایــای دیــوار،  گذشــته ایــن دیــوار ده هــزار  کــه در  زده می شــود 
نکتــه ی  امــا  اســت.  موجــود  مغولســتان  داخــل  و  شــمالی  کــره  مــرز  در  حتــی  امــروزه 
ــو جهانگــرد ِ ایتالیایــی در ســفرنامه اش هیــچ اشــاره ای  ــه مارکوپول ک عجیــب ایــن اســت 
بــه ایــن دیــوار عظیــم نکــرده. پایــه ی دیــوار اصلــی بیــش از دوهــزار ســال قبــل و در زمــان 
گذاشــته شــد. و بعدهــا در طــول ســلطنت دیگــر پادشــاه ها  کین شــی هوانگ  امپراتــور 
ایــن  بــه  رفته رفتــه  و  شــد  ســاخته  چیــن  مــرزِی  نقــاط  دیگــر  در  دیگــری  دیوار هــای 
توســط  دیوارهــا  ایــن  کــه  این جاســت  جالــب  گفتنــد.  چیــن  بــزرگ  دیــوار  دیوارهــا، 
ــًا  ــوار واقع ــن دی ــه ای ــده . البت ــاخته ش ــد س ــی بودن ــم سیاس ــان ه ــه بیشترش ک ــی  زندانیان
کردنــد  جلــوی تاخــت و تــاز دشــمنان چیــن را نگرفــت، مغول هــا زمانــی بــه چیــن حملــه 
کــه قــدرت دیــوار نــه بــه خــوِد آن،  گفتــه  کــه دیــوار موجــود بــود. چنگیزخــان در این بــاره 
ــوار  ــه دی ک ــد  ــا نبودن ــن مغول ه ــا ای ــوده. ام ــجاعش ب ــاِن ش ــان و نگهبان ــه محافظ ــه ب بلک
ع و از  ــرای مــزار ــوار ب ــح دی ــه از مصال ک ــد  کشــاورزهای چینــی بودن ــد، ایــن  کردن ــران  را وی
ج و بــاروی آن بــرای ســاخت جــاده و ســاختمان اســتفاده  ســنگ های هندسی شــکلِ  بــر
می کردنــد. مهم تریــن بخــش توریســتی ِ دیــوار چیــن، بادالینــگ اســت، البتــه ســی تامای 
کــه بــرای  و جین شــان لینگ نیــز از مناطــق پــر بازدیــد و توریســتی ِ دیــوار چیــن هســتند 
کنیــد  کــه در محــلِ  دیــوار برگــزار می شــود اســتفاده  بازدیــد از آن هــا می توانیــد از تورهایــی 

- معابد مینگ 
ح  ایــن معابــد اســتراحت گاِه ١٣ امپراتــور از ١٦ امپراتــور سلســله ی مینــگ هســتند. طــر
کنفسیوســی اســت، بعضــی بســیار آن را می پســندند و خیلی هــا  ــد  و نقشــه ی ایــن معاب
هــم آن را مثــل قبرســتان، بــی روح می داننــد. البتــه معابــد مینــگ طبــق همــان الگــوی 
کرده انــد.  کار می رفتــه تبعیــت  کــه در ســاخت معابــد مخصــوص امپراتورهــا بــه  اســتاندارد 
کنــار  کــه راه ورود بــه محوطــه و تــاالر اصلــی اســت و در  یعنــی یــک دروازه ی اصلــی دارنــد 
ج روح، مینگ لــو ختــم می شــوند.  کــه بــه بــر کوچک تــری وجــود دارنــد  آن ، دروازه هــای 

ج ِ روح بــه طــور معمــول، گورســتان  قــرار دارد.  پشــت بــر
کرد:  در حال حاضر تنها می شود از ٣ معبد بازدید 

چانگ لینگ 
محــل دفــن امپراتــور یونــگِل و یکــی از بهتریــن معابــد اســت. دارای تاالرهــای بــا شــکوه و 

کاشــی کاری شــده ی زرد رنــگ اســت. دروازه ی 
دینگ لینگ 

اســت.  پیوســته  هــم  بــه  زیرزمینــی  ســردابه های  شــامل  و  وانلــی  امپراتــور  آرامــگاه 
دارد.  نیــز  بســیاری  پیوســته ی  هــم  بــه  تاالرهــای 

ژائو لینگ 
کینــگ، طرحــی ارتودوکســی دارد و  اســتراحت گاه ســیزدهمین امپراتــور مینــگ، ُلنــگ 

برعکــس معبدهــای شــلوغ، دارای حالتــی آرام بخــش اســت. 

- کاخ تابستانی 
تابســتانی،  کاخ  زمانــی  اســت.  شــهر  جا هــای  جذاب تریــن  از  یکــی  تابســتانی،  کاخ 
گــرم تابســتان شــهر ممنوعــه بــود و امــروزه  گردشــگاه ســلطنتی بــرای دوری از هــوای 
کاخ، معابــد، باغ هــا، کاله فرنگی هــا، دریاچه هــا و راهروهایــش مــورد هجــوم  زمین هــای 

گرفته انــد.  قــرار  گردشــگری  تورهــای 
بــه طــور  بــاغ ســلطنتی اســتفاده می شــده اســت و  بــه عنــوان  از ایــن مــکان ســال ها 
کینــگ -کیان النــگ- بزرگتــر  قابــل مالحظــه ای در قــرن ١٨ توســط امپراتــور سلســله ی 
گرفتــه شــدند تــا بــه دســتور ایــن  کار  و تزئینــات اش بیشــتر شــد. بیــش از ١٠٠٫٠٠٠ کارگــر بــه 
گودتــر و پهن تــر  را  کاخ تابســتانی  کومینــگ واقــع در محوطــه ی  پادشــاه، دریاچــه ی 
کننــد. او بــه طــور بــارزی از جایگاهــش در بــاالی تپــه، بــر روی مشــق نظامــی نیــروی 

دریایــی ســلطنتی نظــارت داشــت. 
گروه هــای  کاخ توســط  ایــن  ک در ســال ١٨٦٠، ســاختمان های  در طــول جنــگ تریــا
بیــوه  ملکــه ی   ،١٨٨٨ ســال  در  دیــد.  آســیب  شــدت  بــه  انگلیسی-فرانســوی 
کــرد. از آثــار بســیار  چین سی شــی- کاخ تابســتانی را بــه وســیله نیــروی دریایــی بازســازی 
کــه از ســاحل شــرقی دریاچــه تــا جزیــره ی  کاخ پــل ١٧ طاقــی آن اســت  زیبــای ایــن 

شــده.  کشــیده  دریاچــه  جنــوب 
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بازگشت به فهرست مطالب

- شهر زیرزمینی پکن
ــه فکــر آینــده ی مــردم پکــن اســت، تصمیــم  ــه نظــر می آمــد ب ــه ب ک ــو  در ســال ١٩٦٩، مائ
جنــگ  چیــن،  آنارشیســت های  کننــد!  زندگــی  زمیــن  زیــِر  در  بایــد  مــردم  کــه  گرفــت 
کــرده بودنــد و بــه همیــن دلیــل ارتــش چیــن بــه زیــر  هســته ای بــا شــوروی را پیش بینــی 
کنــون از آن هــا بــه عنــوان  خیابان هــا اعــزام شــد تــا پناهگاه هــای بزرگــی بســازند، کــه هم ا
کــه  انبــار، هتــل و رســتوران اســتفاده می شــود. شــهر زیرزمینــی دارای ٩٠ ورودی اســت 

کیان مــن پنهــان شــده اند. مابیــن مغازه هــای خیابــان اصلــی 

- کاخ تابستانی قدیمی 
کنــون تنهــا تکه هایــی از  کاخ تابســتانی اصلــی در قــرن ١٢ میــالدی ســاخته شــد و هم ا
کاخ تــا بــاغ  ســنگ مرمــر و ســتون های شکســته ی آن بــه جــا مانــده. ویرانه هــای ایــن 
کشــیده شــده اســت و در ایــن بــاغ، شــما بــا ویرانه هــای فــواره ی بســیار  بهــار ابــدی 
کــه بــه خوبــی نگهــداری شــده اســت.  کــه تنهــا اثــری اســت  بزرگــی رو بــه رو می شــوید 
ح اروپایــی فواره هــا  کاخ بــا طــر گل هــای زرد قــرار دارد. ایــن  در غــرب ایــن ویرانه هــا، بــاغ 
کیان ُلنــگ ســاخته شــد. در  و تندیس هــای عجیــب و غریــب اش، بــه دســتور امپراتــور 
کاخ را ویــران و اشــیای  گروه هــای انگلیســی و فرانســوی ایــن  طــول جنــگ جهانــی دوم 

کردنــد.  ج  کشــور خــار ارزشــمندش را از 

- معبد الما 
معبــد المــا بــا ٣ داالن طاقــدار و ٥ تــاالر اصلــی )کــه هــر یــک بزرگتــر از دیگــری اســت(، 
کننــده، شــیرهای  گــردان مخصــوص زائریــن، کاشــی های خوش رنــگ خیــره  خ هــای  چر
کــه بــا تصاویــری از مغول هــا، منچوری هــا،  چینــی بــا شــکوه، تندیس هــا و دیوارهایــی 
اســت.  پکــن  بودایــی  معابــد  باشــکوه ترین  از  یکــی  پرشــده،  چینی هــا  و  تبتی هــا 
مجســمه ی شــگفت آور ١٨ متــری بــودا بــه شــکل تبتــی اش بــا ســاتن های زرد، کــه از 
ــیونی از  ــن، کلکس ــر ای ــالوه ب ــرار دارد و ع ــه ق ــن مجموع ــت در ای ــده اس ــاخته ش ــوب س چ
مجســمه های بوداهــای تبتــی برنــزی در ایــن معبــد نگهــداری می شــود، کــه بیشترشــان 
کینــگ هســتند. متأســفانه عکاســی در درون ســاختمان معبــد ممنــوع  از سلســله ی 

ــت.  اس

- رصدخانه ی باستانی 
کنــار دیــوار شــهر مینــگ پابرجاســت. اصــل ایــن رصدخانــه بــه  امــروزه ایــن رصدخانــه در 
کینــگ، کوبالی خــان بــه  کوبالی خــان برمی گــردد. ماننــد امپراتورهــای مینــگ و  دوره ی 
کــه نقشــه های جنگ هایــش را  ستاره شناســان خــود متکــی بــود و از آن هــا می خواســت 
کننــد. رصدخانــه ی حاضــر، تنهــا نمونــه ی باقــی  ح ریــزی  براســاس حرکــت ســتارگان طر
کینــگ اســت،  مانــده از ســاختمان های دوره ی سلســله های جیــن، یــون، مینــگ و 
کار ستاره شناســان  کــردن  ــرای آســان  ــا ١٤٤٦ میــالدی، ب کــه مــا بیــن ســال های ١٤٣٧ ت
و همچنیــن ناوبــری دریایــی ســاخته شــد. در ایــن رصدخانــه، نمایشــگاه دســتاوردها 
و پیشــرفت های ستاره شناســـان چیــن باســــتان بــه چــــشم می خــــورد. عــالوه بــر ایــن -

روی  می تــوان  کــه  اســت  زیبایــی  بســیار  محوطــه ی  دارای  باســتانی  رصدخانــه ی 
بــرد. همچنیــن در محوطــه ی  لــذت  از مناظــر  و  کــرده  تــازه  نفســی  آن  نیمکت هــای 
کــه شــاید مربــوط بــه ســال  رصدخانــه، کــره ی بســیار زیبــای چنــد حلقــه ای وجــود دارد 
کــه نگهبانــان آن  گرفتــه  کــره، چهــار اژدهــا قــرار  ١٤٣٩ میــالدی اســت. در اطــراف ایــن 

هســتند. 

- موزه ی تاریخ طبیعی پکن 
بـر سـر در ورودی ایـن مـوزه ی مملـو از خزنـدگان، ُپرتره هایـی از دانشـمندان و مشـاهیر 
جهـان ماننـد دارویـن و لینـو آویختـه شـده اسـت. بـه هنـگام ورود بـه مـوزه، اسـکلِت یک 
که ابتدا در چین زندگی  ماِمنچی ساوروس جینگ یاِننسـیس از دسـته ی دایناسـورهایی 
ماِمنچی ساوروس جینگ یاِننسـیس  از  کوچکتـر  -کـه  پروتوسـراُتپس  یـک  و  می کردنـد- 

اسـت را می بینیـد. 

- تاالر یادبود مائو 
کارگــران  مکانــی زیارتــی و دیدنــی در اطــراف میــدان تیانــان مــن اســت، کــه دیدنــش بــرای 
بعــد  کمــی  و  درگذشــت   ١٩٧٦ ســپتامبر  در  مائو تســه دونگ  اســت.  اجبــاری  چینــی 
کنــار دروازه ی ژونگــوا ســاخته شــد. هنــوز چینی هــای بســیاری هســتند  آرامگاهــش در 
کنــار جســدش بــه او احتــرام می گذارنــد؛ بــه خاطــر داشــته باشــید  کــه بــه هنــگام حضــور در 
کالهتــان را از ســرتان برداریــد. جلوتــر از مجســمه، جســد مومیایــی مائــو درون تابوتــی  کــه 
پوشــانده اند.  چکــش  و  داس  پرچــم  بــا  را  جســدش  و  می شــود  نگهــداری  کریســتالی 
و  حلقه هــا  مجســمه ها،  ســیگارها،  دســتبندها،  تــاالر،  ایــن  کنــاری  اتاق هــای  در 
دربازکن هــای مائــو وجــود دارد. در تاریــخ معینــی از ســال، جســد مائــو بــرای رســیدگی از 
تابــوت بیــرون آورده می شــود. قســمت شــمالی ایــن ســاختمان، بنــای یادبــود قهرمانــان 
کــه در ســال ١٩٥٨ ســاخت آن بــه پایــان رســید و منظــره ی آن، چــه در روز  مردمــی اســت 

و چــه در شــب دیدنــی اســت. 

- دروازه های میدان تیانان من 
دروازه ی دوان؛ بیــن دروازه ی صلــح آســمانی و دروازه ی نیــم روزی قرارگرفتــه اســت. 
در زمــان شــورش بوکســورها -کــه بــه دلیــل ممنــوع اعــالم شــدن و ســخت گیری در مــورد 
مســابقات بوکــس ایجــاد شــد- گنــج هــای ایــن دروازه توســط خارجی هــا غــارت شــد. 
امــروزه می توانیــد تصاویــری از شــهر قدیــم پکــن را بــر روی دیوارهــای ایــن دروازه تماشــا 
کنیــد تــا از هنــر چینــی لــذت ببریــد. دروازه ی صلــح  کنیــد. بــه رنــگ دیوارهــا و ســقف نــگاه 
آســمانی؛ یکــی از نمادهــای ملــی چیــن اســت. در قــرن ١٥ میــالدی ســاخته و در قــرن ١٧ 
بازســازی شــده اســت. ایــن دروازه جــزء چهــار دروازه ی اصلــی دیــوار شاهنشــاهی بــوده 
و امــروزه حزب هــای سیاســی از همین جــا، رژه ی ارتــش را تماشــا می کننــد. ایــن دروازه 
کنــد.  کــه از در اصلــی مرکــزی اســتفاده  ٥ در و ٧ پــل دارد، ولــی تنهــا امپراتــور حــق داشــته 
ــه  ــه س ک ــت  ــد اس ــه، دارای ٥ گنب ــهر ممنوع ــی ش ــا دروازه ی جنوب ــم روزی؛ ی دروازه ی نی

گنبــدش، در مرکــز دروازه چســبیده بــه هــم هســتند.
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- پارک معبد آسمان 
تیان تــان ) بــه معنــای محــراب آســمان(، نمونــه ی بــارزی از معمــاری مینــگ بــوده و 
نمــاد پکــن شــمرده می شــود. در اصــل ایــن معبــد بــه عنــوان یــک صحنــه ی نمایــش 
ــت  ــه دس ــرای ب ــدا( ب ــور )پســر خ ــه توســط امپرات ک ــریفاتی  ــم تش ــرای مراس ــزرگ ب ــیار ب بس
بــرده  کار  بــه  گناهــان مــردم انجــام می گرفتــه،  کــردن  ک  پــا آوردن محصــول خــوب و 
ــای  ح از باوره ــر ــن ط ــت و ای ــکل اس ــارک دایره ش ــن پ ــای ای ــد، نم ــاالی معب ــد. از ب می ش
قدیمــی و باســتانی چیــن، مبنــی بــر اینکــه زمیــن در مرکــز قــرار دارد و آســمان بــه دور آن 
گرفتــه اســت. بنابرایــن انتهــای ضلــع شــمالی پــارک، بــه شــکل یــک  می چرخــد، نشــأت 
کــه نیمــه ی دیگــر آن در انتهــای ضلــع جنوبــی اش اســت. معبــد زمیــن  نیــم دایــره اســت 
در شــمال و معبــد آســمان، در جنــوب پکــن قــرار دارنــد. مهم تریــن جشــن ســال قبــل از 
آغــاز اولیــن روز زمســتان -یعنــی زمانی کــه امپراتــور و همراهانــش، کیانگ ِمن داجــی را در 
کردنــد- برگــزار می شــد. ایــن  گنبــد آســمانی شاهنشــاهی تــرک  کامــل بــه مقصــد  ســکوت 
تشــریفات مذهبــی، آینــده ی ملــت را رقــم می زدنــد: هرگونــه مانعــی در مراســم، نشــانه ی 
شــومی و بدبیــاری بــرای ملــت بــه شــمار می رفــت. ایــن پــارک پــر اســت از ســروهای 
قدیمــی و هنــوز بــه عنــوان مهم تریــن جــا بــرای تجمع هــای مردمــی بــه حســاب می آیــد. 
گــر ســاعت ٦:٣٠ صبــح آن جــا باشــید، مــی توانیــد از تای چی چــوان ) هنــر رزمــی چینــی(،  ا

ــد.  ــذت ببری ــف ل ــای مختل و بازی ه

- پارک دیتان 
کمتــری نســبت  دیتــان، قربــان گاه ســلطنتی بــرای خــدای زمیــن اســت، کــه محبوبیــت 
گــر در نزدیکــی معبــد المــا هســتید، ارزش ایــن را دارد  بــه پــارک معبــد آســمان دارد؛ امــا ا
ــو چینــی همیشــه برپاســت.  ــز قدمــی بزنیــد. در دیتــان، جشــن ســال ن ــه در دیتــان نی ک
محــراب بــزرگ پــارک، بــه شــکل دایــره ای اســت. در چیــن، دایــره نمــاد زمیــن بــه شــمار 

مــی رود. 
- پارک ویرانه های دیوار مینگ 

تنهــا باقــی مانــده ی دیــوار شــهر مینــگ اســت. حــدود ٤٠ کیلومتــر بــوده و در امتــداد 
جبهــه ی شــمالی ُچنگ ِون من ُدنگ داجــی قــرار دارد و نمــای زیبایــی بــه پــارک داده. 
ــده ی شــهر اســت. ایــن  ــه جــای مان ــوار یکــی از برجســته ترین میــراث قدیمــی ب ایــن دی
کشــیده شــده. می توانیــد در  ج ســاعت  پــارک از چنگ ون مــن تــا ضلــع جنــوب شــرقی بــر
طــول پــارک قــدم بزنیــد و طراحی هــا و نقــش برجســته های درهــم و برهــم و الیه هــای 

کنیــد. ــوار فروریختــه اش را تماشــا  ســنگی دی

- تاالر انجمن هوگوانگ
ــا شــکوه و  ــه و ب ــر در ١٨٠٧ افتتــاح شــده. دکوراســیون داخلــی جاه طلبان ایــن ســالن تئات
کــف زمیــن و تمــام میزهــای ســالن انتظــار از ســنگ  بــه رنــگ قرمــز، ســبز و طالیــی اســت و 
اپــرای  از  لیانپــو )نمونــه ای  از تئاتــر  انتظــار، عکس هایــی  ســاخته شــده اند. در ســالن 
پکنــی( کــه شــامل هولیانپــو )صورتک هــای میمــون( و چوجولیانپــو )صورتــک دلقــک( 

اســت، از دیوارهــا آویــزان اســت.

- تاتر ژن گی چی
امــروزه همیــن ســاختمان  و  بــوده اســت  ایــن ســاختمان در اصــل معبــدی قدیمــی 
چوبــی قدیمــی، یکــی از بهتریــن تئاترهــای شــهر بــرای دیــدن اپــرای پکنــی اســت. ایــن 
کــه عالقه منــد بــه ایــن هنــر بــود، بــه صــورت خصوصــی بازســازی  تئاتــر توســط یــک تاجــر 

شــده و بعــد از ســال ها در ســال ١٩٩٥ دوبــاره افتتــاح شــد.

کروباتیک تاتر - تیانکیا آ
ــی  ــاله دارد، یک ــی ١٠٠ س ــه قدمت ک ــر  ــن تئات ــده، ای ــع ش ــمان واق ــارک آس ــد پ ــرب معب در غ
اجــرا  بــه  پکــن  کروباتیــک  آ گــروه  توســط  را  پکــن  کروباتیــک  آ نمایش هــای  بهتریــن  از 

می گــذارد.

گردشگری کامل سفر و  اطالعات 
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Guangzhou گوانگجو شهر 
گوانگجــو، ســومین شــهر بــزرگ چیــن بعــد از پکــن و شــانگهای، و قطــب تجــارت در چیــن 
اســت. ایــن شــهر سرســبز در جنــوب چیــن واقــع شــده و پایــگاه آســیایی بازرگانانــی از 
کوچــک  گرفتــه تــا خریــد و فروش هــای  همه جــای دنیاســت؛ از معامــالت عظیــم تجــاری 

گونــه داد و ســتد مالــی در ایــن شــهر اتفــاق می افتــد. داخــل بــازار، هــر 
گوانــگ  ــام  ــه ن نزدیــک بــه دو هــزار ســال پیــش، گوانگجــو محــل فرماندهــی پادشــاهی ب
گوانــگ اســت؛ امــا امــروز بایــد آن را مرکــز فرماندهــی  بــود و نامــش نیــز بــه معنــی شــهر 
کــردن باشــد، در ایــن  ــه دســت بشــر قابــل تولیــد  ــه ب ک ــازار نامیــد. در واقــع هــر چیــزی  ب
گوانگجــو تمــام ســال مملــو  شــهر بــا قیمــت  مناســب پیــدا می شــود. همیــن باعــث شــده 
کــه  کــه بــرای تجــارت بــه این جــا می آینــد. بیشــتر توریســت هایی  از مهمان هایــی باشــد 
کتبــر  گوانگجــو و تفریــح ســفر می کننــد، ماه هــای ا بــه قصــد دیــدن تاریــخ و فرهنــگ غنــی 
گــرم و شــرجی ایــن شــهر  کــه آب و هــوای همیشــه  و نوامبــر را ترجیــح می دهنــد؛ چــرا 
در تابســتان و یــا باران هــای فــراوان پاییــز خیلــی مناســب خوش گذرانــی  در هــوای آزاد 
کــه در شــهر  گــرم  بــودن هــوا، بهــار هــم بــه خاطــر فســتیوال های زیــادی  نیســت. بــا وجــود 

گوانگجوســت. ــرای  برپاســت، فصــل شــلوغی ب
گــر بــار ســفرتان  کیلومتــر بــا مرکــز شــهر فاصلــه دارد؛ ا گوانگجــو حــدودًا ســی  فــرودگاه بــزرگ 
ــه  ــط س ــر خ ــدن ب ــهر، سوارش ــه ش ــیدن ب ــریع ترین راه رس ــن و س ــت، راحت تری ــاد نیس زی
ــا بــه مرکــز  کــه طــول می کشــد ت ــا وجــود تغییــر خــط، کل زمانــی  گوانجــو اســت. ب متــروی 
کثــر ٤٠ دقیقــه اســت. فقــط فرامــوش نکنیــد متــرو از ســاعت شــش  شــهر برســید حدا
ج از ایــن ســاعت ها بــه شــهر برســید، بایــد از  گــر خــار صبــح تــا یــازده شــب فعــال اســت و ا

کنیــد. ــرای رفــت و آمــد اســتفاده  کســی ب گزینه هــای دیگــری مثــل اتوبــوس و تا
گــذار در شــهر هــم نبایــد نگــران چیــزی باشــید؛ بــا این کــه ترافیــک ســنگینی  گشــت و  بــرای 
نقــل  و  ولــی سیســتم حمــل  اســت،  برقــرار  تجــاری شــهر  در قســمت های  مخصوصــًا 
گوانگجــو یکــی از پیشــرفته ترین ها در تمــام دنیاســت؛ کــه البتــه بــار اصلــی حمــل  عمومــی 
و نقــل شــهری را متــرو و اتوبوس هــای بی آرتــی بــه دوش می کشــند. پیشــنهاد می کنیــم 
کارت هــای  گوانگجــو اقامــت خواهیــد داشــت، از  گــر بــرای مــدت زمــان مشــخصی در  ا
کارت هــای رنگــی عــالوه بــر این کــه  کنیــد. ایــن  اعتبــاری سیســتم حمــل و نقــل تهیــه 
تلفن هــای  خــاص،  دیدنی هــای  مثــل  مــواردی  بــرای  بلکــه  صرفه ترنــد،  بــه  مقــرون 
ایــن  فــروش تنقــالت هــم قابــل اســتفاده هســتند.  عمومــی و دســتگاه های خــودکار 
ــا باجه هــای فــروش روزنامــه - ــوس و ی کارت هــا را می توانیــد از ایســتگاه های متــرو، اتوب

کنید. هم تهیه 
از  کــه  دیــد  خواهیــد  را  زیــادی  چینی هــای  احتمــااًل  گوانگجــو  بــه  ســفرتان  طــول  در 
ــی  ــد؛ ایــن  وســایل، خیل ــرای رفــت و آمــد اســتفاده می کنن ــا موتورســیکلت ب دوچرخــه ی
گوانگجــو خیلــی بهشــان  موردعالقــه ی توریســت ها نیســت، ولــی مــردم ســخت کوش 
گــر هنــگام برنامه ریــزی ســفرتان بــه جــای هتــل و هــدف ســفر دقــت  عــادت دارنــد. ا
ــاد  ــه زی ک کنیــد  ــرده باشــید، احتمــااًل می توانیــد محــل اقامــت خــود را طــوری تنظیــم  ک
احتیاجــی بــه اســتفاده از وســایل نقلیــه نداشــته باشــید. بــه عنــوان مثــال تیانهــی مرکــز 
تعــداد  و   Citic Plaza ماننــد  آســمان خراش هایی  و  اســت  گوانگجــو  جدیــد  و  مــدرن 
گرفته انــد و از ایســتگاه های اتوبــوس و متــروی  زیــادی مرکــز خریــد بــزرگ همین جــا قــرار 
ایــن حوالــی می تــوان بــه راحتــی بــه همه جــای شــهر رفــت. بــه همیــن دلیــل هتل هــای 
گوانگجــو  کار بــه  گــر بــرای  ایــن منطقــه طرفدارهــای بیشــتری بیــن توریســت ها دارد. ولــی ا

کنیــد.  کرده ایــد، پیشــنهاد می کنیــم هتل هــای محلــه ی هاییجــو را رزرو  ســفر 
مثــل هــر جــای دیگــری در ســرزمین چیــن، گوانگجــو هــم معبدهــای بزرگــی دارد. معبــد 
کــه از قــرن هفتــم عبادت گاهــی بــرای بودیست هاســت، بــا این کــه بارهــا  گوانجــو  بودایــی 
ــدن آییــن و  ــر دی گ ــادی دارد. ا ــداران زی ــی هنــوز هــم طرف گرفتــه ول خــراب شــده و آتــش 

مراســم مذهبــی بــرای شــما جالــب اســت، معبــد لیورونــگ را نیــز از دســت ندهیــد. 
ــد حتمــًا  ــه بای ک گوانگجــو، مــوزه ی هنــر شــهر جایــی اســت  ــرای دیــدن فرهنــگ و هنــر  ب
ســری بــه آن بزنیــد؛ ایــن مــوزه بیــش از ده  هــزار اثــر هنــری و نقاشــی ســنتی چینــی دارد. 
گــر  گالری هــای مــوزه ممنــوع اســت، ولــی ا کثــر موزه هــا، عکس بــرداری در بیشــتر  ماننــد ا
می خواهیــد در فضاهــای ســنتی چینــی، تصویــری بــه یــادگار داشــته باشــید، ســری بــه 
کــه بــا  خیابان هــای Yide یــا Renmin بزنیــد. ســاختمان های قدیمــی ایــن محله هــا 
گوانگجــو هم چنــان ظاهــر ســنتی خــود  وجــود توســعه و مدرن ســازی فضاهــای شــهری 
کــرده، بعدازظهرهــا پاتــوق توریست هاســت. شــاید وسوســه شــوید در یکــی  را حفــظ 
کــه در آن صــورت، بهتــر  از رســتوران های قدیمــی این جــا غــذای محلــی هــم بخوریــد 
کــه ســفارش می دهیــد بلــد  کلمــه ای چینــی بــرای فهمیــدن غذایــی  اســت حداقــل چنــد 

کنیــد. باشــید وگرنــه هیــچ معلــوم نیســت چــه جانــوری در غذایتــان پیــدا 
کار  گوانگجــو  کــردن غــذای حــالل یــا مناســب بــا ذائقــه ی ایرانــی در  شــاید تــا دیــروز پیدا
ســختی بــود، ولــی امــروز رســتوران ها و ســوپرمارکت های زیــادی را در شــهر می بینیــد 
کرده انــد. گوانگجــو دروازه ی تجــارت خارجــی- کــه بــاالی درشــان تابلــوی حــالل نصــب 
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اســت و همیــن باعــث شــده غذاهایــی از ملــل مختلــف در آن پیــدا شــود و تقریبــًا تمــام 
گوانگجــو هــم شــعبه دارنــد.  برندهــای زنجیــره ای غــذا در 

کــه ایــن همــه رطوبــت هــوای ایــن شــهر داشــته، بــه وجــود  یکــی از بزرگ تریــن فوایــدی 
ــم پشــیمان  ــو در توســت. بعیــد می دان آمــدن زمین هــای سرســبز و جنگل هــای انبــوه ت
ــد.  ــا را نبینی ــای دنی ــن جنگل ه ــی از متنوع تری ــد و یک کنی ــفر  ــو س گوانگج ــا  ــر ت گ ــوید ا نش
کــه در آن خواهیــد دیــد، یکــی از ســبزترین  گیاهــی  گونه هــای مختلــف  بــاغ Yuntai بــا 
ــزار  ــه هــر ســال در آن نمایشــگاه های بین المللــی فصلــی هــم برگ ک مناطــق زمیــن اســت 

می شــود. 
بهتریــن  از  یکــی  باشــد  یادتــان  ولــی  بمانیــد،  گوانگجــو  در  شــب  چنــد  نیســت  مهــم 
گوانگجــو  در  مرواریــد  رودخانــه ی  کشــتی  تــور  بــا  می توانیــد  را  زندگی تــان  خاطــرات 
ــده و انعــکاس نورهــای رنگارنــگ. ــا موســیقی زن بســازید؛ یــک شــام اســتثنایی همــراه ب
کــز خریــد متعــدد، بازارچه هــای  گوانگجــو بــرای عاشــقان خریــد شــهر پــر رونقــی اســت. مرا
کــه انــگار هیچ وقــت جنــس تکــراری در  محلــی و فصلــی، حراج هــای زیــاد و بازارهایــی 
کــز خریــد در  کــرده. مرا کــرد، گوانگجــو را از ایــن نظــر خیلــی محبــوب  آنهــا پیــدا نخواهیــد 
همــان تیانهــی دور هــم جمــع شــده اند، ولــی بــرای ســر زدن بــه همه شــان بایــد روزهــا در 
گرفتــه تــا لبــاس و وســایل  کنیــد. از ســوغاتی ها و مجســمه های چینــی  گوانگجــو اقامــت 
الکترونیکــی، همــه چیــزی در ایــن بازارهــا پیــدا می شــود و قیمــت مناســب آن هــا، شــما را 

بــا جیــب خالــی و چمــدان ســنگین بــه خانــه می فرســتد.

تاریخچه
کانتونی هــا آن  کــه  گوانگجــو، پانیــو نــام دارد  اولیــن شــهر شناخته شــده ی منطقــه ی 
گوانگجــو در آن قــرار دارد. پون یــو یــا  کــه   را پون یــو می خواننــد. کانتــون ایالتــی اســت 
چنان چــه مصطلــح اســت پانیــو را، در ســال ٢١٤ قبــل از میــالد مســیح ســاختند. ایــن 
شــهر هشــت ســال ِ بعــد هــم بــه پایتخــت پادشــاهی نانیوئــه تبدیــل شــد و بعــد قلمــروی 
کــه ویتنــام امــروزی را هــم شــامل می شــد. در  گســترش یافــت  ایــن پادشــاهی تــا جایــی 
ســال ١١١ قبــل از میــالد پادشــاهی نانیوئــه تبدیــل شــد بــه یکــی از ضمایــم سلســله ی 
امپراتــوری ِ قدرتمنــد ِ هــان، در همیــن ســال پانیــو، تبدیــل بــه مرکــز اســتان ِ کانتــون 
کــرده. البتــه نــه بــا نــام پانیــو، بلکــه بــا  شــد و تــا بــه امــروز هــم همیــن عنــوان را حفــظ 
ــه  ــردی ب ــه ف ک ــتاندار  ــت اس ــر ریاس ــه مق ــل ب ــو تبدی ــالدی پانی ــو. در ٢٢٦ می گوانگج ــام  ن
کم کــم  گوانــگ بــود، شــد. اســم ِ گوانگجــو در واقــع از این جــا می آیــد. محلی هــا  اســم 

ــد. ــدا زدن ــو ص گوانگج ــی  ــام  یعن ــن ن ــه همی ــود را ب ــتان خ شهرس
کــه  کــه پانیــو از بیــن نرفــت، پانیــو تــا پایــان سلســله ی چینــگ، نامــی بــود  امــا بایــد بدانیــد 
گوانگجــو  گوانگجــو اطــالق می شــد. در حــال حاضــر، پانیــو منطقــه ای از  بــه دور و اطــراف 

محســوب می شــود و توســط رود ِ مرواریــد از ایــن شــهر جــدا شــده.
از  دریایــی  دزدان  تجــاوز  و  تعــرض  مــورد  ســال ها  ایــن  همــه ی  طــول  در  گوانگجــو 
خ عــرب، ابوزیــد  ســرزمین های غربــی و خاورمیانــه هــم قــرار می گرفــت، همچنیــن مــور
کــه در ٨٧٨ پــس از میــالد پیــروان رهبــر شورشــی هوانــگ چــا  ســیرافی این گونــه نوشــته 
کردنــد. بــه نظــر  شــهر را محاصــره و تعــداد زیــادی تجــار خارجــی مقیــم شــهر را قتــل عــام 
گوانگجــو خیلــی امــن نبــوده و بهشــتی بــرای دزدان و فراریــان از دســت قانــون بــه  می آیــد 

شــمار می رفتــه اســت.
گوانگجــو، باژوانگ یــان نــام دارد، در طــول حکمرانــی ِشــمالی ها  یکــی از معابــد معــروف 
گوانگجــو، سوشــی نــام شــاعر اســت و نــه آن غــذای ژاپنــی!  از ایــن معبــد بازدیــد  بــر 
کــه در ایــن معبــد  می کنــد، اثــر معروفــش لیورونــگ را تحــت تاثیــر درخت هــای انجیــری 
دیــده بــود نوشــته. لیورونــگ یعنــی شــش درخــت انجیــرِ  معبــد. در ســال ١٥١٤ میــالدی، 
ــی هســتند و ســه ســال  گوانگجــو می رســندکه پرتغال ــه  ــا ب ــروه اروپایــی از راه دری گ اولیــن 
بعــد هــم انحصــار در تجــارت خارجــی ایجــاد می کننــد. البتــه پرتغالی هــا درنهایــت از 
گوانگجــو اخــراج شــدند، امــا در عــوض در ١٥٥٧ اجــازه ی اســتفاده  شهرک هایشــان در 
کردنــد، ایــن انحصــار در تجــارت بــا  کائــو را بــه عنــوان یــک پایــگاه تجــاری اخــذ  از ما
ج تــا قــرن هفدهــم و ورود هلندی هــا بــه چیــن، در دســت پرتغالی هــا مانــد.  دنیــای خــار
گوانگجــو در آن قــرار دارد برگرفتــه از واژه ی  کــه  می گوینــد اســِم کانتــون، کــه ایالتــی اســت 

گوانگجــو اطــالق می کردنــد. کــه پرتغالی هــا بــه شهرک هایشــان در  کنتئــو اســت 
کارخانــه را در درون  کــه ســیزده  در اواســط قــرن ١٨ گوانگجــو تــا جایــی توســعه یافــت 
خــود داشــت و تبدیــل بــه بزرگتریــن بنــدر و قطــب تجــارت شــده بــود و ایــن امتیــاز را هــم 
کــرد. در ١٨٤٢ دیگــر بندرهــای چیــن ک شــروع شــد حفــظ  تــا ســال ١٨٣٩ کــه جنــگ تریــا
کارخــانه را در درون- کــه ســیزده  در اواســط قــرن ١٨ گوانگــجـو تــا جــایی توسعه یافــت 

کارخانــه را در درون  کــه ســیزده  در اواســط قــرن ١٨ گوانگجــو تــا جایــی توســعه یافــت 
خــود داشــت و تبدیــل بــه بزرگتریــن بنــدر و قطــب تجــارت شــده بــود و ایــن امتیــاز را هــم 
کــرد. در ١٨٤٢ دیگــر بندرهــای چیــن  ک شــروع شــد حفــظ  تــا ســال ١٨٣٩ کــه جنــگ تریــا
ــو  گوانگج ــا  ــود، ام ــم نب ــواِل قدی ــه من ــارت دیگرب ــاع در تج ــر اوض ــدند و دیگ ــایی ش بازگش
ــه عنــوان یکــی از ســه شــهر درجــه یــک در دنیــا  ــه از آن ب ک ــا آن جــا  ــد، ت عظیــم باقــی مان
نــام می بردنــد. در ١٨٩٤ شــهر دچــار طاعــون شــد و ٦٠٠٠٠ نفــر در عــرض چنــد هفتــه بــر اثــر 

کشــته شــدند. ایــن بیمــاری 
اعــالم  شــهر   ِ رســمی  نــام  گوانگجــو  و  شــد  تاســیس  گوانگجــو  شــهر  شــورای   ١٩١٨ در 
گوانگجــو باشــد. از ١٩٣٨ تــا  شــد و قــرار شــد تــا پانیــو هــم نــام شهرســتانی در جنــوب 
زندانی هایشــان،  روی  بــر  ژاپــن  ارتــش  و  بــود  ژاپنی هــا  اشــغال  تحــت  گوانگجــو   ١٩٤٥
کتری شناســی ترتیــب داد. در آوریــل ١٩٤٩ پایتخــت چیــن، نانجینــگ،  آزمایش هــای با
کتبــر  کــرد. در ا بــه عنــوان پایتخــت انتخــاب  کــرد و دولــت ملــی، گوانگجــو را  ســقوط 
ــر  ــان پــل هایــژو را ب ــرای همیــن ملی گرای کمونیســت وارد شــهر شــدند، ب ١٩٤٩ نیروهــای 
کمونیســت ها منفجــر  ــردن دسترســی  ک ــردن راه و قطــع  ک ــور  ک ــرای  ــد، ب روی رود مرواری
ــه  ــرد. در آخــر قــدرت ب ک ــرار  ــه نیویــورک ف ــد، در همیــن اثنــا، رییس جمهــور چیــن ب کردن
کمونیســت ها افتــاد، آن هــا خانه هایــی را بــرای مــردم فقیــر، در بســتر رود مرواریــد  دســت 
ــور  ــادِی رییس جمه ــات اقتص ــد. اصالح ــه دادن ــق هدی ــم قای ــا ه ــه خیلی ه ــاختند و ب س
کــه در اواخــر دهــه هفتــاد میــالدی بــه قــدرت رســیده بــود، بــه دلیــل  دنگ شــیا پنگ 
نزدیکــی بــه هنگ کنــگ و هم جــواری بــا رود مرواریــد خیلــی زود بــه بــازده ی مالــی و رشــد 
کار  کــه هزینه هــای  ســریع اقتصــادی منجــر شــد. ایــن رشــد بــه ایــن دلیــل اتفــاق افتــاد 
گوانگجــوی  در هنگ کنــگ بــاال رفــت، بــرای همیــن ســرمایه گزاران و تولید کننــدگان در 
کشــاورزان از حومــه ی شــهر بــرای  کردنــد و خیلــی از  کارخانه هایــی را تاســیس  کنونــی هــم 
گوانگجــو جــذب شــدند. در دهــه ی نــود اصالحــات مالیاتــی و ارتبــاط  کارخانــه بــه  کار در 
ج و جــذب ســرمایه ها بــه رشــد هرچــه بیشــتر  کــردن بــا چینی هــای مقیــم خــار برقــرار 

گوانگجــو شــدند. ــرد و در ســال ٢٠٠٠ هــوادو و پانیــو نیــز جزیــی از  ک کمــک  گوانگجــو 

وسایل نقلیه
- با قایق

قایــق ارزان تریــن راه  بــرای عبــور از رود مرواریــد اســت. قایق هــا از بیــن بــازار ماهــی بــه 
فانکــون هــر ١٠  ســمت جزیــره ی شــامیان در هوانگ شــا و خیابــان بای ای تان بــار در 
دقیقــه یک بــار و از ٦ صبــح تــا ١٠ شــب، در دســترس هســتند. ایــن قایق هــا درهــای 

گانــه ای بــرای دوچرخــه و مســافران دارنــد. جدا

- پای پیاده
گزینــه ی خوبــی نیســت، امــا بعضــی از مســیرها  گوانگجــو بــزرگ اســت و پیــاده روی زیــاد 
کــردن مغازه هــای مختلــِف  کــه بــرای پیــاده روی مناســبند، مثــاًل بــرای پیــدا  هســتند 
ــا راه  ــد. ام کنی ــاده روی  ــد پی ــرم بای ــی، الج ــتوران های محل ــا رس ــان ی ــک خیاب ــع در ی واق
کابــوس اســت. خیابان هــا پــر  رفتــن در خیابان هــای اصلــی، فکــرش را هــم نکنیــد، یــک 
ــچ  ک، ســیمان، گ ــزرگ خــا ــر از بســاط های ب ــد، پیاده روهــا هــم پ از دســت انداز و چاله ان
گــر چــراغ عابــر پیــاده ســبز  کنیــد، حتــی ا و بنایی انــد. وقــِت عبــور از خیابــان خیلــی دقــت 
کنیــد حتمــًا نقشــه بــه همــراه داشــته باشــید تــا  ج دهیــد. ســعی  اســت بــاز دقــت بــه خــر
گــم نشــدن  ــرای  ــا داشــتن نقشــه، همچنــان تضمینــی ب گفــت ب گــم نشــوید، البتــه بایــد 

وجــود نــدارد!

- اتوبوس
عــادی  اتوبــوس  یــک  ســوار  ببینیــد،  هــم  را  نشــده  کشــف  گوانگجــوی  این کــه  بــرای 
گوانگجــو در  از دیدنی هــای  کجاهــا می بــرد، خیلــی  بــه  را  کــه شــما  ببینیــد  بشــوید و 
کتابــی نیامــده اســت و شــما تنهــا بــا ســوار شــدن بــه یــک اتوبــوس  هیــچ برنامــه ی تــور و 
می توانیــد از دیــدن آن هــا بهره منــد شــوید، البتــه ایــن اتوبــوس ممکــن اســت شــما را بــه 
مناطــق پــرت ببــرد و بهتــر اســت نقشــه همراهتــان باشــد، و البتــه امــکان این کــه اتوبــوس 
کــه در این جــا مهــم اســت رعایــت  تنهــا دو تــا بلــوک جلوتــر بــرود هــم هســت! امــا چیــزی 
کــه  کنیــد تــا بتوانیــد از همــان راهــی  ایــن نکتــه اســت: شــماره ی خــط ِ اتوبــوس را حفــظ 

رفته ایــد برگردیــد.

کسی - تا
کســی راحــت پیــدا می شــود بــرای همیــن هــم متداول تریــن  گوانگجــو، تا درخیابان هــای 
کســی ها، حــدود ١٠٠٠ تومــان اســت و بــرای  وســیله ی رفــت و آمــد اســت. بهــای ورود بــه تا

گرفتــه می شــود. کســی، حــدود ١٥٠ تومــان اضافــه از شــما  شــارژ ســوخت تا
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آب و هوا
گرفتــه و آب و هــوای معتــدل  قــرار  گوانگجــو در جنــوب چیــن و شــمال رود مرواریــد 
ــرای همیــن در تمــام طــول ســال، آب و هوایــی یکنواخــت و معتــدل  گرمســیری دارد. ب
کــه نمی شــود چهــار فصــل را از یکدیگــر تشــخیص داد. بــاد و باران هــای  دارد، طــوری 
گرمســیری و موســمی تقریبــًا در تمــام طــول ســال وجــود دارنــد، گاهــی وقت هــا ایــن 
گوانگجــو  کمــی می شــوند. در  باران هــا در زمســتان تبدیــل بــه بــرف ضعیــف و بســیار 
گردبــاد و طوفــان خیلــی غیــر طبیعــی و عجیــب بــه شــمار نمــی رود، بــرای همیــن  وجــود 
ــرد  ــی س ــوا خیل ــار ه ــل به ــید، در فص ــته باش ــود داش ــراه خ ــر هم ــو، چت گوانگج ــًا در  حتم
نخواهــد شــد و اصــاًل بهتریــن ســرگرمی و تفریــح در بهــار ِ گوانگجــو ، ورزش هــای آبــی 
کتــی همراه تــان باشــد. تابســتان ِ گوانگجــو بــه خاطــر وجــود  اســت. امــا بــد نیســت ژا
گرمســیری و  کــه بــه خاطــر واقــع بــودن شــهر در منطقــه ی  گرمایــی  رطوبــت بســیار بــاال و 
مــدار ســرطان، بــه طــور طبیعــی طاقت فرساســت. مگــر این کــه بــا بازی هــا و ورزش هــای 
گــرم و شــرجی را بدیــن شــکل بگذرانیــد یــا این کــه  کــرده و روزهــای  گــرم  آبــی ســر خــود را 
ذاتــًا بــه ســونای بخــار عالقه منــد باشــید و از پختــه شــدن بــه صــورت زنــده در هــوای آزاد 
لــذت ببریــد! گوانگجــو در پاییــز امــا، آفتابــی و خنــک اســت، نوامبــر و دســامبر )آبــان و آذر( 
گوانگجــو هســتند. نمایشــگاه های زیــادی در فصــل  بهتریــن فصــول ســال بــرای ســفر بــه 
کشــنده ی  گرمــای  گردبــاد خبــری نیســت، و هــم  پاییــز برگــزار می شــوند، چــون هــم از 
تزریــق  شــهر  بــه  ســرما  کمــی  انــگار  می رســد،  کــه  زمســتان  رفتــه.  بیــن  از  تابســتان 
ــع  زمســتان ها  ــع خیلــی ســرد شــدن ِ شــهر اســت. در واق ــاال مان ــت ب می شــود، امــا رطوب

هــوا خنــک و عالــی اســت و مناســب طبیعت گــردی می شــود.

پیشنهاد سفر
- در دو روز

ــد  ــا پایینن ــت. قیمت ه ــده آل اس ــد ای ــرای خری ــو ب گوانگج ــه  ک ــت  ــد دانس ــه بای اول از هم
کــه  و تنــوع اجنــاس، در عــوض بــاال هســتند! بــرای همیــن پیشــنهاد مــا ایــن اســت 
بــه دیدنی هــای  را می توانیــد  اول  روز  بــه خریــد اختصــاص دهیــد.  را  روز  یــک  حتمــًا 
ــد. بــه خصــوص دیــدن معبــد شــش  ــد بروی ــه دیــدن معاب گوانگجــو اختصــاص دهیــد. ب
گــر اهــل طبیعتیــد یــا بــه قایــق ســواری  درخــِت انجیــر و پنــج نامیــرا را از دســت ندهیــد. ا
گشــتن در ســاحل هــم هســت. عــالوه بــر این هــا  کرایــه ی قایــق و  عالقه مندیــد امــکان 
گوانگجــو وجــود دارنــد، کــه از بیــن آن هــا  چنــد پــارک فوق العــاده ســر ســبز و زیبــا در 
کــرد. خــوب اســت بــرای صــرف ناهــار  می تــوان بــه پــارک یوئشــیو و بــاغ ارکیــده اشــاره 
و ســپس چــای بــه یکــی از ایــن پارک هــا برویــد. از حیــث مــوزه و دیدنی هــای ســاخت 
کســر نــدارد، پــس بعــد از ظهــر و عصــر را بــه  کــم و  دســِت بشــر هــم، گوانگجــو چیــزی 
کــه هــم بــار تاریخــی و باستانشناســی دارنــد - مثــل مــوزه ی هنــر  گوانگجــو  موزه هــای 
کمونیســتی می پردازنــد  انقالب هــای  نزدیک تــری چــون  زمــان  بــه  هــم  و  گوانگجــو - 

دهیــد. اختصــاص  سان یاتســن-  -مثــل 
گشــت  در روز دوم، صبــح را بــه جزیــره ی شــامیان برویــد، ایــن جزیــره جــای خوبــی بــرای 
گوانگجــو برگشــته و  ــه  کنیــد، بعــد از ناهــار ب ــذار اســت، ناهــار را هــم همین جــا میــل  گ و 
ــن  ــد، بنابرای ــاس متنوعن ــب و اجن ــا مناس ــم قیمت ه گفتی ــه  ک ــور  ــد. همان ط کنی ــد  خری
کنیــد. میــدان هایــژو  کــه مــد نظرتــان اســت را تهیــه  بــا هــر بودجــه ای می توانیــد چیــزی 
بــرای لبــاس، شــیگوان بــرای خریــد چینــی و عتیقــه و تیان هه لــو بــرای خریــد وســایل 

کامپیوتــری ایــده آل هســتند. 

غذا
کــه در چیــن یکــی از محبوب تریــن انــواع ِ غــذا بــه شــمار مــی رود را بــا  کانتونــی  غــذای 
کــه زیــر  کانتونی هــا هــر چیــزی  کردنــش می شناســند. می گوینــد  رنــگ و عطــر و طــرز ســرو 
کنــد، جــز هواپیمــا و هــر  کــه از آســمان ســقوط  کنــد، جــز زیردریایــی؛ هرچیــزی  آب شــنا 
کانتونی هــا در  کــه  کــه چــار پــا باشــد، جــز میــز را می خورنــد! بلــه، بــه نظــر می آیــد  چیــزی 
ــو  گوانگج ــید در  ــران نباش ــا نگ ــد. ام ج نمی دهن ــر ــه خ ــی ب ــخت گیری خاص ــذا س ــورد غ م
کانتونــی هــم،  همــه ی رســتوران ها فســت فود هــم دارنــد. یکــی از شــیرینی های معــروف 
کردنــش را بــه  کــه طــرز تهیــه ی ســاده و طعــم دلنشــینی دارد و امتحــان  دیم ســوم اســت 

شــما توصیــه می کنیــم.

خرید
کجــا، چــه  کــه بدانیــد از  کــردن اســت، البتــه در صورتــی  گوانگجــو بهتریــن جــا بــرای خریــد 
گوانگجــو فاصلــه ای نــدارد، اجنــاس بــه  کــه بــا  چیــزی را بخریــد. در قیــاس بــا هنگ کنــگ 
کــه  ــر هســتند. میــدان  هایــژو، همیشــه یکــی از جاهایــی بــوده  طــرز معقوالنــه ای ارزان ت
گوانگجــو  لبــاس  و اجنــاس دیگــر را بــا تخفیــف و ارزان تــر از جاهــای دیگــر - حتــی در خــود 
کوچکــی  - عرضــه می کنــد. در بی جینگ لــو، طــول مغازه هــا و فروشــگاه های بــزرگ و 
گونــی را نیــز می فروشــند، بــه ســیصد متــر  گونا کــه پشــت هــم ردیــف شــده اند و اجنــاس 
می رســد. بی جینگ لــو در آخــر هفته هــا بــه طــور غیــر قابــل تصــوری شــلوغ اســت، امــا 
همیــن یکــی از جذابیت هــای آن بــه شــمار می آیــد. یکــی از قدیمی تریــن بخش هــای 
کــه معمــاری اش هــر دو عنصــر غربــی و چینــی را در خــود دارد، شــیا جیولو /  شــهر، جایــی 
کــه بــرای خریــد لبــاس عالــی اســت. بــرای خریــد آخریــن مــِد روز در  شــانگ جیو لو اســت 

کــه درپشــت هتــل بــاغ قــرار دارد برویــد.  زمینــه ی لبــاس، بــه هواله لــو 
در  می کنیــم،  توصیــه  را  شــیگوان  خیابــان  بــه  رفتــن  هســتید؟  عتیقه جــات  طرفــدار 
گرفتــه تــا فــرش تبتــی در بهتریــن  عتیقه فروشــی های شــیگوان از قوری هــای ســفالی 
گــر بــه قــوری ســفالی بی عالقــه و نســبت بــه  حالــت و نــوع ِ خــود بــه فــروش می رســند، و ا
ــان ســرگرم کننده اســت.  ــد، حتــی پرســه زدن در ایــن خیاب فــرش تبتــی بی  تفــاوت بودی
ــد  ــه وج ــه ب ــوآوری و مدرنیت ــتید؟ از ن ــرش نیس ــی و ف ــه و چین ــد عتیق ــه خری ــد ب عالقه من
کامپیوتــر  می آییــد؟ پــس حتمــًا بــه تیان هه لــو ســر بزنیــد. بــرای خریــد وســایل مربــوط بــه 
و الکترونیکــی هــم بایــد تــا شــرق تیان هه لــو برویــد. دو مرکــز خریــد جدیــد و نوســاز هــم در 
گرندویــوو، کــه بزرگتریــن  گوانگجــو تاســیس شــده، یکــی تیم پــالزا، و دیگــری مرکــز خریــد 

پاســاژ آسیاســت.

کینگ پینگ - بازار 
گرفتــه اســت و معنــی  کینگ پینــگ، درســت در شــمال جزیــره ی شــامیان قــرار  بــازار 
چ خشــک  گیاهــی، قــار بــازار داروهــای  بــازار صلــح آمیــز اســت. در ایــن  اســمش هــم 
ــواع  ک پشــت، ماهــی و قورباغــه پیــدا می شــود. ان گیــاه، پرنــدگان زنــده، ال ــواع  شــده، ان
ــازار  حیوانــات دیگــر ماننــد توله ســگ، بچه گربــه، خفــاش، جغــد و میمــون نیــز در ایــن ب

بــرای مصــارف غذایــی ِ بومی هــا بــه فــروش می رســد!

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


بازگشت به فهرست مطالب

گوانگجو  گردشگری  جاذبه های تفریحی و 
- آرامگاه پادشاه نان یوئه 

آرامــگاه پادشــاه نان یوئــه، بــا قدمتــی حــدود دو هــزار ســال، در ســال ١٩٨٣ کشــف شــد. 
کیــن،  ایــن آرامــگاه بــه دومیــن پادشــاه نــان یوئــه، ژائو مــو - نــوه ی ژنــرال افســانه ای 
بــرای ســرکوب  میــالد مســیح  از  قبــل  امپراتــور در ســال ٢١٤  کــه  دارد،  تعلــق  ژائوتــو- 
کشــور فرســتاد. ژائوتــو، دولتــی شاهنشــاهی بــه نــام پادشــاهی  شــورش ها، او را بــه جنــوب 

گوانگجــو، مرکــز ایــن پادشــاهی شــد.  کــرد و  نان یوئــه تأســیس 
گذاشــته شــده اســت. ایــن  در ایــن مــوزه، لبــاس تدفیــن ژائومــو بــه معــرض نمایــش 
کوچــک یشــمی- در باورهــای چینــی، ســنگ یشــم از بــدن  کاشــی  لبــاس از هــزاران 
محافظــت می کنــد و باعــث نامیرایــی می شــود- و جواهــرات اصلــی و بدلــی ســاخته 
بــا آرامــگاه  کــه آرامــگاه نان یوئــه از نظــر زیبایــی و ارزش،  شــده- بعضی هــا می گوینــد 

رقابــت می کنــد.  پکــن  سلســله ی مینــگ در 

- معبد شش درخت انجیر 
آثــار  از  حفاظــت  بــرای  میــالدی،   ٥٣٧ ســال  در  انجیــر  درخــت  شــش  بودایــی  معبــد 
بودایــی، کــه از هندوســتان بــه ایــن شــهر آورده شــده  بودند، ســاخته شــد. ایــن آثــار، در 
کاخــی  گــودا  گــودای زینتــی نگهــداری می شــوند. پا ســاختمانی هشــت ضلعــی بــه نــام پا
گــودا، ٥٧ متــر طــول  کــه بــه ســبک معمــاری چینــی ســاخته شــده باشــد. ایــن پا اســت 
کــه ٩طبقــه اســت، امــا در واقــع ١٧ طبقــه دارد. نــام ایــن  دارد و از دور بــه نظــر می رســد 
گرفتــه شــده، کــه در ١٠٩٩میــالدی بــه ایــن مــکان تبعیــد  معبــد، از شــاعر چینــی سوشــی 
شــد و نــام شــعرش شــش درخــت ِ انجیــر معبــد، روی معبــد مانــد، بی آن کــه در حــال 

حاضــر درخــت انجیــری در ایــن معبــد وجــود داشــته باشــد. 

گوانگ شیائو  - معبد 
میــالدی   ٤ قــرن  بــه  آن  ســاخت  تاریــخ  کــه  اســت،  گوانگجــو  معابــد  قدیمی تریــن  از 
برمی گــردد. در زمــان سلســله ی تانــگ، ایــن معبــد بــه عنــوان مرکــز آموزه هــای بودایــی، 
در جنــوب چیــن ســاخته شــد. بســیاری از راهبــان برجســته، در اینجــا آمــوزش دیده انــد؛ 

از جملــه بودهیدارمــا، موســس مذهــب بودایــی چــان )ذن(. 
ایــن معبــد، دارای ١٩ ســالن اســت. درون ســالن اصلــی، مجســمه ی بودایــی بــه ارتفــاع 
گــوان ییــن، خــدای بخشــش  ١٠ متــر وجــود دارد و در پشــت تــاالر، مجســمه ی نشســته ی 

ِ چینی هــا، قــرار دارد. 

- معبد پنج نامیرا 
از  آن،  نــام  و  شــده  ســاخته  میــالدی  ســال١٣٧٧  در  و  اســت  تائویــی  معبــد  یــک 
کــه قوچ هــای  گوانگجــو، گرفتــه شــده اســت. مجســمه ی ســه مــرد و دو زن  اســطوره های 
کــه ایــن  گفتــه می شــود  افســانه ای را در میــان ابرهــا می راندنــد، در ایــن معبــد قــرار دارد و 
گوانگجــو را بــرای اولیــن بــار ســاخته اند. معبــد پنــج نامیــرا،  کــه شــهر  کســانی بودنــد  افــراد 
ــه ســبک سلســله ی مینــگ، طراحــی شــده. در شــرق  ــه ب ــزرگ اســت، ک ــاالری ب دارای ت
کــه آن هــا را بــه  کنــارش، ردپاهایــی وجــود دارنــد  کــه  کوچکــی قــرار دارد  ایــن تــاالر، حــوض 

ــد.  ــبت می دهن ــان نس ــن نامیرای ای

- تاالر اجدادی خاندان چن 
بزرگتریــن و مشــهورترین  از  یکــی  کــه  تــاالر اجــدادِی خانــدان چــن  بــزرِگ  محوطــه ی 
ــو  گوانگج ــی  ــای مردم ــوزه ی هنره ــمتی از م ــد، قس ــو بودن گوانگج کن  ــا ــای س خانواده ه
کنــده کاری ، نقاشــی  و  اســت. تمــام ١٩ ســاختمان ایــن محوطــه، دارای حجــم باالیــی 
ــات  ــا تزئین ــاختمان ها، ب ــن س ــا ی ای ــوار و پله ه ــقف، دی ــی های س کاش ــوده و  ــمه  ب مجس
فولکلــور  و  ادبیــات  از  را  داســتان هایی  تصاویــر،  ایــن  شــده اند.  تزییــن  طومار  شــکل 

چیــن، نشــان می دهنــد. 

- کلیسای جامع قلب مقدس 
کلیســا دارد. بیــن ســال های  کــه دو تاجــک مخروطــی  بــا نــگاه بــه آن، خواهیــد دیــد 
گرانیــت ســاخته شــد و معمــار فرانســوی آن، ســاختمانش را بــه  ١٨٦٣ تــا ١٨٨٨ از ســنگ 
کلیســا تــا ٤٨ متــر ارتفــاع دارنــد.  ج هــای بــزرگ ایــن  کــرد. بر ســبک نئوگوتیــک، طراحــی 
کلیســای جامــع و همچنیــن شیشــه کارِی نقــش دارش -کــه البتــه بیشــتر ایــن  چهــار زنــگ 

شیشــه هــا دزدیــده شــده اند- در فرانســه ســاخته شــدند. 

گوانگجو  - موزه ی هنر 
در ســال ٢٠٠٠ افتتــاح شــده، شــامل مجموعــه ای از هنــر دوران باســتان در زمینــه ی 

آثــار هنــری دوران معاصــر اســت. تــا  نقاشــی و ســفال گری و مجسمه ســازی و... 

گوانگ دونگ  - موزه ی هنر 
در قســمت شــرقی جزیــره ی ارشــا و در ســال ١٩٩٧ ســاخته شــد و هنرهــای هنرمنــدان 
چینــی معاصــر را در زمینــه مینیاتــور، شیشــه گری، نقاشــی روی ظــروف و... بــه نمایــش 

گذاشــته اســت. 

- تاالر یادبود سان یاتسن 
کردنــد.  کوچــک، زمــان صــرف  بیــن ســال های ١٩٢٩ تــا ١٩٣١ بــرای ســاخت ایــن مــوزه ی 
کــه پــدر چیــن مــدرن نامیــده می شــود، ســاخته شــده اســت.  ایــن مــوزه بــه یــاد مــردی 

وســایل موجــود در مــوزه عبارتنــد از مــدارک و عکس هــا و وســایل سان یاتســان. 

- باغ یادبود شهیدان 
دســتور  بــه   ١٩٢٧ ســال  دســامبر   ١٣ در  کــه  کســانی  یــاد  بــه  شــهیدان،  یادبــود  بــاغ 
کشــته شــدند ) حــدود ٥٠٠٠ نفــر(، وقــف شــده اســت و تصاویــری از  چیانگ کای شــک 
کشته شــدگان بــه همــراه آثــار هنرهــای تجســمی مثــل نقاشــی و مجســمه و... هــم در 

بــه چشــم می خــورد.  محوطــه 

- پارک یوئشیو
ــاری از  ــرار دارد و حلقــه ای ٩٣ هکت گوانگجــو ق ــارک وســیع یوئیشــو، درســت در وســط  پ
باغ هــا، گذرگاه هــا، آثــار تاریخــی و موزه هــا را در شــامل می شــود. در میــان ایــن پــارک، 
گوانگجــو قــرار دارنــد. بــر  مجســمه ای از پنــج نامیــرای بنیان گــذار و اســطوره ای شــهر 
کــه در ســال ١٣٨٠ میــالدی ســاخته شــد، قــرار  ج ژن هــای  بــاالی تپــه ای در مرکــز پــارک، بــر
ج دیدبانــی، بــرای دور نگــه داشــتن دزدان دریایــی از  ج، بــه عنــوان بــر دارد. از ایــن بــر
ک، گروه هــای  شــهرهای ســاحلی چیــن، اســتفاده می شــده اســت. در طــول جنــگ تریــا
ج، چنــد تــوپ جنگــی قــرار  کردنــد و در اطــراف ایــن بــر ج را اشــغال  انگلیســی ایــن بــر
ج بــه مــوزه ی  ج هســتند. در ســال ١٩٢٨ ایــن بــر کــه امــروزه از دیدنی هــای ایــن بــر دادنــد 
گوانگجــو تبدیــل شــد و مجموعــه ای نفیــس از آثــار تاریخــی مربــوط بــه دوره ی  شــهر 

گذاشــته شــده اســت. نوســنگی در ایــن مــوزه بــه نمایــش 

- باغ ارکیده
ایــن بــاغ، بــه خاطــر شــکوفه های زیبــای ارکیــده اش شــهرت دارد. بــا خریــد بلیــت ورودی 
هــر قســمت، یــک قــوری چــای در یکــی از چــای خانه هــای ایــن بــاغ شــامل حــال خریــدار 
گــر ٣٠٠٠ تومــان اضافــه دهیــد، می توانیــد مراســم نوشــیدن چــای  بلیــت می شــود و ا
ســنتی را نیــز ببینیــد. در قســمت غربــی پــارک، آرامــگاه قدیمــی مســلمانان قــرار دارد، 

ــو وقــاص، این جــا دفــن شــده.  می گوینــد اب

- جزیره ی شامیان
ــا قــرار  ــود. وقتــی ب ک، بیشــتر در اختیــار خارجی هــا ب ــا ایــن جزیــره، بعــد از دو جنــگ تری
دادن انبارهــای خارجیــان -کــه بیشترشــان انگلیســی و فرانســوی بودنــد- در ایــن جزیره 
یــک ســاحل  از  ِ جزیــره ی شــنی(، خیلــی بیشــتر  موافقــت شــد، شــامیان )بــه معنــی 
ــه ترتیــب در شــرق و غــرب  کــدام ب ــود. فرانســوی ها و انگلیســی ها هــر  ماســه اِی صــرف ب

ــاختند. ــود را س ــای خ ــره، انباره جزی
ــا  ــا، آن ه ــدند و بعده ــازی ش ــود بازس ــی خ ــکل اصل ــه ش ــاختمان ها ب ــی از س ــا خیل بعده
را بــه صــورت رســتوران  شــیک، کافــه و هتل هــا در آوردنــد. بــه دلیــل وجــود نداشــتن 
مــی رود.  شــمار  بــه  گوانگجــو  داخــل  در  آرام  اســتراحت گاهی  شــامیان  ترافیــک، 
کــه بــا فضــای ســبزی فوق العــاده تزییــن  شــامیان داجی، بلــوار اصلــی ِ شــامیان اســت 
کنــار ایــن بلــوار مــردان مســن شــطرنج چینــی بــازی می کننــد.  شــده و روی نیمکت هــای 
ــه در ســال ١٨٩٢ توســط فرانســوی ها  کاتولیکــی رومــی، تجلی مریم مقــدس، ک کلیســای 

ســاخته شــد، در انتهــای شــرقی بلــوار شــامیان داجــی قــرار دارد.
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بازگشت به فهرست مطالب

Xian شهر شیان
شــیان، شــهر ســربازهای ســفالین و پایتخــت نخســتین امپراطــوری چیــن اســت؛ شــهری 
کــه بیشــتر از ســه هــزار ســال قدمــت دارد، هفتــاد و ســه امپراطــور در آن حکــم  رانده انــد 
گــذرگاه شــرقی جــاده ی ابریشــم بــوده اســت. نــام شــهر بــه معنــای صلــح غربــی  و زمانــی 
کمــال فرهنــگ چیــن  کالم، بــه تنهایــی می توانــد نماینــده ی تمــام و  اســت و در یــک 

باشــد.
حتــی امــروز بــا وجــود جنگ هایــی در طــی ســالیان و همچنیــن پیشــرفت اقتصــادی 
را جــذب  از هواپیمــا مســافران  بــه محــض پیاده شــدن  باســتانی آن  ایــن شــهر، روح 
کــه بــه شــیان ســفر می کنــد، مطمئنــًا اولیــن چیــزی  گــر بــرای اولیــن بــار باشــد  می کنــد. ا
کــه همه جــا  کســتری اســت  کــه توجه تــان را جلــب می کنــد، رنگ هــای متضــاد قرمــز و خا
کیلومتــر بــا شــهر فاصلــه دارد  بــا هــم در جنــگ هســتند. فــرودگاه شــیان نزدیــک بــه چهــل 
ــه جــای  ــرده باشــید، پیشــنهاد می کنیــم از اتوبوس هــای فــرودگاه ب ک ــر ســبک ســفر  گ و ا
کســی ها  کنیــد. تا ــز شــهر، اســتفاده  ــا همــان مرک ــه Bell Tower، ی ــرای رفتــن ب کســی ب تا
فکــر  بــه  گــر  ا و  می کننــد  طلــب  بیشــتری  کرایه هــای  غیرمحلــی  مســافرین  از  معمــواًل 
کــه هــر نیــم ســاعت یــک بــار حرکــت  هزینه هــای ســفر هســتید، اتوبوس هــای فــرودگاه را 
کــرد در قســمت غربــی ســالن فــرودگاه نادیــده نگیریــد. بــرای رفــت و آمــد در  خواهنــد 
ــه همیــن شــکل اســت. سیســتم اتوبوس هــای خــوب شــیان  ــًا ب شــهر هــم اوضــاع تقریب
کــه  کــه ایســتگاه های متعــددی بــا دسترســی های مناســب دارد، شــاید باعــث شــود 
کســی شــوید؛ مگــر این کــه وقــت زیــادی نداشــته باشــید یــا مســیر را نتوانیــد  کم تــر ســوار تا
 )Bell Tower( ج ناقــوس بــر کنیــد. اصلی تریــن جــای شــیان همــان منطقــه ی  پیــدا 
کــه از آن جــا بــه چهــار خیابــان اصلــی شــمال، جنــوب، شــرق و غــرب می تــوان بــه  اســت 
کرایــه ی دوچرخــه  گــر اهــل دوچرخه ســواری هســتید، سیســتم  کــرد. ا راحتــی رفــت و آمــد 
کــه بیشــتر جاهــای دیدنــی بــه هــم نزدیــک  را هــم در شــیان فرامــوش نکنیــد؛ از آن جایــی 
کار ســختی نیســت و باعــث می شــود بهتــر  ــا دوچرخــه  گــذار در شــهر ب گشــت و  هســتند 

ــد. ــردم را ببینی ــی م ــبک زندگ ــهر و س ــای ش ــد خیابان ه بتوانی
کــه دیوارهــای محافظــش بــه مقــدار زیــادی باقــی مانــده.  شــیان یکــی از شــهرهایی اســت 
کــه پنــج تــا دوچرخــه می توانــد روی آن هــا حرکــت  عــرض دیوارهــا بــه انــدازه ای اســت 
کــه در ایــن شــهر می بینیــد همیــن دیوارهــا باشــند  کنــد؛ شــاید بــد نباشــد اولیــن چیــزی 
کــه در موقــع خریــد بلیــت  کــه اطالعــات خوبــی هــم بــه وســیله ی راهنمــا یــا بروشــورهایی 
بــــه شــــما می دهــــند، از شــــهر شــــیان بــه دســــت آوریــد. داخــل محـــوطه ی دیــوارهــا و -

کــه  خنــدق معمــواًل گروه هــای موســیقی چینــی در حــال اجــرا هســتند و خــوب اســت 
ســری بــه غرفه هــای فــروش محصــوالت فرهنگــی و صنایــع دســتی در قســمت انتهایــی 
 City Wall دیــوار بزنیــد؛ البتــه قیمت هــا در این جــا باالســت و مشابه شــان را بیــرون از

ــرد.  ک ــر پیــدا  ــوان ارزان ت می ت
کــه بــا ٢٣٠٠ لــوح ســنگی  گرفتــه  کتیبه هــا قــرار  جنــوب دیوارهــای شــهر، مــوزه ی جنــگل 
کتیبه هــای ســنگی در چیــن اســت. ایــن مــوزه در معبــد بودایــی  بزرگ تریــن مجموعــه ی 
ــر  کنفوســیوس واقــع شــده و جنب وجــوش معبــد روی طرفدارهــای ایــن مــوزه هــم تاثی
کارت دانشــجویی بــه زبــان انگلیســی داشــته باشــید، در تمــام  کــه  می گــذارد. در صورتــی 
کنیــد.  اســتفاده  ورودی  بلیــط  تخفیــف  از  می توانیــد  شــیان  گالری هــای  و  موزه هــا 
کــه از جذاب تریــن دیدنی هــای چیــن  یکــی از این هــا مــوزه ی تاریــخ شان شــی اســت 
ــه متعلــق  ک کلکســیون هایی  شــناخته می شــود. معمــاری باســتانی مــوزه و همین طــور 
بــه ســال ها قبــل از آمــدن مســیحیت بــه چیــن، اســناد تاریخــی و مجســمه های ســفالی 
گــون و ابزارهــا و ســبک زندگــی مــردم باســتانی چینــی اســت، بــرای  گونا از سلســله های 
امــکان  مــوزه  تاالرهــای  داخــل  این کــه  بــا  دارد.  خصوصــی  بــه  جذابیــت  توریســت ها 
ــوان از بخــش  کتاب هــای ســبک معرفــی آن هــا را می ت ــی  ــدارد ول ــرداری وجــود ن عکس ب

گرفــت.  نشــریات داخــل مــوزه 
کنیــد، شــیان بــرای شــما  گــر عالقــه داشــته باشــید مزه هــای متفــاوت و جدیــد را تجربــه  ا
کوچکــی  دوست داشــتنی تر خواهــد بــود؛ شــب ها، معمــواًل از ده شــب بــه بعــد، دکه هــای 
کوچــک و ســبکی  کــه همه جــور غذاهــای  در شــهر و محــالت پــر رفــت و آمــد بــر پــا می شــود 
گرفتــه تــا ســبزیجات و  کــرد؛ از جــک و جانورهــای محبــوب  را می تــوان در آن هــا پیــدا 

نودل هــای تنــد و میگــو.
ج  طبــل وجــود دارنــد،  ج  ناقــوس و بــر کــه در اطــراف بــر ــا وجــود رســتوران های زیــادی  ب
ــه  ــد ب ــما باش ــه ی ش ــه ذائق ــک ب ــه نزدی ک ــی  ــا غذای ــالل ی ــذای ح ــردن غ ک ــرای پیدا ــر ب گ ا
مشــکلی برخوردیــد؛ ســری بــه محلــه ی مســلمان ها بزنیــد؛ هــم فــال اســت و هــم تماشــا! 
چنــد تــا رســتوران مســلمان در ایــن محلــه وجــود دارد و از طرفــی بــه مســجد جامــع 
کــه یکــی از دیدنی هــای ایــن شــهر اســت، نزدیــک می شــوید. مســجد جامــع  شــیان هــم 
شــیان، از قدیمی تریــن مســجدهای چیــن، در زمــان سلســله ی تانــگ ســاخته شــده و 

هنــوز هــم مــورد اســتفاده ی مســلمانان شــیان قــرار می گیــرد.
کشورهای مختلف هستند؛ در - گون همیشه از جذابیت های فرهـنگی  گونا مذاهب 
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کوچــک و بــزرگ، یکــی از دیدنی هــای پــر  شــیان هــم بــا وجــود معابــد و مســجدهای 
نامیــرا  معبــد  می آینــد؛  حســاب  بــه  مذهبــی  ســاختمان های  همیــن  شــهر  طرفــدار 
کــه بزرگ تریــن معبــد تائویــی اســت مخصوصــًا در فصــل بهــار، کــه شــهر پــر از توریســت 
آئین هــای  و  مراســم  محــو  کــه  می بینــد  خــود  در  را  گردشــگرانی  روز  هــر  می شــود، 
طوالنی مــدت بودائــی شــده اند. فصــل بهــار، عــالوه بــر خوبــی آب و هــوای شــیان، فصــل 
جشــنواره های بودایــی هــم هســت و بیشــترین تعــداد مســافر را در همیــن فصــل دارد. 
بهتــر اســت از قبــل بــه فکــر رزرو هتــل موردنظرتــان باشــید، هتل هــای خــوب شــیان 
ج طبــل هســتند و هتل هــای خیلــی ارزان قیمــت را بایــد  ج ناقــوس و بــر اطــراف همــان بــر
کوتاه مــدت شــیان باشــید،  گــر قــرار اســت مســافر  کــه ا کنیــد  دور و بــر ایســتگاه قطــار پیــدا 

اصــاًل گزینــه ی خوبــی بــرای اقامــت نیســتند چــون از همه جــا دورنــد.
کــه بایــد در زمــان ســفرتان بــه شــیان ببینیــد، یکــی از محبوب تریــن  امــا مهم تریــن چیــزی 
ــان ســفالی؛ محوطــه ای  میراث فرهنگــی چیــن در نزدیکــی شــهر اســت: ارتــش جنگجوی
کــه مجســمه های ســفالی هشــت هزار جنگجــو،  مربــع  متــر  هــزار  بیســت  بــه  نزدیــک 
ــذارد. کشــف ایــن محوطــه ی باســتانی یکــی  ــه نمایــش می گ ــه ی جنگــی را ب اســب و اراب
اطالعــات  کــه  دنیاســت  تمــام  و  چیــن  باستان شناســی  دســتاوردهای  مهم تریــن  از 
ارتــش جنگجویــان ســفالی هشــتمین  روشــن ســاخته.  تاریــخ چیــن  از  را  بی نظیــری 

شــگفتی جهــان اســت و در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو هــم بــه ثبــت رســیده. 
کوچــک  ابعــاد  در  ســفالی  مجســمه های  همیــن  نیــز  شــیان  ســوغات  محبوب تریــن 
کنیــد؛ در اطــراف محلــه ی  کــه می توانیــد تقریبــًا در همــه ی بازارهــا پیدایشــان  هســتند 
کــه معمــواًل نمونه هــای  مســلمان ها و مســجد جامــع شــیان، بازارهــای شــلوغی هســت 
زیــادی از ایــن مجســمه ها را دارد و عــالوه بــر ایــن بــه خاطــر قیمت هــای خوبشــان، محــل 

مناســبی بــرای خریــد هســتند.
بــه بادبادک هــای  کــودک همراهتــان  بــا بچه هــا ســفر می کنیــد، احتمــال این کــه  گــر  ا
خیابــان شــیان در مرکــز شــهر عالقــه نشــان دهــد زیــاد اســت. فکــر بــدی هــم نیســت، 
این کــه  بادبادک هــا وجــود دارد و هــم  بــازی و تماشــای  بــرای  هــم محیــط مناســبی 
گــر هــم ســالم مانــد،  می توانیــد شــما هــم در آســمان شــیان بادبادکــی بــه هــوا بفرســتید؛ ا
شــاید توانســتید بــه عنــوان یــادگاری یــک جــوری داخــل چمــدان بــا خودتــان بــه خانــه 
کردیــد و وقــت  کــه فصــل بهــار یــا اوایــل تابســتان بــه شــیان ســفر  برگردانیــد. در صورتــی 
کیلومتــری جنــوب شــهر واقــع  کــه حــدوداً در چهــل  زیــاد داشــتید، پــارک جنگلــی شــیان 

شــده، انتخــاب خوبــی بــرای یــک پیک نیــک در روزی آفتابــی اســت.

تاریخچه
شــیان بیــش از ٣٠٠٠ ســال عمــر دارد و در دوران باســتان نــام ، چانــگ ان بــوده. ســیزده 
گــون و ســر جمــع ٧٣ امپراتــور در طــول هــزار ســال، ایــن شــهر را بــه عنــوان  گونا سلســله ی 
کرده انــد. خصوصــًا در سلســله های ژو، شــین، هــان و تانــگ،  پایتخــت خــود انتخــاب 
ــرای همیــن  ــه شــمار می رفــت. ب ــز اصلــی فرهنــگ و تمــدن چینــی ب ک شــیان یکــی از مرا
کــن تاریخــی و موزه هــای آن، خیلــی زیــاد باشــد. یکــی  کــه شــمار اما اصــاًل تعجــب نــدارد 
کــه بــه عنــوان یــک ســرِ  جــاده ی ابریشــم بــه  از دالیــل نفــوذ فرهنگــی شــیان هــم ایــن بــود 
ج  کــه راهــی بــرای تبــادل فرهنگــی بــا خــار حســاب می آمــد، و نــه تنهــا راهــی بــرای تجــارت 
کــه در شــیان دســت بــه تجــارت می زدنــد  از دیــوار عظیــم چیــن  بــود. خیلــی از بازرگانانــی 
بــا اجنــاس، ایده هــا و افــکاری نــو بــه وطــن خــود برمی گشــتند. بــه خاطــر جنگ هــای 
کــه بایــد از شــکوِه گذشــته  ی شــیان  متعــدد و خرابی هــای بــه بــار آمــده ، متاســفانه آن قــدر 
کــز  کنونــیِ  شــیان، باقــی نمانــده اســت. شــیان، در حــال حاضــر یکــی از مرا قدیــم در شــهر 
جــذب توریســت در چیــن بــه شــمار مــی رود، خصوصــًا جنگجوهــای ســفالی مشــهورش 
گردشــگری در سرتاســر جهــان هســتند. بــه هــر  یکــی از پربازدیدکننده تریــن جاذبه هــای 
ــد:"  ــیان می گوین ــورد ش ــت، در م ــن اس ــهرهای چی ــن ش ــی از دیدنی تری ــیان، یک ــال ش ح

کــه چیــن را ندیده ایــد!" گــر شــیان را نبینیــد، انــگار  ا

وسایل نقلیه
- با اتوبوس 

اتوبوس هــای شــیان بــر اســاس برنامــه ی زمانــی منظــم در شــهر رفــت و آمــد می کننــد 
کــه بــه  کرایــه ی آن هــا هــم ربطــی بــه مقــدار مســافت طــی شــده نــدارد. خــط اتوبوســی  و 
گــودای غــاز  ج ناقــوس، پا کــه ایســتگاه راه آهــن، بــر گردشــگران بیایــد خــط ٦١٠ اســت  کار 
گــودای غــاز بــزرگ را بــه هــم وصــل می کنــد. غیــر از خــط ٦١٠،  کوچــک، مــوزه ی شــیان و پا
کــه بیشــتر توســط  کوچک تــر  گردشــگران می آیــد. اتوبوس هــای  کار  خــط ٦٠٩ هــم بــه 
محلی هــا اســتفاده می شــوند هــم شــما را بــه هــر حــال بــه مقاصــد دلخواهتــان خواهنــد 
ــد و در  ــی می رون ــای مختلف ــا از جاده ه ــه این ه ک ــید  ــته باش ــه داش ــد توج ــا بای ــاند ام رس
خیلــی جاهــا هــم ایســتگاه دارنــد و توقــف می کننــد و ممکــن اســت وقت تــان تلــف شــود. 

کسی  - با تا
ایــن زمینــه  بایــد در  گردانــد،  را بی خــود و بی جهــت دور شــهر خواهــد  کســی شــما  تا
کــردن  متقاعــد  ضمنــًا  ندهــد،  هــدر  را  وقتتــان  راننــده  تــا  بدهیــد  ج  خــر بــه  ذکاوت 
کــه او می گویــد نیســت، کار ســختی اســت! بــرای  راننده هــا بــه این کــه مقصــد شــما آن 
کار نوشــتن اســم مقصــد بــه  رفــع هرگونــه ســوءتفاهم و جلوگیــری از بــروز مشــکل بهتریــن 
کاغــذ بــزرگ و ســفید نشــان دادن آن بــه  زبــان چینــی بــه خطــوط درشــت و خوانــا روی 
کســی اســت. بیــن ســاعت ســه و پنــج بعــد از ظهــر، راننده هــا تعویــض شــیفت  راننــده تا

کــرد.  دارنــد و شــما را ســوار نخواهنــد 

- با دوچرخه 
کرایــه ی  خوشــبختانه دیدنی هــای اصلــی شــیان نســبتًا بــه هــم نزدیــک هســتند، پــس 
کــه ســد  کوچه هــای تنــگ و خودروهایــی  گزینــه ی خوبــی اســت. در مــورد  دوچرخــه 
کنیــد. خطــوط مخصــوص دوچرخــه وجــود دارنــد و تــا حــد  معبــر می کننــد، احتیــاط 

زیــادی از مســیر مســتقیم ترافیــک امن تــر هســتند.

آب و هوا
و  اســت  گرفتــه  قــرار  شان شــی  اســتان  در  گوان ژونــگ،  دشــت  جنــوب  در  شــیان، 
کیــن لینــگ در جنــوب و رودخانــه ی وی هــی در شــماِل ایــن منطقــه قــرار  کوه هــای 
گفــت اقلیمــی ِ فصلــی اســت؛  گــرم اســت و می شــود  دارنــد. آب و هــوای آن معتــدل و 
کــم بــرف و در پاییــز و بهــار، همــراه بــا  گــرم و شــرجی، در زمســتان خشــک و  در تابســتان 

بارندگــی زیــاد اســت. 
کــه مقــدار دمــا بــه ٠ درجــه ســانتی گراد هــم  ســردترین مــاه ســال ژانویــه)دی( اســت 
ــا وجــود بارش هــای  گــرم و طاقت فرســا اســت بنابرایــن ب می رســد. تابســتان ها هــم هــوا 

ــتند.  ــه هس ــن منطق ــه ای ــفر ب ــرای س ــان ب ــن زم ــز بهتری ــار و پایی ــراوان، به ف

پیشنهاد سفر
- شیان در دو روز 

روز اول صبــح زود از خــواب بلنــد شــوید و پــس از خــوردن صبحانــه، حــدود هشــت 
ج ناقــوس هــم در نزدیکــی  صبــح در محوطــه ی دیــوار شــهر باســتانی شــیان باشــید. بــر
ــد  ــد، می توانی ــام دادی ــوس انج ج ناق ــر ــود را از ب ــیاحت خ ــه س ــد از این ک ــوار اســت. بع دی
بــا اتوبــوس بــه مــوزه ی تاریــخ اســتانی شان شــی در خیابــان یانتــا برویــد. بعدازظهــر 
می توانیــد بــه دیــدن بتکــده ی غــاز بــزرگ برویــد. شــب از نمایــش آواز و رقــص در بهشــت 

تانــگ بهره منــد شــوید. 
اســت  شــیان  از  شــما  دیــدار  دلیــل  اصلی تریــن  ســفالی،  جنگ جویــان  ارتــش  دیــدن 
بــرای همیــن در صبــح روز دوم بــه آن جــا برویــد. بعــد از ناهــار، می توانیــد بــا اســتفاده از 
کمــی آن جــا بمانیــد، ســپس پیــاده بــه  اتوبــوس Y٥ بــه ایســتگاه مــوزه ی لیشــان رفتــه و 
کینــگ ســری بزنیــد و وارد آب شــوید. بعــد از آن ســوار اتوبــوس  گــرم هوا چشــمه های آب 

شــماره ی ٣٠٧ شــده و بــه مــوزه ی بانپــو برویــد.
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غذا
کــه بــه زبــان ســاده عبارتســت از  یکــی از غذاهــای متــداول منطقــه یانگ رو پائو مــو اســت 
ــه  ــات ســوپ را ب ــا دســت تکه تکــه می کننــد و محتوی ــان را ب ــره. ن ــاِن ضخیــم و ســوِپ ب ن
ــاد  ــا زی ــی دارد. ام ــت ایران ــه آب گوش ــادی ب ــباهت زی ــذا ش ــن غ ــد. ای ــی لقمــه می گیرن نوع
گوشــت خبــری نیســت و داخلــش رشــته ی چینــی و ســبزیجات می بینیــد. در  هــم از 
خیلــی از رســتوران ها نــان را خــرد شــده بــر ســر میــز می آورنــد و خیلــی از رســتوران   هــا 
گاو هــم ارایــه می کننــد. بیانگ بیانگ میــان غــذای بســیارلذیذی  گوشــت  ایــن غــذا را بــا 
کــه در ســطح اســتان خیلــی محبــوب اســت و از رشــته ی پهــن چینــی ِ تنــد و آِب  اســت 
گوجه فرنگــی و خــوِد گوشــت را هــم پیــدا  غ و  گوشــت تشــکیل شــده. البتــه در آن، تخم مــر
کــه نامــش رو جیامــو  می کنیــد. در شــیان نوعــی غــذای همبرگــر شــکل هــم ســرو می شــود 
گوشــت الِی نــان! حــرِف از نــان بــه میــان آمــد، نوعــی نــان  اســت و عبارتســت از مقــداری 
کنجــد درســت می شــود و تــرد و شــیرین  کــه از آرد  در ایــن منطقــه خیلــی پــر طرفــدار اســت 
هــم هســت، اســم ایــن نــان شــی زی بینگ بــوده و خصوصــًا در محلــه ی مســلمان ها 
کــی پــر طرفــدار دیگــری  کنیــد. لودوگائــو، خورا می توانیــد بــا پرداخــت یــک یــوآن تهیــه اش 
کیــِک لوبیــا ســبز اســت. مکعب هــای نــرم و  کلمــه یــک نــوع  کــه بــه معنــای واقعــی  اســت 
ــا از ایــن  کنجــد همراهی شــان می کنــد، شــش ت گاهــی هــم  کوچکــی هســتند و  مرطــوب 
کــه لودوگائــو را از  مکعب هــا حــدود ٥ یــوان هزینــه خواهنــد داشــت. توصیــه می کنیــم 

کنیــد. محلــه ی مســلمان ها تهیــه 

خرید
کوچــک آن جنگ جوهــای ســفالی را بخریــد، این جــا  گــر در شــیان هســتید حتمــًا مــدل  ا
کامــل باشــند صــد در صــد اســت در شــهرهای دیگــر چیــن -مثــل پکــن  کــه  شــانس ایــن 
کــم هســتند. تمامــی موزه هــا ســوغات  - این گونــه نیســت و احتمــااًل یکــی دو تــا از آن هــا 
مسلمان هاســت،  محلــه ی  شــیان  جاهــای  ارزان تریــن  از  یکــی  می فروشــند.  را  شــهر 
ــک  ــی ی ــت. شیانگ ش ــیان اس ــر ِ ش ــای دیگ ــتم جاه ــک بیس ــه، ی ــن محل ــا در ای قیمت ه
کــه در شــمال مســجد جامــع شــیان قــرار دارد و بهتریــن جــا بــرای  کوچــه ی باریــک اســت 
خریــد ســوغاتی هایی مثــل جنگ جوهــای ســفالی، نقاشــی های هوشــیان، عروســک 
گــر هــم دنبــال  خیمه شــب بازی، فانــوس، ســرویس چای خــوری، تی شــرت و... اســت. ا
ــزار مجسمه ســازی هســتید  ــوم و قلم مــو و اب ــزار و وســایِل فعالیت هــای هنــری مثــل ب اب

ــد. ــان شویوان شــیانگ بروی ــه خیاب ب
کوچکــی از رزمنــدگان ســفالی، بــودا و اژدهــای  ســوغاتی های شــیان شــامل نســخه های 
ــواع  ــاز، ان ــذ دست س کاغ ــرش  ــگ، ب ــه ی تان ــه رنگ ــفال س ــده، س کاری ش ــده  کن ــوب  از چ

دیگــر هنــر مردمــی و همچنیــن محصــوالت تقلبــی می شــود.
در بــازار بایهــوی، جوانــان محلــی مغــازه دار هســتند. این جــا اجنــاس تقلبــی ِ برندهــای 
کمتــر از ٢٢٫٠٠٠ تومــان قیمــت دارنــد،  تجــاری معــروف را می فروشــند. کفش هــای ورزشــی 
کمتــر از پانــزده هــزار تومــان و لــوازم  گاهــی اوقــات  پولوورهــا و شــلوارهای جیــن خــوب 
آرایشــی هــم بســیار ارزان تــر از حــد تصورنــد. بــه عــالوه  بایهــوی بهتریــن جــا بــرای خریــد 
کپی شــده  ــه تمــام ایــن دی وی دی هــا  ک ــد بدانیــد  دی وی دی و ســی دی اســت امــا بای
گــر اهــل چانــه زدن و خریــد هســتید  گذاشــته اند. ا کپــی رایــت را زیــر پــا  هســتند و قانــون 
ــز بیشــتر از ٧٥٠٠ تومــان نیســت و  کنیــد. قیمــت هیــچ چی ــورا امتحــان  کانگ ف جــاده ی 
ــد، البتــه  کمتــر از ســه هــزار تومــان خری ــه  زدن حتــی  ــا چان ــوان ب اغلــب لباس هــا را مــی ت
کیفیــت لباس هــا بــه طــرز  کــه  بایــد واقعــًا پشــتکار داشــته باشــید و بــد نیســت بدانیــد 

ــی ای پاییــن اســت. باورنکردن
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گردشگری شیان  جاذبه های تفریحی و 
کینگ  گرم هوا - چشمه های آب 

اســتفاده ی  و  توجــه  مــورد  همیشــه  پــارک،  ایــن  طبیعــی  گــرم  آب  چشــمه های 
کــه در  امپراتورهــای سلســله ی تانــگ و معشوقه هایشــان، بــوده. معروف تریــن شــخصی 
کــرده ، یانگ گوی فــی اســت، کــه ســوگلی ِ امپراتــور شــوآنزونگ بــوده و بــا  اینجــا اســتحمام 
افســونگری اش امپراتــور را ســحر می کــرده و باعــث و بانــیِ  آرام شــدنِ  شــورش لوشــان، در 
ســال ٧٥٦ میــالدی بــوده اســت. هنــوز هــم بعضــی از حمام هــای عمومــی بــاز هســتند. 
کنیــد. ایــن  کــوه اســب ســیاه دیــدن  ضمنــًا شــما می توانیــد از یــک معبــد تائویــی برفــراز 
ک رس آفریــد و شــکاف های آســمان را  معبــد وقــف نــووا شــده اســت؛ کــه انســان را از خــا

کــرد. بــه هــم وصــل 

ج طبل  ج ناقوس و بر - بر
ج طبــل بــه عنــوان زنــگ خطــر  ج ناقــوس بــه عنــوان زنــگ خطــر در ســحرگاه و از بــر از بــر
قــرن  در  و  ســاخته  میــالدی   ١٤ قــرن  در  ج  بــر دو  هــر  می شــده.  اســتفاده  شــبانگاهی 
ج از ٩:٣٠ تــا ١١:٣٠ صبــح و از ٢:٣٠ تــا ٥:٣٠  ١٨ بازســازی شــدند. در داخــل هــر دو بــر

می شــود.  نواختــه  موســیقی  بعدازظهــر 

- محله ی مسلمان ها 
ــوده  ــرای قرن هــا مســکن مســلمانان چیــن )هــوی( ب ج طبــل، ب ــر خیابان هــای پشــتی ب
گرچــه مســلمانان، از قــرن ٧ میــالدی در ایــن منطقــه زندگــی می کننــد، امــا  اســت. ا
کــه مســلمانان در شــیان از زمــان سلســله ی مینــگ در این جــا  برخــی هــم معتقدنــد 
کنند. کوچه هــای باریــک ایــن محلــه، پــر اســت از قصابــی، کارگاه هــای تولیــد روغــن  ســا
کوچــک پنهــان شــده در پشــت درهــای چوبــی و مــردان عرق چیــن  کنجــد، مســجدهای 

بــه ســر. 

- خانه ی مردم 
ایــن منطقــه ی تاریخــی، گالــری هنــر، تفریــح گاه و یــک چای خانــه  را در بــر می گیــرد. ایــن 
گائو یوئســونگ  کینــگ، بــه نــام  خانــه متعلــق بــه یــک مأمــور دولتــی در دوران سلســله ی 
معبــد  خدمــت کاران،  اتــاق  اتاق خواب هــا،  ماننــد  ســاختمان  بیشــتر  اســت.  بــوده 
گــر بــه  کنــون چای خانــه اســت(، بازســازی شــده اند. ا اجــدادی و اتــاق مطالعــه )کــه هــم ا
هنــر ســنتی چیــن عالقه منــد هســتید، می توانیــد از اســتودیوهای هنرمنــدان چینــی در 
کارهــای هنــری )نقاشــی،  کنیــد. قیمت هــا تقریبــًا مناســبند و  خانــه ی مــردم نیــز، دیــدن 
کیفیــت نســبتًا  خطاطــی، ســرامیک هــا، عکس هــا و ســرویس های چای خــوری( دارای 

باالیــی هســتند. 

- موزه ی جنگل الواح سنگی 
کنفوســیوس شــیان قــرار دارد و بیــش از ١٠٠٠ لــوح ســنگی را در  ایــن مــوزه، در معبــد 
خــود جــای داده اســت. در طبقــه ی دوم ایــن مــوزه، کتیبه هــای نســتوریان -اولیــن 
و  نقشــه ها  گالــری چهــارم، مجموعــه ی  در  نگهــداری می شــود.  مســیحیان چینــی- 

کــه عمومــًا پرتــره از صــورت هســتند، جــای داده شــده اســت.  نقاشــی هایی 

- یادبود ارتش مسیر ٨ 
فــوت  تاریــخ  شــده اند.  دفــن  این جــا  در  شــیان  کمونیســت  حــزب  برجســته ی  افــراد 
ــًا شــامل  ــود، عمدت ــا ١٩٤٦ میــالدی اســت. ایــن یادب ــراد بیــن ســال های ١٩٣٧ ت ایــن اف
کــه یــادآور خاطــره ی هلــن  عکس هــای قدیمــی اســت و ســالنی هــم در آن وجــود دارد 

فوســتر اســنو همســر خبرنــگار ادگار اســنو اســت.

- دیوارهای شهر 
کــه دیوارهــای قدیمــی شــهرش، هنــوز  شــیان، یکــی از معــدود شــهرهای چیــن اســت 
پابرجاســت. ایــن دیوارهــا در ســال ١٣٧٠ میــالدی در دوران سلســله ی مینــگ ســاخته 
شــدند و ١٢ متــر ارتفــاع دارنــد. عــرض پایــه هــای آن هــا، حــدود ١٨ متــر اســت و محیطــی 
بــه وســعت ١٤ کیلومتــر را دربرگرفتــه انــد. ایــن دیوارهــا، بــا خندقــی در اطرافشــان احاطــه 
توســط  معمــواًل  آمــده  وجــود  بــه  دیــوار  و  خندق هــا  بیــن  کــه  فضایــی  در  شــده اند. 
قســمت های  بیشــتر  می شــود.  نواختــه  چیــن   ِ ســنتی  موســیقی  محلــی،  نوازنــدگاِن 
کنــار دیــوار،  دیوارهــا، بازســازی و یــا از نــو ســاخته شــده اند. عــالوه بــر پیــاده روی در 

گشــت.  کل محوطــه را  می تــوان از دروازه ی جنوبــی، ســوار دوچرخــه شــد و 

گودای غاز بزرگ وحشی  - پا
ــه در ســال ٦٥٢  ــزرگ، یکــی از جذاب تریــن دیدنی هــای شــیان اســت، ک ــودای غــاز ب گ پا
میــالدی، بــه عنــوان خانــه ای بــرای راهــب بودایــی -شــوان زانگکه از هنــد بازگشــته بــود- 
کــه بــا اصــول معمــاری چینــی ســاخته شــده  کاخــی اســت  گــودا در واقــع  ســاخته شــد. پا
گــودا  باشــد. معبــد داســی ِان - یکــی از بزرگتریــن معابــد تانگ چانــگ آن- اطــراف ایــن پا
باقــی  کینــگ  سلســله ی  دوران  از  امــروزی،  ســاختمان های  اســت.  کــرده  احاطــه  را 
مانده انــد. مــوزه ی هنرهــای سلســله ی تانــگ، در قســمت شــرقی معبــد داســی ِان قــرار 
کوچکــی از لباس هــا و معمــاری و صنایــع دســتی دوران سلســله ی  کلکســیون  دارد و 

گذاشــته.  تانــگ را بــه نمایــش 

کوچک وحشی  گودای غاز  - پا
گــودا، در زمیــن  گرفتــه اســت. نــوک پا گــودا، در زمیــن هــای معبــد جیانفــو قــرار  ایــن پا
لــرزه ای در اواســط قــرن ١٦ میــالدی فــرو ریخــت، امــا بیشــتر بخش هــای ایــن ســاختمان 
٤٣ متــری ســالم ماندنــد. معبــد جیانفــو در اصــل، در ســال ٦٨٤ میــالدی بــرای زندگــی 
گــودا، در ســالهای ٧٠٧ تــا ٧٠٩  گائوزونــگ ســاخته شــد. ایــن پا پــس از مــرگ امپراتــور 
میــالدی، ســاخته و محــل نگــه دارِی کتــب مقــدس بودایــی شــد، کــه توســط زائــری بــه 

ــود.  کشــور آورده شــده ب ــه ایــن  ــام یی جینــگ، ب ن

- موزه ی تاریخی شان شی 
کــه  مــوزه ی تاریخــی شان شــی، یکــی از جذاب تریــن موزه هــای چیــن اســت. اشــیایی 
ــه شــیان باســتان می زننــد. وقتــی  گذاشــته شــده اند، نقبــی ب ــه نمایــش  در ایــن مــوزه ب
کــه وارد  وارد ایــن مــوزه می شــوید، احســاس عجیبــی بــه شــما دســت می دهــد، انــگار 
تونــل زمــان شــده اید. طبقــه ی همکــف ایــن مــوزه، آثــار مــا قبــل تاریــخ و همچنیــن 
آثــاری از اولیــن سلســله های چیــن را در برمی گیــرد. بــه ویــژه آثــار پر ابهــت و مهمــی، 
ماننــد چنــد ســه پایــه ی بــزرِگ بــه جامانــده از سلســله های شــانگ و ژو ، اشــیاء تدفینــی 
ــه  ــزرگ ســفالی، در ایــن مــوزه ب ــزی و چهــار مجســمه ی ب کمان هــای برن کیــن، پیــکان  و 
گذاشــته شــده اســت. دومیــن قســمت ایــن مــوزه )در بــاالی پله هــا(، بــه آثــار  نمایــش 
مقــدس سلســله ی هــان اختصــاص داده شــده. یکــی از مهم تریــن آثــار ایــن قســمت، 
شــامل مجموعــه ی ٤٠ پیکــره ی ســفالی از آرامــگاه شــیان یانگ می باشــد. همچنیــن 
و  وی  کوچــک  مجســمه های  برنــزی،  فانوس هــای  از  وصــف  غیرقابــل  مجموعــه ا ی 
گذاشــته شــده اند. بخــش ســوم  بــه نمایــش  ایــن قســمت  جانــوران اســطوره ای، در 
تانــگ  آثــار مصنوعــی و ســاخته ی دســِت سلســله ی  بــه  تاریخــی شان شــی،  مــوزه ی 
کــه مســابقه ی چــوگان را  و ســوی اختصــاص دارد: نگهبانــان آرامــگاه، دیوارنماهایــی 
کــه مدل هــای مــو و  کوچــک ســفالی  نشــان می دهنــد و مجموعــه ای از مجســمه های 

لبــاس آنهــا بــه طــرزی اســتادانه ســاخته شــده اند. 

- معبد هشت نامیرا 
ایــن معبــد،  از پرستشــگاه های فعــال شــیان اســت.  یکــی  و  تائویــی  بنــای  بزرگتریــن 
بــرای محافظــت در مقابــل خــدای رعــد، زیرزمینــی ســاخته شــد. در اطــراف محوطــه ی 
کشــیده شــده اســت. صبح هــای شــنبه و  معبــد، صحنه هایــی از اســطوره های تائویــی 

چهارشــنبه، بــازار مشــهوری از عتیقه جــات در ایــن معبــد پابرجاســت. 

کین شی هوانگ  - آرامگاه 
کــه در جهــان وجــود  در حــال حاضــر ایــن مقبــره، یکــی از بزرگتریــن آرامگاه هایــی اســت 
کاخــی پــر از ســنگ های  کــه ایــن آرامــگاه، دارای  دارد. در روایت هــای تاریخــی آمــده 
گرانبهــا، رودخانه هــای زیرزمینــی از جیــوه ی روان و وســایل دفاعــی مخفــی در مقابــل 
کــه ســاخت ایــن آرامــگاه، حــدود ٣٨ ســال  بــوده اســت. مشــهور اســت  متجــاوزان، 
ــام  ــه تم ک ــود  ــه می ش ــد. گفت کرده ان ــک  ــاخت آن، کم ــر در س ــیده و ٧٠٠٫٠٠٠ نف کش ــول  ط
ــا  ســازندگان و متخصصــاِن ایــن آرامــگاه، زنــده زنــده در دیوارهــای آن دفــن شــده اند، ت

راز ســاخت آن را بازگــو نکننــد.
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- ارتش جنگ جویان سفالی 
در ابتــدا، ایــن ارتــش ســفالی شــما را آن چنــان شــگفت زده می کنــد، کــه نمی توانیــد 
کــه ایــن ارتــش زیرزمینــی، بــه مــدت  حتــی لحظــه ای از آن هــا چشــم برداریــد. تصــور ایــن 
دو هــزار ســال، در ایــن مــکان بدیــن صــورت باقــی مانده انــد، بــاور نکردنــی اســت. بــه 
نظــر مــی رســد، کیــن شــی هوانــگ، از ارواح مغلــوب شــده -کــه پــس از مــرگ، در انتظــار 
او بوده انــد- تــرس داشــته اســت و یــا همان طــور  کــه بیشــتر باستان شناســان اعتقــاد 
کنــد. در هــر  کــه ماننــد ایــن جهــان، در آن دنیــا نیــز ســلطنت  دارنــد، انتظــار داشــته اســت 
صــورت ایــن محافظــان آرامــگاه، بزرگتریــن و بهتریــن دســت آوردها را نســبت بــه دنیــای 
کتشــافات  چیــن باســتان بــه مــا ارائــه داده اســت. کشــف ایــن ارتــش، ماننــد بســیاری از ا
مهــم دیگــر، کامــاًل تصادفــی اتفــاق افتــاد. در ســال ١٩٧٤، روســتاییان در حــال حفــر چــاه 
قــرن   ِ یافته  هــای باستان شناســی  بزرگتریــن و مهم تریــن  از  گهــان یکــی  نا کــه  بودنــد، 
کردنــد: گنبــدی زیرزمینــی، کــه حــدود هــزاران ســرباز ســفالی بــا آرایــش  کشــف  بیســتم را 
جنگــی را، در خــود جــای داده اســت. در طــول ســال ها، ایــن مــکان بــه قــدری مهــم 
کــه  کنــون، بیشــتر مشــخصه های نامعمــول آن، بــه ویــژه ایــن مشــخصه  شــده، کــه هــم ا
کــدام از ایــن ســربازان شــبیه بــه هــم نیســت، مشــهور شــده اســت. البتــه  چهــره ی هیــچ 
کثــر این ســربازها را ندارید. پیشــنهاد  کــه متأســفانه، حــق نزدیــک شــدن به ا بایــد بدانیــد 
کوچکتــر )ســنگر شــماره ی ٣، دارای ٧٢ جنگجــو  می کنیــم دیــدن ارتــش را، از ســنگرهای 
کنیــد.  و ســرباز اســت( کــه بــه نظــر مــی رســد محــل اتــراق فرماندهــان ارتــش بــوده، شــروع 
ــم  ــه پیــش از جنــگ تقدی ک ــرای قربانی هایــی  ــاق شــمالی، ب ــه ات ک ــب اســت بدانیــد  جال
خدایــان می شــد، اســتفاده می شــده. در ســنگر بعــدی )ســنگر شــماره ی ٢، شــامل ١٣٠٠ 
جنــگاور و اســب اســت(، شــما می توانیــد پنــج ســرباز را از نزدیــک ببینیــد: کمانــدار بــه 
ــا اســبش، یــک مقــام ارشــد و در آخــر  زانــو نشســته، کمانــدار ایســتاده، یــک ســوارنظام ب
ــرال. مشــخصه های ایــن مجســمه ها، بســیار شــگفت انگیز اســت: چهــره، مــدل  یــک ژن
مــو، زره و حتــی نــوع پاپــوش، همگــی منحصــر بــه فــرد هســتند. بزرگتریــن ســنگر )ســنگر 
شــماره ی ١(، بســیار بــا ابهــت اســت. حــدود ٦٠٠٠ جنگجــو و اســب ایــن ســنگر، در آرایــش 
نظامــی مســتطیل شــکلی ایســتاده اند و چهره هایشــان بــه ســمت شــرق اســت. گروهــی 
از ســربازان )کــه مجهــز بــه نیــزه، شمشــیر، تبــر و دیگــر ســالح های اســتوانه ای هســتند(، 
کــه شــامل  کمــان دار را، همراهــی می کننــد. پیــاده نظامــی  پیــش قــراوالن ســه ردیــف 
ــوده نیــز، کامــاًل متالشــی شــده. یــک جفــت ارابــه ی جنگــی برنــزی  ٣٥ ارابــه ی جنگــی ب
همــراه  بــه  هســتند-  شــگفت انگیز  ســربازان  انــدازه ی  بــه  تقریبــًا  -کــه  اســب هایش  و 

ــد.  ــرار دارن کیــن شــی هوانگ، ق جنگ افزارهــای اصلــی، در ٢٠متــری غــرب آرامــگاه 

- دهکده ی نوسنگی بانپو 
کز مطالعات باستان شناسـی چین اسـت. بعضی از قسـمت هایش،  یکی از مهم ترین مرا
بـه طـرزی باورنکردنـی زیبـا هسـتند. این دهکـده، از اولین نمونه های فرهنگ نوسـنگی 
کـه از ٤٥٠٠ سـال قبـل از میـالد تـا حـدود ٣٧٥٠ سـال  یانگ شـائو اسـت و بـه نظـر می رسـد 
کمتـر از یـک  کـه تنهـا  قبـل از میـالد، محـل سـکونت آدمیـان بـوده اسـت. بایـد دانسـت 
دهکـده ی  ویرانه هـای  اسـت.  شـده  آورده  بیـرون  ک  خـا دل  از  مجموعـه  ایـن  چهـارم 
کوزه گـری، منطقـه ی مسـکونی و  بانپـو، بـه سـه قسـمت تقسـیم شـده اسـت: منطقـه ی 

گورستان.

- آرامگاه امپراتور جینگ دی 
گرفتــه بــود،  جینــگ دی -امپراتــور سلســله ی هــان- کــه تحــت تأثیــر تائوئیســم قــرار 
کــرد و ســعی فراوانــی داشــت  اســاس ســلطنت خــود را بــر مفاهیــم ایــن مکتــب پایه گــذاری 
کاهــش داد، سیاســت خــود  تــا همــه چیــز را تغییــر دهــد: مالیات هــا را تــا حــد زیــادی 
گناهــکاران را  گســترش داد و حتــی مجازات هــای  کاهــش نیــروی نظامــی  را بــر پایــه ی 
کاهــش داد. آرامــگاه، بــه دو بخــش مــوزه و منطقــه ی حفــاری تقســیم شــده اســت.  هــم 
مــوزه ی ایــن آرامــگاه، مجموعــه ی بزرگــی از مجســمه های ســفالی ماننــد خواجه هــا، 
خدمتــکاران، حیوانــات اهلــی و حتــی زنــان ســوار بــر اســب را نمایــش می دهــد. دســتان 
هــم  تنشــان  بــر  و  هســتند  حرکــت  قابــل  و  بــوده  چــوب  جنــس  از  مجســمه ها،  ایــن 

کرده انــد.  رنگــی  لباس هــای 

- معبد فمن 
ایــن معبــد بودایــی، در اصــل بــرای نگهــداری چهــار اســتخوان از انگشــت های بــودا 
ســاخته شــده بــود، کــه توســط پادشــاه هنــد -آشــوکا- بــه چیــن هدیــه داده شــد. در 
ــا مــرز  ســال ١٩٨١، بعــد از آن کــه باران هــای سیل آســا ســاختمان آجــری باســتانی آن را ت
گــودای ١٢ طبقــه ای ضلــع غربــی ایــن معبــد، فــرو ریخــت و بــه  نابــودی پیــش بردنــد، پا
ــده ی  ــوم ش ــر و م ــرداب مه ــت: در س گرف ــورت  ــی ص ــف بزرگ ــد، کش ــازی معب ــگام بازس هن
کشــف  گــودا، حــدود ١٠٠٠ شــیء اهدایــی و همین طــور هدایــای ســلطنتی  زیــر ایــن پا
شــد، کــه بــه مــدت هزارســال دســت نخــورده باقــی مانــده بودنــد. در داخــل ایــن معبــد، 
گالــری اصلــی، جعبه هایــی زینتــی  گالــری اســت. در  کــه دارای چهــار  مــوزه ای قــرار دارد 
کریســتال و ســنگ یشــم -کــه در اصــل چهــار انگشــت  از طــال و نقــره و تابوت هایــی از 
گذاشــته شــده اند. عــالوه بــر ایــن، گلدان هــا،  در آن هــا نگهــداری می شــده- بــه نمایــش 
کتــی از چهــار اتــاق ســرداب -کــه بــه شــکل  مجســمه ها، هدایایــی از طــال و نقــره و ما

ــد.  ــود دارن ــت- وج ــاطیری( اس ــکل اس ــی ش ــداال )نوع مان

- شیان یانگ 
ــود. امــروزه مــوزه ی شــهر  کیــن ب بیــش از ٢٠٠٠ ســال، شــیان یانگ، پایتخــت سلســله ی 
ــه ای از ٣٠٠٠  ــوزه دارای مجموع ــن م ــت. ای ــی این جاس ــای اصل ــیان یانگ، از جاذبه ه ش
ســرباز و اســب ســفالی ٥ ســانتی متری اســت، کــه از معبــد سلســله ی هــان در ســال ١٩٦٥ 
بــه دســت آمــده اســت. عــالوه بــر ایــن مــوزه ی شــهر شــیان یانگ، دارای مجموعــه ای 
ــب از مجســمه و نقــِش اســب های سلســله های مختلــف در چیــن باســتان اســت. جال
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