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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر وارد  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 خواهیــد  صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت. 
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کلی به آلمان نگاهی 
کـــه از  کشـــورهای اروپـــای غربـــی اســـت  جمهـــوری فدراتیـــو آلمـــان )Germany ( یکـــی از 
ســـال 1989، پـــس از فروپاشـــی دیـــوار برلیـــن، در تـــاش اســـت بـــا توســـعه اقتصـــادی روز 
کنـــد. کشـــور آلمـــان از شـــمال بـــا دریـــای شـــمالی، دریـــای  افـــزون، گذشـــته  هـــا را جبـــران 
بالتیـــک و دانمـــارک، از شـــرق بـــا لهســـتان و جمهـــوری چـــک، از جنـــوب بـــا اتریـــش و 

ســـوئیس و از غـــرب بـــا فرانســـه، لوکزامبـــورگ و هلنـــد هـــم  مـــرز اســـت.
ـــان 81 ســـال  ـــه زندگـــی در میـــان زن کشـــور آلمـــان مســـیحی هســـتند. امیـــد ب اغلـــب مـــردم 
و در میـــان مـــردان 76 ســـال اســـت. جمهـــوری فدراتیـــو آلمـــان 16 فدراســـیون دارد. ایـــن 

کننـــد. فدراســـیون  هـــا میتواننـــد در برخـــی مســـائل مســـتقل عمـــل 
بـــادن وورتمبـــرگ، بایـــرن، برلیـــن، براندنبـــورگ، برمـــن، هامبـــورگ، هســـن، مکلنبـــورگ  
کســـن -  کســـن، نوردرایـــن - وســـتفالن، راینانـــد - فالتـــز، زارالنـــد، زا فورپومـــرن، نیدرزا

کشـــور هســـتند. آنهالـــت، اشلســـویگ - هولشـــتاین و تورینگـــن 16 فدراســـیون ایـــن 
پایتخـــت و محـــل اســـتقرار دولـــت آلمـــان برلیـــن اســـت. آلمـــان عضـــو ســـازمان  هایـــی 

چـــون ســـازمان ملـــل متحـــد، ناتـــو، جـــی 8، اتحادیـــه اروپـــا و 5+1 اســـت.
ـــان  ـــش آلم ـــه دو بخ ـــور ب کش ـــن  ـــود، ای ـــر آن ب ـــان آغازگ ـــه آلم ک ـــی دوم  ـــگ جهان ـــس از جن پ
ـــه دو بخـــش شـــرقی و  غربـــی و آلمـــان شـــرقی تقســـیم شـــد و دیـــوار برلیـــن شـــهر برلیـــن را ب
کـــه تحـــت نظـــارت شـــوروی زندگـــی میکردنـــد  کـــرد. مـــردم آلمـــان شـــرقی  غربـــی تقســـیم 
کـــه  در وضعیـــت اقتصـــادی بـــدی بـــه ســـر مـــی بردنـــد. پـــس از فروپاشـــی دیـــوار برلیـــن بـــود 
کشـــور در رده ســـه  بـــه یـــک بـــاره اقتصـــاد آلمـــان شـــکوفا شـــد و در عـــرض چنـــد ســـال ایـــن 

گرفـــت. ـــرار  ـــکا و ژاپـــن ق کنـــار آمری کشـــور اول اقتصـــادی جهـــان در 
ـــوده و دارای ۱۶  ـــی ب  آلمـــان دارای نظـــام سیاســـی جمهـــوری فـــدرال دموکراتیـــک پارلمان
ـــان  ـــد. آلم کنن ـــل  ـــتقل عم ـــایل مس ـــی مس ـــد در برخ ـــا می توانن ـــن ایالت ه ـــت اســـت. ای ایال
کشـــورهای جهـــان اســـت و بـــه عنـــوان ثروتمندتریـــن  کنـــون یکـــی از صنعتی تریـــن  هـــم ا
ـــِی یـــورو محســـوب می شـــود. شـــهرهای  عضـــو اتحادیـــه اروپـــا، موتـــور اقتصـــادِی حـــوزه پول
ــند.آلمان در دو جنـــگ  ــان برلیـــن، هامبـــورگ، مونیـــخ و فرانکفـــورت می باشـ ــزرگ آلمـ بـ
ــارت های  ــن دو جنـــگ خسـ ــی ایـ ــترده ای داشـــت و در پـ گسـ ــی اول و دوم نقـــش  جهانـ
ــق  ــورهای متفـ کشـ ــه از  کـ ــی  ــا وام هایـ ــگ بـ ــان جنـ ــس از پایـ ــد. پـ ــل شـ ــادی را متحمـ زیـ
کنـــون یکـــی از  کنـــد. جمهـــوری فـــدرال آلمـــان هم ا کشـــور را بازســـازی  گرفـــت، توانســـت 
ــوده و از  ــج بـ ــروه پنـ گـ ــت و  ــروه هشـ گـ ــورهای  ــو، کشـ ــد، ناتـ ــل متحـ ــازمان ملـ ــای سـ اعضـ

بنیانگـــذاران اتحادیـــه اروپـــا اســـت.

نام آلمان
مــردم  بــه  متعلــق  اولیــه  معنــای  دارای   )Deutsch آلمانــی:  )بــه  )دویــچ(  آلمانــی  واژه 
بوده اســت. در ســده پانزدهــم میــادی، نــام رســمی حکومــت ایــن ســرزمین، تویتونیکوم 
کشــورهای آلمانــی بــه وجــود  رگنــوم )بــه التیــن: Teutonicum Regnum( یعنــی حکومــت 
گرفتــه شــد. در زبــان فارســی نــام آلمــان بــر می گردد  آمــد. واژه Deutschland از همیــن نــام 
کشــور می زیســته اند. در زبان هــای  گذشــته های دور در ایــن  کــه در  بــه قبیلــه آالمان هــا 

کشــور بــه آالمان هــا بــر می گــردد. فرانســوی و اســپانیایی نیــز نــام ایــن 

جغرافیای طبیعی
و  جنــوب  در  باواریــا  یــا  بایــرن  ایالــت  بزرگتریــن  اســت.  ایالــت   ۱۶ دارای  کشــور  ایــن 
کــوه و  کوچک تریــن برمــن در شــمال غربــی اســت. آلمــان ترکیبــی از دشــت و جنــگل و 
ســاحل و تعــدادی جزیــره و مجموعــه ای از باتاق هــا و دریاچه هــا اســت. در شــمال 
کــه ســواحل آن ســدبندی شده اســت.  قــرار دارنــد  کشــور ســرزمین های پســت  ایــن 
بزرگتریــن  می شــوند.  وصــل  آلمــان  مرکــز  دشــت های  بــه  شــمالی  پســت  دشــت های 
دشــت های آلمــان دشــت های رایــن بــاال، وســتفالن و دشــت های منطقــه الیپزیــگ 
هســتند. در شــمال آلمــان تعــداد زیــادی برکــه و دریاچــه یافــت می شــود. در قلــب آلمــان 
رشــته کوه های مرکــزی قــرار دارنــد، ایــن رشــته کوه ها شــمال و جنــوب آلمــان را از هــم 
جــدا می کننــد. کوه هــای هارتــس، ارتــس، فیشــتل، هونســروک و جنگل هــای باواریــا 
در  اشپیتســه،  تســوگ  آلمــان  کــوه  بلندتریــن  کشیده شــده اند.  جنــوب  بــه  شــمال  از 

کشــور بــا ارتفــاع ۲۹۶۲ متــر اســت. قســمت آلمانــی رشــته کوه آلــپ در جنــوب ایــن 

مختصات و موقعیت جغرافیایی
جمهــوری فــدرال آلمــان در مرکــز قــارهٔ اروپــا قــرار دارد. وســعت آن ۳۵۷۱۲۱.۴۱ کیلومتــر 
کشــور در حــدود ۳۷۵۷ کیلومتــر اســت. همســایگان  مربــع اســت. مرزهــای زمینــی ایــن 
آلمــان در شــمال دانمــارک، در غــرب بلژیــک و هلنــد، در جنــوب لوگزامبــورگ، ســوئیس، 
اتریــش و فرانســه و در شــرق لهســتان و جمهــوری چــک هســتند. دریــای شــمال و دریــای 
ــا ایــن دو  کشــور ب ــی ایــن  ــه آب هــای آزاد هســتند. ســواحل آب بالتیــک راه هــای آلمــان ب
دریــا حــدود ۲۳۸۹ کیلومتــر اســت. طوالنی تریــن رودهــای آلمــان رایــن بــا ۸۵۶ کیلومتــر، 
الــب ۷۰۰ کیلومتــر و دانــوب ۶۴۷ کیلومتــر هســتند. آب وهــوای آلمــان معتــدل اقیانــوس 
اطلــــس و قــــاره ای است. بادهــــای غالب بر آلمان از سمــــــت غــــرب مــی وزنــــد. از نــــظر -

اینجا آلمان است!
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وضعیــت جغرافیایــی آلمــان از دریــای شــمال و بالتیــک تــا رشــته کوه های آلــپ در جنــوب 
بــه پنــج ناحیــه بــزرگ تقســیم می شــوند، ســرزمین های پســت در شــمال، رشــته کوه های 
ــای  کوه ه ــای  ــی، دامنه ه ــوب غرب ــه در جن ــای میان کوه ه ــاع  کم ارتف ــای  ــه، دامنه ه میان
آلــپ، کوه هــای آلــپ در باواریا.آلمــان بــه طــور ســنتی پــس از جنــگ بــه دو بخــش شــرقی 
ــه قســمت شــرقی  و غربــی تقســیم می شــود. البتــه پــس از برچیده شــدن دیــوار برلیــن ب
بــه طــور رســمی ایالت هــای تــازه و بــه قســمت های غربــی ایالت هــای قدیمــی می گوینــد.

زبان
کشــور هــم بــه  کشــور آلمــان، زبــان آلمانــی اســت. حــدود ٪۹۵ مــردم ایــن  زبــان رســمی 
زبــان ســخن می گوینــد. در عیــن حــال زبان هــای  ایــن  از  گویش هایــی  یــا  زبــان  ایــن 
 ۰.۰۹٪ توســط  ســوربی  و   ۰.۰۸٪ رومــی   ،۰.۰۱٪ فریســی   ،۰.۰۶٪ دانمارکــی  اقلیــت، 
کــه توســط مهاجــران  گــروه زبانــی  جمعیــت نیــز در آلمــان اســتفاده می شــوند. بزرگتریــن 
کــردی بــا ٪۰.۳ جمعیــت. صحبــت می شــود، زبــان ترکــی اســت بــا ٪۱.۸ جمعیــت و زبــان 

اقتصاد
ــد.  ــی آی ــاب م ــه حس ــا ب ــل اروپ ــل و نق ــب حم ــا، قط ــز اروپ ــود در مرک ــل وج ــه دلی ــان ب آلم
کــم و شــبکه ای مــدرن اســت و در شــبکه بزرگراهــی و  آلمــان دارای حمــل و نقــل مترا
کشــور دارای خــط  اتوبانــی از نظــر مقــدار و طــول رتبــه ســوم در جهــان را داراســت. ایــن 
راه آهــن سریع الســیر و پــر ســرعت اســت. قطــار هــای سریع الســیر در آلمــان خدمــات 
عمــده ای را بــه شــهروندان شهرســتان هــا مــی دهنــد و بعضــی از بــا ســرعتی حــدود ۳۰۰ 
کننــد. بزرگتریــن فــرودگاه آلمــان فــرودگاه فرانکفــورت  کیلومتــر در ســاعت حرکــت مــی 
ــزا می باشــد؛ در  ــز اصلــی فعالیــت لوفت هان ــا و مرک ــزرگ اروپ کــه ســومین فــرودگاه ب اســت 
کــز فعالیــت ایــر برلیــن هســتند.  کــه فــرودگاه برلیــن تــگل و فــرودگاه دوســلدورف مرا حالــی 
کلن/بــن، و فــرودگاه  عمــده فرودگاه هــای دیگــر عبارتنــد از فــرودگاه هامبــورگ، فــرودگاه 
کشــور جهــان از نظــر تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و  اشــتوتگارت. آلمــان چهارمیــن 
کاال در جهــان  کشــور واردکننــده  کاال )از نظــر درآمــد( و دومیــن  کننــده  بزرگتریــن صــادر 
اســت. بــر اســاس آمارهــای ســازمان جهانــی تجــارت میــزان صــادرات آلمــان در ســال 

۲۰۰۶میــادی ۱۳۳/۱ تریلیــون دالر بــود.
آلمــان بجــز ذغــال ســنگ معــادن نســبتًا کوچــک ســنگ آهــن، بوکســیت، ســنگ مــس، 
بــه  شــدیدًا  و  دارد  کمــی  نســبتًا  طبیعــی  ذخایــر  نمــک  و  پتــاس  نقــره،  قلــع،  نیــکل، 
واردات مــواد اولیــه متکــی اســت. در آلمــان صنایــع زیــادی فعالنــد، صنایعــی چــون 
الکتریکــی، مکانیکــی، مــواد شــیمیایی، منســوجات، غذایــی و وســایل نقلیــه. از آغــاز 
ــوژی پیشــرفته روی داده اســت. کارخانه هــای  کانــی در صنایــع تکنول دهــه ۱۹۸۰ رشــد 
گــن محصــوالت خــود را در تمــام دنیــا عرضــه  اتوموبیل ســازی بنــز، بــی. ام. و و فولکــس وا
ــی  ــایل الکتریک ــوری و وس ــه موت ــایل نقلی ــور وس کش ــن  ــادرات ای ــن ص ــد. مهمتری می کنن

اســت.
کارکنــان صنعــت تولیــدی  ــر  تعــداد افــراد شــاغل در صنایــع خدماتــی نزدیــک بــه دو براب
اســت. بانکــداری و امــور مالــی از منابــع مهــم درآمــد ارز خارجــی اســت و شــهر فرانکفــورت 

کــز اصلــی امــور مالــی و تجــاری در جهــان و مقــر بانــک مرکــزی اروپاســت. یکــی از مرا
کشــور  ایــن  اقتصــاد  پیــش روی  را در  بزرگــی  کتبــر ۱۹۹۰ چالــش  ا آلمــان در  اتحــاد دو 
گذشــته جمهــوری دموکراتیــک آلمــان دارای موفقتریــن اقتصــاد در بیــن  قــرار داد. در 
کومکــون بــود، ولــی بــر حســب میــزان و  کشــورهای عضــو شــورای همــکاری متقابــل 
ــی ســابق توســعه  ــر از آلمــان غرب کمت ــی مــردم  کیفیــت تولیــد محصــوالت، و ســطح زندگ
یافتــه بــود. کیفیــت زندگــی در نیمــه غربــی آلمــان همچنــان باالتــر از نیمــه شــرقی آن 
کننــده انــرژی بــود، کــه حــدود ۶۰  کشــور مصــرف  اســت. در ســال ۲۰۰۸ آلمــان ششــمین 
ج وارد می شــد. سیاســت دولــت آلمــان ترویــج حفاظــت  درصــد از انــرژی اولیــه آن از خــار
کشــور  از انــرژی و اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد پذیــر اســت. دولــت آلمــان قصــد دارد تــا 
کننــد. در ســال ۲۰۱۰ درصــد اســتفاده  ــا ســال ۲۰۵۰ اســتفاده  از منابــع تجدیــد شــونده ت
کشــور آلمــان بــه صــورت زیــر بوده اســت: زغــال ســنگ )%۲۲٫۹(، گاز طبیعــی  انرژی هــا در 
تجدیــد  منابــع  دیگــر  و  بــاد)۱٫۵%(،  و  آبــی  بــرق   ،  .)۱۰٫۸( هســته ای  انــرژی   ،)۲۱٫۸%(
کردنــد بــرای فــازی  پذیــر)%۷٫۹(. در ســال ۲۰۰۰، دولــت و صنعــت بــرق هســته ای، توافــق 
کیوتــو و چنــد  از نیروگاه هــای هســته ای ســال ۲۰۲۱. آلمــان متعهــد اســت بــه پروتــکل 
کــم، بازیافــت و اســتفاده از  گســیل  معاهــدات دیگــر ترویــج تنــوع زیســتی، اســتانداردهای 
انــرژی تجدیــد پذیــر و پشــتیبانی از توســعه پایــدار در ســطح جهانــی اســت. دولــت آلمــان 
کرده اســت. گلخانــه ای را آغــاز  گازهــای  گســترده فعالیت هــای انتشــار و تولیــد  کاهــش 
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آب و هوا
کشــور آلمــان، دارای آب و هــوای معتــدل فصلــی اســت. ایــن یعنــی چهــار  بیشــتر مناطــق 
کشــور  گرمــا خیلــی شــدید نمی شــوند. آب و هــوای ایــن  فصــل ســر جایــش اســت و ســرما و 
گــرم باعــث شــده  بــا وزش بــاد اقیانــوس اطلــس )آتانتیــک( متغیــر اســت. ایــن آب هــای 
کــه آب و هــوا در بخش هــای شــمال غربــی و شــمال آلمــان، اقیانوســی باشــد و میــزان 
ریــزش بــاران در فصــل تابســتان، در ســطوح باالیــی قــرار بگیــرد. در زمســتان ها، آب و 
هــوا معتــدل و تابســتان ها، خنــک اســت. در قســمت شــرقی آلمــان، آب و هــوا بیشــتر 
ــب دارای آب و  ــرم، و اغل گ ــیار  ــتان ها بس ــرد و تابس ــیار س ــتان ها بس ــت؛ زمس ــاره ای اس ق
هــوای خشــک اســت. بخــش مرکــزی و جنوبــی آلمــان دارای آب و هــوای متغیــری اســت 

گیــرد. یعنــی هــر دو نــوع هــوای اقیانوســی و اقلیمــی را در بــر مــی 
کــه از جاذبه هــای طبیعــی غنــی -در  کشــور چهــار فصــل  بــه هــر حــال داریــم از یــک 
خیلــی  آلمــان  بهــار  می کنیــم،  صحبــت  اســت  برخــوردار  تاریخــی-  جاذبه هــای  کنــار 
زیباســت، بعــد از یــک زمســتان ســرد درجــه ی هــوا و قیمــت هتل هــا و خدمــات بــا هــم 
گردشــگرپذیری تجربــه  بــاال می رونــد. در تابســتان آلمــان شــلوغ ترین فصلــش را از لحــاظ 
گــر زمســتان عــازم آلمانیــد چــوب  گــر در پاییــز بــه آلمــان می رویــد چترتــان را و ا می کنــد، ا

اســکی هایتان را فرامــوش نکنیــد.

سیاست
کشــور اســت  مبنــای تصمیم گیری هــا در جمهــوری فدراتیــو آلمــان قانــون اساســی ایــن 
کشــور  کیــد شــده اســت. در رأس دولــت ایــن  کشــور تا کــه در آن بــر دموکراتیــک بــودن ایــن 
کــه بیشــتر نقشــی نمادیــن دارد و تصمیم گیری هــا در آلمــان بــه  رئیــس جمهــور قــرار دارد 

کــه صــدر اعظــم خوانــده می شــود. عهــده رئیــس حکومــت اســت 
کــه در میــان آنهــا حزب هــای دموکــرات  کوچکــی زیــادی فعالنــد  در آلمــان احــزاب بــرزگ و 
لیبــرال   ،)SPD( دموکــرات  سوســیال    ،)CSU( سوســیال  مســیحی   ،)CDU(مســیحی
 Die( و حــزب چــپ )Bündnis 90/Die Grünen( اتحــاد  ۹۰ درصــدی ســبزها ،)FDP(

Linke( از قــدرت بیشــتری برخوردارنــد.
کــه ایــن موضــوع  آلمــان و فرانســه از دیربــاز نزدیکــی سیاســی زیــادی بــه هــم داشــته اند 
کهــل در آلمــان و فرانســیس میتیــران در فرانســه افزایــش  در دوران صدراعظمــی هلمــوت 

یافــت.
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جشن ها و جشنواره ها
- فوریه

اینترناتسیوناله فیلمفستاشپیله
پــر طرفــدار  از جملــه جشــنواره های ســینمایی مهــم و  کــه  برلیــن  جشــنواره ی فیلــم 

برگــزار می شــود. برلیــن  دنیاســت، فوریــه ی هــر ســال در 

فاشینگ
گریــم  کــه در آن مــردم، لبــاس دلقک هــا را می پوشــند و ماســک می زننــد و یــا  جشــنی 
کلــن  و  مونیــخ  در  جشــن  ایــن  می خواننــد،  آواز  شــادی کنان  خیابــان  در  و  می کننــد 

. می شــود  برگــزار  دیدنی تــر 

- مارس
هامبورگر ْدم

کــه  بزرگ تریــن فســتیوال برگــزار شــده در شــمال آلمــان اســت. یــک جــور شــهربازی ســیار 
در ایــن فصــل برپــا می شــود. انــواع و اقســام تفریحــات و وســایل ســرگرمی را هــم در خــود 

دارد.

- ژوئیه 
کیلر ْوخه

کِیل برگزار می شود. این مسابقه ی قایق های بادبانی ، هر سال در ژوئیه و در شهر 

- جوالی 
جشنواره ی باخ

گروه هــای  کاســیک، توســط  گرانقــدر  در ایــن جشــنواره ســاخته های بــاخ موســیقیدان 
موســیقی آماتــور و حرفــه ای دوباره نــوازی می شــوند. برگــزاری آن هــر ســال در الیپزیــگ و 

در روز معــراج عیســی مســیح صــورت می گیــرد.

کتبر - سپتامبر و ا
کْتبرفست ا

کتبرفســت  در ایــن جشــنواره بــه طــور متوســط ســالیانه ٥ میلیــون نفــر شــرکت می کننــد. ا
یــک جشــنواره ی فرهنگــی هــم هســت، و بخــش مهمــی از فرهنــگ باواریایــی )باواریــا 
یکــی از ایــاالت آلمــان اســت( را بازتــاب می دهــد. در ایــن جشــن انــواع غذاهــا و تنقــات 

آلمانــی ســرو می شــوند. مــدت برگــزاری آن هــم هجــده روز اســت.

کتاب فرانکفورت( فرانکفورت ام ماین)نمایشگاه 
ــن  ــد و بزرگ تری ــدا می کن ــه پی ــم ادام ــر ه کتب ــا ا ــود و ت ــاز می ش ــر آغ کتب ــگاه از ا ــن نمایش ای

کل اروپاســت. کتــاب در  نمایشــگاه 
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غذا و آشپزی
غــذای آلمانــی هنــوز بــه ریشــه هایش وفــادار مانــده؛ یــک وعــده  غــذای آلمانــی بــه طــور 
کــه ســبزیجات و  گوشــت، مقــداری ســیب زمینــی و آبِ  گوشــت تشــکیل شــده  معمــول از 
کنــارش ســرو می شــود. آشــپزی مــدرن آلمانــی تحــت تاثیــر فرهنــگ  غذایــی  ســاالد هــم در 
ــه منطقــه  ــا منطقــه ب ــده. غذاه ــبک تر ش ــی س کم ــا  ــل فرانســه و ایتالی ــورها مث کش ــایر  س
ــه  ــدارد و محبوبیــت را ب گوننــد. غــذای آلمانــی زحمــت و هنــر آشــپزی فرانســوی را ن گونا
عنــوان مشــخصه ی غــذای ایتالیایــی، یــدک نمی کشــد امــا در عــوض آلمان هــا همبرگــر و 

سوســیس را بــه دنیــا ارزانــی داشــته اند. 
کــه در آلمــان همیشــه بایــد بــر ســر هــر میــزِ  غــذا وجــود داشــته باشــد،  یکــی از مــواد غذایــی 
ــه و شــام مصــرف می شــود. معمــواًل در آلمــان  ــه خصــوص در صبحان ــان ب ــان اســت. ن ن
گــرم در نظــر می گیرنــد و دو وعــده ی دیگــر ســرد ســرو می شــوند.  بــرای ناهــار یــک وعــده ی 
گوشــت در میــان آلمانی هاســت،  گوشــت خــوک بــه طــور معمــول پرمصرف تریــن نــوع 
ــی  ــه سوسیس ــور ب کش ــن  ــید. در ای ــات آن بپرس ــذا از محتوی ــفارش غ ــل از س ــن قب بنابرای
کــه از جگــر ســیاه تهیــه شــود، وورســت می گوینــد و خیلــی اوقــات در غذاهــا جایگزیــن 
از  هســتند.  شــلغم  و  چغنــدر  کلــم،  معمــواًل  غــذا  کنــار  ســبزیجات  می گــردد.  گوشــت 
ــد شــد، ســیب زمینی در ایــن  کــه آشــپزی بــه ســبک آلمانــی متول ابتــدای قــرن هفدهــم 
مقولــه همــواره یــک جایــگاه ثابــت را از لحــاظ حضــور داشــته اســت؛ یــک جایــگاه ثابــت 
و واال. ایــن امــر البتــه بــه موضــوع فقــر مــردم بعــد از دو جنــگ، و وضعیــت اقتصــادی 

ــردد. ــز برمی   گ ــرد نی ــگ س ــان جن ــف در زم ضعی
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میراث فرهنگی مادی آلمان
کشــور آلمــان بــه عنــوان میــراث فرهنگــی  کنــون ٣٣ اثــر فرهنگــی و ٣ اثــر طبیعــی از  تا
جهانــی در فهرســت یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت. در این جــا تنهــا بــه تعــدادی از آن هــا 
کامــل میــراث جهانــی آلمــان بــه صفحــه ی ایــن  کــرد؛ بــرای دیــدن لیســت  اشــاره خواهیــم 

کشــور در وب ســایت میــراث جهانــی یونســکو مراجعــه نماییــد.
http://whc.unesco.org/en/statesparties/de

کلیسای بانوی ما در ترِیر بناهای رومی، کلیسای جامع سن پیتر و 
واقع در: ایالت راین لندفالْتز )جنوب غربِی آلمان(

تاریخ ثبت: ١٩٨٦
کنــار رودخانــه ی مــوزل واقــع شــده، قدیمی تریــن شــهر آلمــان اســت.  کــه در  شــهر تریــر 
ایــن شــهر از قــرن اول میــادی مســتعمره ی رومی هــا بــود )در ســال ١٦ قبــل از میــاد بنــا 
ــرن  ــان ق ــز تجــاری مهــم تبدیــل شــد و در پای ــه یــک مرک ــا آغــاز قــرن دوم ب ــود(، ب شــده ب
ســوم میــادی پایتخــت یکــی از اســتان های چهارگانــه ی امپراطــوری روم بــود و در آن 
ــده در  ــِی باقی مان ــل روم ــار اصی ــدد آث ــد. تع ــناخته می ش ــی« ش ــوان »روم ثان ــا عن ــان ب زم

ــر آن در قرن هــای اول میــادی. کــم ب ــر تمــدن رومــی حا ایــن شــهر شــاهدی اســت ب

شهِر هانزایِی لوِبک
واقع در: ایالت ِاشِلسویگ-هوْلشتاین )شماِل آلمان(

تاریخ ثبت: ١٩٨٧
لوبــک، شــهر بــزرگ و پایتخــت ســابِق پیمــان هانــزا*، در قــرن ١٢ میــادی بناشــد و تــا قــرن 
١٦ میــادی بــه عنــوان اصلی تریــن مرکــز بازرگانــِی منطقــه ی شــمال اروپــا رونــق داشــت. 
کشــورهای اســکاندیناوی-  کــز مهــم بازرگانــی دریایــی - بویــژه بــرای  امــروزه هــم از مرا
کــه در طــول جنــگ جهانــی دوم بــر ایــن شــهر  اســت. بــا وجــود آســیب های فراوانــی 
واردشــد، هنــوز ســاختار اصلــی و قدیمــی شــهر بــدون تغییــر باقــی مانــده اســت؛ کاخ هــای 
بنــای  مشهورترین شــان  )کــه  عمومــی  بناهــای  میــادی،   ١٦ و   ١٥ قرن هــای  اشــرافی 

ــک. ــای نم ــاها و انباره ــت(، کلیس ــِتن« اس ــِی »دروازه ی هولْس گوتیک ــری  آج
کــه از قــرن ١٣ تــا ١٧ میــادی  * پیمــان هانــزا یــا هانزیاتیــک، یــک معاهــده ی تجــاری بــود 
بیــن بندرهــای تجــاری شــمال اروپــا برقــرار بــود و بــرای محافظــت دوجانبــه و مشــترک از 

کمــان ایــن شــهرها بســته شــده بــود. منافــع اقتصــادِی بازرگانــان و حا

9 / 

گوس در آلِفلد کارخانه ی فا
کسن )شمال غرِب آلمان( واقع در:  ایالت نیدرزا

تاریخ ثبت: ٢٠١١
کارخانجات  که مــورد اســتفاده ی  کفــش  تمامــِی مراحــل تولیــد، انبــار و ارســال قالب هــای 

کارخانــه انجــام می شــود. کفش ســازی اســت، در ایــن 
گروپیــوس اســت؛ معمــار برجســته ی  طــراح و معمــار ایــن مجتمــِع ده ســاختمانی، والتــر 
ــا ١٩١٣  ــه در ســال های ١٩١٠ ت کارخان آلمانــی و بنیان گــذار »مدرســه ی باوهــاوس«. ایــن 
کشــید(  میــادی بناشــد )کامــل شــدِن فضاهــای داخلــی آن تــا ســال ١٩٢٥ میــادی طــول 
و نقطــه عطفــی در معمــاری مــدرن و صنعتــی به شــمار مــی رود. نمــای ایــن ســاختمان 
کاربــردی و  بــا پنل هــای بســیار بــزرگ شیشــه اِی بــکار رفتــه در آن، کــه هــر دو جنبــه ی 
زیبایی شناســی را دربــر دارد، پیش زمینــه ای بــود بــرای طراحــی ســاختمان باوهــاوس و 

تحولــی در معمــاری اروپــا و شــماِل آمریــکا.
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آشنایی با شهرهای آلمان
- برلین

کنــد  برلیــن شــهری چنــد چهــره اســت. ابتــدا شــما را بــا معمــاری مــدرن خــود خیــره مــی 
و ســپس بــه قصرهــای بــاروک مــی رســاند. در ایــن شــهر مــی توانیــد روز خــود را در یکــی 
کنیــد و غــروب نیــز بــه شــنیدن یکــی از بهتریــن  از بهتریــن بــاغ وحــش هــای دنیــا ســپری 
کامــل و  ح  ارکســترهای دنیــا برویــد. در ایــن شــهر مــی توانیــد نمایشــگاه توپوگرافــی )شــر

کنیــد. واضــح( تــرور را نیــز از نزدیــک تماشــا 

- مونیخ
کــه هنــوز هم  کامــل از بیــن رفــت. بــه طــوری  مونیــخ در طــول جنــگ جهانــی دوم بــه طــور 
در حــال بازســازی فرهنــگ باواریایــی آن هســتند. پــارک المپیــک از جملــه جاذبــه هــای 
کــه در ســال ۱۹۷۲ میــادی میزبــان بــازی هــای المپیــک بــوده اســت. در  مونیــخ اســت 
کار اجبــاری  کنیــد. اردوگاه  ایــن پــارک مــی توانیــد روی یــخ اســکیت و داخــل اســتخر شــنا 
کــه  کــه در مونیــج حتمــا بایــد ببینیــد. ایــن اردوگاه  ــو از دیگــر مــکان هایــی اســت  داخائ
بــا نــام اردوگاه مــرگ نیــز از آن یــاد مــی شــود در ســال ۱۹۳۳ توســط رژیــم نــازی در ۱۶ 
کیلومتــری مونیــخ ســاخته شــده اســت و بیــش از ۳۰ هــزار یهــودی، روس و لهســتانی در 

آن بــه قتــل رســیده انــد.

- رتنبورگ آن در تراوبر
بــرای لــذت بــردن از مناظــر ایــن شــهر بایــد از دیوارهــای شــهر بــاال برویــد یــا بــه بلندتریــن 
گردشــگری  کــه بایــک تــور  منطقــه آن برویــد. ایــن شــهر مملــو از وقایــع تاریخــی اســت 
ــه هــای  کنیــد. یکــی از جاذب کســب  درســت مــی توانیــد در مــورد پیشــینه آن اطاعــات 
ک  کمــی وحشــتنا کــه بســیار جــذاب امــا  رتنبــورگ، مــوزه جنایــات قــرون وســطی آن اســت 

اســت.

- هامبورگ
ــزرگ  پــس از برلیــن، دومیــن شــهر بــزرگ و پرجمعیــت آلمــان اســت. هامبــورگ یکــی از ب
کانــال هــای آبــی ایــن شــهر  کنــار  تریــن اســکله هــای اروپــا را دارد. قــدم زدن در ســواحل و 
باعــث شــده اســت بــه آن »ونیــز شــمال« لقــب بدهنــد. هنــگام ســفر بــه هامبــورگ، حتمــا 
کــه بــا آجرهــای قرمز  بــه بــازار اصلــی ماهــی فــروش هــا برویــد. منطقــه دادوســتد هامبــورگ 
ســاختمان هایــش مشــخص اســت، یکــی از بهتریــن مــکان هــا بــرای صــرف غــذا بــه شــمار 
ــود  ــز خ ــای قرم ــرای نوره ــز( ب ــور قرم ــه Reeperbahn )ن ــای منطق ــاختمان ه ــی رود. س م

شــهرت جهانــی دارنــد.

- ِدرسِدن
زیبــای  آلمــان، شــهر سرســبز و  البــی در  از ســواحل دوســت داشــتنی رودخانــه  یکــی 
ــار  ــه آث ــد ب ــارک اســت. همچنیــن بای ــاغ و پ ــو از جنــگل، ب درســِدن اســت. ایــن شــهر ممل
کــرد: بــزرگ تریــن آهنگســاز اپــرا، ویلهلــم وگنــر تعــدادی از  هنــری تاریخــی آن هــم اشــاره 
کــرده اســت.  ــار در دهــه ۱۸۰۰ میــادی در ایــن شــهر اجــرا  ــرای نخســتین ب ــار خــود را ب آث
ــار تاریخــی عاقــه بســیاری دارنــد حتمــا از دیــدن مــوزه هــای  کــه بــه وقایــع و آث افــرادی 

بــرد. لــذت خواهنــد   Gemäldegalerie و   Grünes Gewölbe

- کلن
ج هــای  گردشــگران مــی تواننــد از بــر کلــن آلمــان پیشــینه دو هــزار ســاله دارد و  شــهر 
کنــار ایــن همــه تاریــخ، ایــن شــهر  گوتیــک را از نزدیــک ببیننــد. در  کلیســاهای  رومــی تــا 
کلــن انــواع مــوزه هــای متنــوع در زمینــه هــای  معمــاری مــدرن زیبایــی نیــز دارد. در 

کاربــردی یــا مــوزه شــکات وجــود دارد. مختلــف همچــون هنرهــای 

- فرانکفورت
کان شــهر مرکــز  کننــد زیــرا ایــن  بســیاری از مــردم بــرای تجــارت بــه فرانکفــورت ســفر مــی 
حمــل و نقــل، صنعــت و اقتصــاد آلمــان بــه شــمار مــی رود. ایــن شــهر دویســت ســاله 
گردشــگری بســیاری دارد. رودخانــه مایــن، ســالن مشــهور اپــرا، تئاتــر، بــاغ  مــکان هــای 
گردشــگری  کافــه هــا و مــوزه هــا از مناطــق  وحــش، مرکــز خریــد خیابانــی، پــارک هــا و انــواع 

ایــن شــهر هســتند.

- دوسلدورف
ــت.  ــه اس گرفت ــرار  ــن ق ــه رای ــار رودخان کن ــه در  ک ــادی  ــق اقتص ــی از مناط ــلدورف یک دوس
کافــه  Altstadt نــه تنهــا شــهر قدیمــی و دوســت داشــتنی دوســلدورف اســت بلکــه مملــو از 
هــای متعــدد نیــز هســت. خیابــان خریــد مشــهور دوســلدورف پــر از فروشــگاه هــای بســیار 
گــران قیمــت اســت. مــوزه Kunst Palast کــه یکــی از بهتریــن مجموعــه هــای  شــیک و 

هنــری آلمــان بــه شــمار مــی رود در ایــن شــهر قــرار دارد.

- هایدلبرگ
قدیمــی تریــن دانشــگاه آلمــان در هایدلبــرگ قــرار دارد. بخــش اعظــم ایــن شــهر در قــرن 
۱۷ میــادی تخریــب شــد و دوبــاره در قــرن ۱۸ بــا ســاختمان هــای بــاروک بازســازی و 
تعمیــر شــد. بــرای پیــاده روی و قــدم زدن در خیابــان هــای ایــن شــهر تاریخــی بهتــر اســت 
ــی هایدلبــرگ  ــد. در ایــن منطقــه قلعــه تاریخ ــهر بروی ــز ش گوتیــک مرک ــای  ــان ه ــه خیاب ب
ــه قــرن ۱۸ میــادی و  ــه نمــاد قلــب شــهر اســت. پــل Alte Brucke متعلــق ب ک ــرار دارد  ق
زنــدان دانشــجویان نیــز از دیگــر جاذبــه هــای ایــن شــهر هســتند. ایــن زنــدان در قــرن ۱۶ 
میــادی بــرای نگهــداری دانشــجویان شورشــی بــه مــدت ســه روز در مــاه اســتفاده مــی 

شــده اســت.

- نورنبرگ
نورنبــرگ بــا نیــم میلیــون جمعیــت، دومیــن شــهر بــزرگ براویــا اســت. بــا اینکــه پیشــینه 
ایــن شــهر بــه قــرن ۱۱ میــادی مــی رســد امــا بیشــتر بــه قــرن ۲۰ میــادی )بــه ویــژه جنــگ 
کشــی پیــش از جنــگ نــازی هــا  جهانــی دوم( تعلــق دارد. ایــن شــهر ابتــدا پایــگاه قشــون 
ــز آمــوزش نورنبــرگ تبدیــل شــد. نورنبــرگ  ــه مرک ــود و پــس از جنــگ جهانــی دوم نیــز ب ب
کــه بــرای تماشــای قلعــه نورنبرگ  کنــد  گردشــگران بســیاری را بــه ســمت خــود جــذب مــی 

و آذیــن هــای Hauptmarkt بــه اینجــا مــی آینــد.

- برمن
برمــن یکــی از شــهرهای آلمــان و مرکــز ایالــت برمــن اســت. برمــن دارای یکــی از زیباتریــن 
مجموعه هــای شهرســازی اســت. بــازار شــهرداری بــا ســاختمان های ســبک بــاروک و 
کــه آغــاز آن بــه ســال ۸۸۸ و تصویــب  دوره رنســانس، ادای دیــن بــه تاریــخ ُپربــاری اســت 
ــان  ــهر پرجمعیــت در شــمال آلم ــاز می گردد.برمــن، دومیــن ش ــهری ب ــارت ش ــون تج قان
ــه عنــوان شــهرهای  کل آلمــان مــی باشــد. شــهر برمــن و بندربرمرهافــن ب و دهمیــن در 
گــروه  ایالــت برمــن هســتند.در ســال۱۵۰ میــادی، بطلمیــوس جغرافیــدان، شــهرک و 
کــه امــروزه آن را بــا نــام برمــن مــی  کــرد  کوچکــی از خانــه هــا را بــا نــام فابیانــوم را توصیــف 
شناســیم. در ســال ۷۸۷میــادی برمــن، دارای اولیــن اســقف خــود شــد . در ســال۱۰۳۲، 
دیــوار اولیــه ی شــهر بنــا نهــاده شــد و تجــارت بــا هلنــد، نــروژ و انگلســتان رو بــه رونــق نهــاد 

کنــد. کــه ایــن شــهر اهمیــت بیشــتری پیــدا  و ســبب شــد 
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Berlin شهر برلین
گوشــه ی  گوشــه  که  برلیــن شــهر عجیبــی  اســت. شــهری اســت بــا تاریــخ ملمــوس. تاریخی 
کــه در فیلم هــا زیــاد دیده ایــم، شــنیده ایم. برلیــن  شــهر بــه مــا یــادآوری می شــود. تاریخــی 
کمــی بــا بقیــه شــهرهای اروپــا متفــاوت اســت. شــهر بــا همــه ی تاریخــی بودنــش، مــدرن 
گرفتــه و ســرحال اســت. بــا تمــام آلمانــی  اســت. بــا همــه ی خرابــی زمــان جنــگ، جــان 
بودنــش، بین المللــی و ُپــر از توریســت اســت. خواناســت، شــهر را مــی تــوان خوانــد، یــاد 
کنــد. دلیلــش مــدرن بــودن  گرفــت، بــه یــاد ســپرد. شــهر خــودش را در یــاد آدم حــک مــی 

شــهر، مهــم بــودن شــهر و هویتــش، زیبــا و آســان بودنــش اســت. 
اولیــن  این هــا  آلمــان شــرقی؛  و دیوارمعروفــش، هولوکاســت، جنــگ جهانــی،  برلیــن 
کــه بــا شــنیدن نــام برلیــن بــه یــاد می آوریــم. ولــی این هــا همــه ی برلیــن  کلماتــی  هســتند 
پرجاذبه تریــن  و  معروف تریــن  آلمــان،  سیاســی  فرهنگــی  پایتخــت  برلیــن،  نیســت. 
کلکســیون های  شــهر آلمــان اســت. برلیــن بــزرگ، شــهِر موزه هــا، شــهِر آثــار قدیمــی و 
در  و  رســتوران ها  پارک هــا،  موســیقی،  کنســرت های  و  فیلــم  فســتیوال های  جدیــد، 
نهایــت: شــهر توریست هاســت. شــهر را اتوبوس هــای دوطبقــه، کالســکه های توریســتی 
بــا  می توانیــد  می دهنــد.  کاملــی  پوشــش  متروهــا  و  نفــره  چنــد  دوچرخه هــای  و 
کــه از  اتوبوس هــای عمومــی دوطبقــه تمــام شــهر را زیــر پایتــان داشــته باشــید، آثــاری را 

پاییــن دیده ایــد بــار دیگــر از بــاال ببینیــد و بــه همه جــای شــهر برســید. 
می بینیــد.  پتســدامر  میــدان  بــه  رســیدن  محــض  بــه  را  برلیــن  دیــوار  باقی مانــده ی 
دیوارهــا بلندنــد و پــر از یادبــود و نوشــته. چنــد قــدم آن طرف تــر، رِد خالــی دیوارهــا روی 
ــد. تاریــخ را چند جــای دیگــر  ــان، تاریــخ را جلــوی چشــمان شــما می آورن آســفالت خیاب
کــه بــه یادبــود قربانیــان  کــرد: قبرســتانی نمادیــن و ســنگی  شــهر هــم می تــوان بازخوانــی 
کــه بنــا بــه  هولوکاســت ســاخته شــده، مــوزه ی یهــود، کلیســای تخریــب شــده  در جنــگ 
یادبــود دســت نخــورده و تعمیــر نشــده باقــی مانــده، و   جزیــره ی موزه  هــا ، پنــج مــوزه  ی 
کلیســای جامــع شــهر. بــا یــک بلیــت  بــزرگ اســت در حصــاِر رود مرکــز شــهر، روبــروی 
ــم، مصــر، شــرق و  ــار آلمــان قدی ــوان چنــد ســاعت در آث ــرای هــر ۵ مــوزه، می ت یــک روزه ب

ایــران باســتان، فرش هــا، ســنگ نوشــته ها وخوشنویســی های ایرانــی قــدم زد. 
ج هــای بلنــد و ســاختمان های مدرنــش  ــاره اش در بر ــد دوب ــه تول ک برلیــن، شهری ســت 
رســتوران  بــا  الکســاندر  میــدان  مخابراتــی  متــرِی  شــصت  و  ســیصد  ج  بــر پیداســت. 
بلنــد  شیشــه ای  ســاختمان های  میــان  در  رســتوران ها  مرکــز  ســنتر   ســونی  گردانــش، 
کــودام و تمــام بنا هــای نــو و بــراق - کــز خریــد خیابــان فردریــش و  شــرکت ســونی، مرا

می شــود  شــروع  برندنبــورگ  دروازه  از  کــه  اونتر دن لینــدن  بــزرگ  و  معــروف  خیابــان 
از  مختلــف.  مغازه هــای  از  اســت  ُپــر  و  قدیــم  و  جدیــد  معمــاری  از  ترکیبی ســت  نیــز 
تــا ســوغاتی فروشــی های ارزان. مغازه هایــی همیشــه  گرفتــه  گران قیمــت  مغازه هــای 

توریســت...   از  ُپــر 
کــه در وســط  برلیــن شــهری اســت بــرای تمــام آدم هــا. در قلــب برلیــن بــاغ بزرگــی اســت 
کواریومــی عجیــب و بی نظیــر  ــا آ ــا ب ــاغ وحــش اروپ ــاغ، قدیمی تریــن و بزرگ تریــن ب ایــن ب
کــودک ِ درون تــان را از تاریــخ  قــرار دارد. بــاغ می توانــد یــک روز شــما، کودک تــان و حتــی 
کنــد. اغلــب حیوانــات ایــن بــاغ وحــش در هیــچ حصــاری  و ســاختمان های جدیــد جــدا 
کــه مانــع نزدیــک شــدن حیوانــات بــه آدم هــا می شــود چاله هــای  نیســتند. تنهــا چیــزی 
کشــیده شــده. کنــوت، خــرس قطبــی بــاغ  کــه دورتــادور محــل زندگی شــان  عمیقــی  اســت 
ــا  ــرای خــودش صفحــه ویکی پدی کــه ب وحــش، یکــی از مشــهور ترین حیوانــات دنیاســت 

و بــرو و بیایــی دارد. 
برلیــن، تابســتانش رویایــی اســت. مثــل دیگــر شــهرهای اروپــا . پیاده روهــا در تســخیر 
کســی ها در شــهر  کافه هــا و میــز و صندلی هایشــان اســت و دوچرخه-تا رســتوران ها و 
کــه بایــد صبــح زود نقشــه و دوربین تــان را برداریــد  رکاب می زننــد. برلیــن شــهری اســت 
کنــار بقیــه ی توریســت های نقشــه بــه دســت و خوشــحال، پــا بــه پــای اتوبوس هــای  و در 
گردشــگری ِ بی ســقف و شــلوغ، بــه تمــام آثــار دیدنــی و موزه هــا ســر بزنیــد. قــدم زدن در 
ــدام از  ــا، هیچک ــف موزه ه ــتادن در ص ــش و ایس ــاغ وح ــدن ب ــهر، دی ــای مرکز ش خیابان ه
پاییــز بــه بعــد و زیــر بــاد و بــاران اروپایــی چنــدان جــذاب نیســتند. بهتریــن فصــل برلیــن 

اردیبهشــت اســت تــا اواســط مهــر .
ک و خریــد در برلیــن تقریبــًا ارزان اســت. رســتوران های متنوعــی دارد،  خــورد و خــورا
ــان  ــهر امتح ــر ش ــای سرتاس ــد در دکه ه ــش را می توانی کاری دار معروف ــی  ــیس آلمان سوس
کــردن را دوســت  گــر خریــد  کنیــد، از رســتوران های فضــای بــازش شــب ها لــذت ببریــد؛ ا
متنــوع.  مغازه هــای  از  اســت  پــر  )کــودام(  کوفورشــتن دام  خیابــان  باشــید،  داشــته 
ارزان بودنــش در غــذا و خریــد،  بــا همــه ی  برلیــن  امــا  مارک هــای آشــنا و غیــر آشــنا. 
لیــدن، فردریــش  اونتــردن  گــران دارد. هتل هــای خیابــان مرکــزی  هتل هایــی نســبتًا 
کمتــر  گران تــر و هتل هــای شــرق پــارک بــا ســتاره های  کًا غــرِب پــارک مرکــزی شــهر  و 

ارزان ترنــد.  و 
کـواریوم نیز خیــلی ارزان نـیست و البـته بسـته به نوع - ورودی موزه ها و باغ وحش و آ

شهر برلین

WWW.TEDSA.COMبازگشت به فهرست مطالب / 11

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


12 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

مـوزه متفـاوت اسـت. ورودی موزه هـا از ٤-٥ یـورو تـا ٢٠ یـورو متغیـر اسـت. بیـن ورودی 
کـه روی هـم حـدودا  کـرد  کواریـوم می تـوان هـر دو یـا یکی شـان را انتخـاب  باغ وحـش و آ

٢٠ تـا ٢٥ یـورو اسـت. 

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
گر همه جای  که روی پاهایش ایسـتاده. ا - نمـاد برلیـن یـک خـرس قهوه ای بزرگ اسـت 

شـهر اثری از خرس و مجسـمه هایش دیدید تعجب نکنید. 
- در تمـام سـوغاتی فروشـی های شـهر می تـوان تکـه ای از باقیمانـده ی دیـوار را خریـد و 

بـه یـادگار برد. 
دلیـل  بـه  )کـه  هرتابرلیـن  باشـگاه  رسـمی  فروشـگاه های  باشـید،  فوتبـال  اهـل  گـر  ا  -
از یـک باشـگاه  ایرانی هـا آشـناتر  مـا  بـرای  تیـم  ایـن  بـازی علـی دایـی سـال ها پیـش در 

کنیـد.  پیـدا  می توانیـد  شـهر  همه جـای  در  را  معمولی سـت( 
کاخ شـارلوتن بورگ معروف ترین شـان اسـت.  کـه  - در برلیـن ٩ کاخ قدیمـی وجـود دارد 
بـه  شـارلوتن بورگ  کاخ  نداریـد  کاخ هـا  ایـن  از  بازدیـد  بـه  زیـادی  عاقـه ی  یـا  وقـت  گـر  ا

کاخ هـا، پیشـنهاد مـا و همـه ی راهنماهـای شـهر برلیـن اسـت.  از بقیـه ی  نمایندگـی 
- معمـواًل هتل هـای قسـمت شـرقی شـهر ارزان ترنـد امـا ستاره هایشـان می توانـد شـما را 
کنیـد، بـه  کـم  ج شـده بـرای هتـل  گـول بزنـد. خیلـی وقت هـا یـک سـتاره از سـتاره های در

سـرویس واقعـی نزدیک تـر اسـت. 
پوشـش  را  عمومـی  نقـل  و  حمـل  وسـایل  تمـام  توریسـتی  روزه ی   ٣-٤ بلیت هـای   -
را  بلیت هـا  ایـن  گـر  ا دارنـد.  و موزه هـا  آثـار  بعضـی   ِ ورودی  بـر  نیـز  تخفیفـی  و  می دهنـد 
کرده ایـد احتیـاج چندانـی بـه اتوبوس هـای دوطبقـه و بی سـقف توریسـتی نداریـد.  تهیـه 
اتوبوس هـای عمومـی شـهر نیـز دو طبقه انـد و سـقف دار و بـا همـان بلیـت می توانیـد از 

کنیـد.  آن هـا اسـتفاده 

تاریخچه
برلیـن از همـان ابتـدای بـه وجود آمدنـش از چند فرهنگ مختلف تاثیـر پذیرفت، قبایل 
شـواب و بروگانـدی در جنـوب آلمـان بودنـد و قبایـل اسـاو هـم از دوران پیـش از مسـیح 
برلینی هـای معاصـر  کن بودنـد. اصـًا  کشـور سـا و شـاید هـم همیشـه ی خـدا در شـرق 
گفتیـم برمی گـردد. این هـا آمدنـد و  کـه  ریشه شـان بـه آمیـزش ایـن اسـاوها بـا آن قبایـل 

کردنـد.  در جنـوب رود اسـپری روستانشـینی را جایگزیـن زندگـی قبیلـه ای 
گسـترش  اوایـل قـرن سـیزدهم میـادی، دو شـهرِ  کلـن و برلیـن در دو طـرف رود اسـپری 
کردنـد و طبعـًا جمعیت شـان هم بیشـتر شـد و بعد از مدتی چـون فاصله ای  زیـادی پیـدا 
کشـاورزی و تجارت تبدیل شـد. این  میانشـان نبود با هم ادغام شـدند و برلین به مرکز 
کوچـک بـود، چـون بـه خاطـر جنـگ و بیماری هـای بعـد از  ناحیـه تـا اواخـر قـرن هفدهـم 
کـه می دانید مردم در  آن مـردم حـال و حوصلـه ی ازدیـاد جمعیـت نداشـتند. همان طور 

گـر نمیرنـد ناامیـد می شـوند.  جنگ هـا می میرنـد و ا
شـکنجه  کشورشـان  در  فرانسـوی  پروتسـتان های  وقتـی  هفدهـم،  قـرن  اواخـر  در 
گفـت. در سـال ١٧٠١ ایـن شـهر بـه  می شـدند، برلیـن ورود آن هـا را بـه خـود خوش آمـد 
عنـوان پایتخـت امپراتـوری پـروس انتخـاب شـد و حـدود صـد و شـصت سـال بعـد هـم 
پایتخـت آلمـان تازه تاسـیس در دوره ی رایـش بـود و تنهـا چنـد سـال بعـد جمعیتـش بـه 
کـه خـب طبیعـی بـود، چـون برلین یـک مرکـز صنعتی هم  حـدود یـک میلیـون نفـر رسـید 
کـه انگار جمعیت  کـز صنعتـی جمعیـت را به خـود جذب می کنند، جوری  شـده بـود و مرا
کز آهن ربا. بافاصله بعد از جنگ جهانی اول در سـال ١٩٢٠ تمامی  آهن اسـت و این مرا
شـهرها و نواحـی دور و اطـراف برلیـن ضمیمـه ی آن شـدند، اصـًا انـگار منتظـر فرصـت 
گرفتن  کـه جـزو پایتخـت بشـوند. بعـد برلین به صورت فعلـی اش درآمد. با قـدرت  بودنـد 
پایتخـت  بـه  تبدیـل  ٔبرلیـن  ملی گـرا  ٔسوسیالیسـت های  ناسیونال سوسیالیسـت ها 

کاش نمی شـد.  رایـش سـوم و محـل اقامـت صدراعظـم، هیتلـر شـد. کـه 
جنـگ جهانـی دوم و بمباران هـای متفقیـن، باعـث خـراب شـدن قسـمت بزرگـی از مرکـز 
کـه دسـت بـه  کـه ایـن فقـط آلمان هـا بودنـد  کنیـد  برلیـن شـد؛ بـرای همیـن نبایـد خیـال 
جنایـت می زدنـد، البتـه خیلـی از ایـن بناهـا و سـاختمان های مخروبـه در حـال حاضـر 
که برلین به دو قسـمت شـرقی و غربی تقسـیم شـد.  بازسـازی شـده اند. همان موقع بود 
کـه تحـت نظـر شـوروی سـابق اداره می شـد.  برلیـن شـرقی پایتخـت آلمـان شـرقی بـود 
کشـید تـا مـردم از برلیـن شـرقی بـه برلین  دیـوار برلیـن را حکومـت آلمـان شـرقی در برلیـن 
کشـورها و  غربـی فـرار نکننـد! البتـه ایـن دیـوار فقـط بـه برلیـن ختـم نمی شـد بلکـه تمـام 
کنترل شـوروی را شـامل می شـد. چون احتمااًل مردم در همه جای بلوک  نواحی تحت 
کـه سیاسـت مداران می خواسـتند-  کـردن داشـتند. امـا اوضـاع آن جـور  شـرق قصـد فـرار 
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پیــش  نرفــت یــا شــاید هــم رفــت، کســی چــه میدانــد؟- در ١٩٨٩ جوانــان آلمــان دســت 
کردنــد و یــک ســال بعــد دو آلمــان بــا هــم  بــه یــک حرکــت انقابــی زدنــد و دیــوار را خــراب 
کــه در تقدیــرش  متحــد شــدند و یــک حکومــت فــدرال را تشــکیل دادنــد و برلیــن از آن جــا 

کــه پایتخــت باشــد، ایــن باربــه عنــواِن پایتخــت آلمــاِن متحــد انتخــاب شــد.  آمــده 
کذایــی، تعــداد زیــادی مهاجــر از ترکیــه بــه  بعــد از جنــگ جهانــی دوم و ســاختن آن دیــوار 
کار شــدند.  کشــور مشــغول بــه  آلمــان غربــی رفتنــد و در بخــش صنایــع رو بــه رشــد ایــن 
کارگــران مهاجــر ویتنامــی. حضــور ایــن  امــا در برلیــن شــرقی بخــش صنعــت را ســپردند بــه 
کشــورهای بلــوک شــرق ماننــد یوگســاوی  کــه از  کارگــران دیگــری  گــروه بــه اضافــه ی  دو 
کــه  گرفتــه شــده بودنــد و همچنیــن ســربازهای ارتــش شــوروی ســابق  کار  ســابق بــه 
دوســت نداشــتند بــه خانــه برگردنــد، باعــث شــد تــا برلیــن بیشــتر از هــر وقــت دیگــری بــا 
کمونیســم بــا  برخــورد بیــن فرهنگ هــای مختلــف روبــه رو شــود. فقــط خــدا می دانــد 
کســی خانــه ای آن جــا  گــر  کــه همــه از بلــوک شــرق فــرار می کردنــد و ا کــرده بــود  مــردم چــه 

داشــت، دوســت نداشــت بــه آن برگــردد. 
کار  ــه  کاری ب ــت  ــود و دول ــابق نب ــل س ــر مث ــاع دیگ ــن، اوض ــه ی برلی ــاد دو نیم ــد از اتح بع
گاهــی حمایتشــان هــم می کــرد. موســیقی دان ها و  هنــر و هنرمنــدان نداشــت؛ حتــی 
گرفتــن پروانه ی  هنرمنــدان دستشــان بــرای اجــرای برنامــه و برپایــی نمایشــگاه بــاز بــود و 
کافــه و رســتوران هــم خیلــی راحــت بــود. دولــت می خواســت هــر جــور شــده شــهر را زنــده 
نگــه دارد. تــازه، گذرانــدن وقــت در دانشــگاه برلیــن بــرای وقت کشــی، بی کــه پــی مــدرک 
باشــند، یــک مــدِ  همه گیــر شــده بــود. بخــش شــرقی برلیــن حتــی بعــد از فروریختــن دیــوار 
ارزان مانــد، همیــن موجــب جــذب هنرمنــدان خیلــی زیــادی شــد و بعدهــا برلیــن بــه 
ح هــای متفــاوت و ساختارشــکن، ُمــد و موســیقی الکترونیــک   پایگاهــی بــرای ارتقــای طر
کــه آن موقــع حتــی جــوان هــم نــه، کــه نــوزاد بــود - تبدیــل شــد. همیــن باعــث می شــد 
کننــد و هــر بــار  تــا خیلی هــا قدم زنــان در بخش هــای شــرقی برلیــن و میتــه پیــاده روی 
گردشــگران و  کــه قبــًا ندیده انــد مواجــه شــوند. برلیــن هنــوز هــم  بــا یــک چیــز جدیــد 
ــازه  ــوده و ت ــور ب ــای جورواج ــر از موزه ه ــه دارد پ ک ــی  ــا تاریخ ــد، ب ــر می کن ــردم را غافل گی م
ــد هــم هســت. ایــن شــهر  ــازه کار در ســبک های جدی ــو و حامــی هنرمنــدان  ت ــز هنــر ن مرک
کــه اجــازه ی رشــد دیــوار را در خــود نــداده، شــهری  الیــق پایتخــت بــودن اســت. شــهری 
کــه نمــاد اتحــاد مــردم، نمــاد قــدرت مــردم در مقابــل دولت هاســت. بلــه، برلیــن، زنــده 

مانــد.  
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وسایل نقلیه
برلیــن شــهر بزرگــی اســت. بــرای رفــت و مــد در آن می تــوان از اتوبوس هــای مجهــز، ترامــوا، 
کنــد حرکــت  کــه اتوبوس هــای برلیــن، کمــی  کــرد. درســت اســت  قطــار و متــرو اســتفاده 
گــذار در شــهر هســتند.  گشــت و  گزینــه بــرای  می کننــد، ولــی بــا ایــن وجــود بهتریــن 
ایســتگاه های اتوبــوس بــا تابلوهــایH بزرگــی مشــخص شــده اند. پیــش از ورود بــه هــر 
ایســتگاه نــام ایســتگاه از طریــق دســتگاه دیجیتالــی در اتوبــوس ذکــر می شــود و بــرای 
اتوبوس هــای  را فشــار بدهیــد.  اتوبــوس  خــروج می توانیــد دکمــه ی روی دســته های 
کســی هــم همیشــه در دســترس  شــبانه هــر ٣٠- ٤٠ دقیقــه یکبــار حرکــت دارنــد. البتــه تا
کمــی  هســت منتهــای مراتــب ایــن ســرویس در این جــا نســبت بــه بقیــه شــهرهای اروپــا 
کســی بــه  کســی ها روشــن اســت یعنــی ایــن تا گران تــر آب می خــورد. وقتــی چــراغ بــاالی تا
که  کســی ای  کنیــد تــا ســوار تا کرایــه اســت. بــرای همیــن دقــت  دنبــال مســافر بــوده و قابــل 
چــراغ روی ســقفش خامــوش اســت نشــوید. یــا مســافر تویــش اســت و دیــده نمی شــود و 
کســی ها  ــه راننــده در حــال اســتراحت اســت و شــما مزاحــم شــده اید. راننــده تا ــا این ک ی
کوتــاه باشــد - مثــًا کمتــر از دو  گــر مســیر شــما  عمومــًا بــه انگلیســی مســلط هســتند. ا
کرایــه حــدود پنج هــزار تومــان می شــود.  کســی متر را روشــن نمی کنــد و  کیلومتــر  راننــده تا
کــه چه طــور بــه جایــی برویــد یــا چگونــه در شــب بــه خانــه برســید  گــر نمی دانســتید  ا
کــه در برلیــن شــماره ی  بــا شــماره ی  ٠٣٠١٩٤٤٩ تمــاس بگیریــد. بــه یــاد داشــته باشــید 
ــه  ــار راه البت ــر چه ــر ه ــر س ــد. ب ــرار نگرفته ان ــم ق ــت ه ــب و پش ــًا مرت ــن لزوم ک ــا و اما خانه ه

اســم خانه هــای آن بلــوک و شــماره ی آن هــا و ترتیبشــان نصــب شــده اســت.

خرید
کل آلمان حکم فرماسـت، سـاعات خرید و فروش  کـه بـر  براسـاس اقتصـاد لیبـرال فدرالـی 
کوچک تر سـاعت ٨  از محدودیـت برخـوردار نیسـتند، بـا این حـال بسـیاری از مغازه هـای 
بعـد از ظهـر تعطیـل می کننـد و بزرگ ترهـا و پاسـاژها هـم تـا ٩ و یا ١٠ باز هسـتند. البته این 
مربـوط بـه پنج شـنبه تـا شـنبه می شـود، و در یک شـنبه ها بـا در بسـته ی مغازه هـا روبه رو 
کوچک تـر  خواهیـد شـد. امـا جـای نگرانـی نیسـت، نانوایی هـا و فروشـگاه های غذایـی 

معمـواًل تـا دیروقت باز هسـتند.  

کز خرید عمده در برلین  مرا

- کودام 
کنـون  کـه ا و دور و اطرافـش و تائونتزینسـتراوس  کـه مکانـش یـادآور دیوارهایـی اسـت 

ریخته انـد.  فـرو  دیگـر 

- فردریک استراس 
که برای خرید الزم است به آن سر بزنید. در قسمت قدیمی برلین شرقی واقع شده 

آب و هوا
گـرم بـا میانگیـن بیشـینه   برلیـن دارای آب و هـوای اقیانوسـی اسـت. تابسـتان های آن 
و  سـانتی گراد  درجـه ی   ١٤ تـا   ١٢ دمـای  کمینـه  و  سـانتی گراد  درجـه   ٢٥ تـا   ٢٢ دمـای 
زمسـتان های آن بـا میانگیـن دمـای ٤ تـا ٢- درجـه سـانتی گراد اسـت. فصل هـای پاییـز 
و بهـار برلیـن دارای آب و هـوای معتـدل و مناسـبی اسـت و از ایـن روی بهتریـن فصـل 
گردشـگر بیشـتر در ایـن فصـول به  کـه حضـور  گردشـگران اسـت. بایـد توجـه داشـت  بـرای 

منزلـه ی افزایـش تقاضاسـت و ایـن منجـر بـه افزایـش قیمت هـا می شـود. 
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پیشنهاد سفر

روز اول 
ج  کــه بــر ج تلویزیــون  در اولیــن روز رســیدنتان بــه برلیــن توصیــه می کنیــم فرنزتــورم یــا بــر
مــدرن و بلنــدی اســت را ببینیــد. فرنزتــورم جــزء ســاختمان های معــروف و توریســتی ِ 
ــاال  ــه از آن ب ک ــدازی  ــم ان ــاع دارد، چش ــر ارتف ج ٣٦٨ مت ــر ــن ب ــی رود. ای ــمار م ــه ش ــهر ب ش
کلیســای جامــع  ــده آل اســت. برلیــن یــک  ــدِن کل شــهر و عکاســی ای ــرای دی پیداســت ب
کــه از زمــان امپراتــوری پــروس بــر جــا مانــده اســت، دیدنــش بــرای یــک توریســت در  دارد 
کــه در آن پنــج مــوزه از آثــار باســتانی  برلیــن اجبــاری اســت. برلیــن یــک جزیــره هــم دارد 
کــه نیُکاویرتــل نــام دارد. ایــن  گرفتــه  و تاریخــی نقــاط مختلــف آلمــان، اروپــا و دنیــا قــرار 
کــه یکــی از زیباتریــن میدان هــای  گندارمن مارکــت  جزیــره در رود اســپری واقــع شــده. از 
کــه زمانــی مــرز بیــن برلیــن  کنیــد و همچنیــن چک ُپینــت چارلــی  جهــان اســت، بازدیــد 

شــرقی و غربــی بــود را ببینیــد. 
روز دوم 

ــد.  ــال دیده ای ــه ح ــا ب ــه ت ک ــت  ــاری اس ــار معم ــن آث ــی از تاثیرگزار تری ــت یک بوندس کانزِلرام
کــه ســمبل دیــوار  کــه مقــر حکومــت فــدرال اســت و دروازه ی برندن بــورگ  گ  رایســتا
کــه دو بخــش  فروریختــه ی برلیــن اســت را ببینیــد. این جــا زمانــی دیــواری ســاخته بودنــد 
شــهر را از هــم جــدا می ســاخت، امــا دیوارهــا ابــدی نیســتند. حــرف ســمبل شــد، ســمبل 
ــه معنــی میــدان- اســت. راســتی، فرامــوش  ــز ب جدیــد شــهر برلیــن پســت دامرپاتز -پات
کــه  گــر  کــردن، ا گارتــن. بــرای خریــد  نکنیــد تــا بــه قلــب ســبز برلیــن هــم ســری بزنیــد: تی ِیــر 

کورفورســتندام برویــد.  فرصــت شــد بــه 
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گردشگری برلین جاذبه های تفریحی و 
- میته-دروازه ی برندنبورگ و میدان پاریزر 

نمــاد جدایــی در طــی جنــگ ســرد، دروازه ی برندنبــورگ، بــه تازگــی بازســازی شــده و 
نمــاد وحــدت سیاســی در آلمــان اســت. امــا چــرا؟ البــد از دیــوار برلیــن زیــاد شــنیده اید، 
کشــده شــد تــا اهالــی  بعــد از تقســیم آلمــان بــه دو بخــش شــرقی و غربــی ایــن دیــوار 
کنــون ایــن دو دســتگی از بیــن رفتــه اســت.  بخــش شــرقی بــه ســمت غربــی فــرار نکننــد. ا
ــده از ١٨ دروازه ی  ایــن ســاختمان در ســال ١٧٩١ ســاخته شــد و تنهــا ســاختمان بازمان
شــهر اســت. بــرای چــه بــه آن برندنبــورگ می گوینــد؟ چــون در نزدیکــی برلیــن یــک شــهر 
ــام ورودی جــاده ای  ــه اســم برندنبــورگ وجــود دارد و ایــن دروازه در قدیم االی قدیمــی ب
گودریــگا )ارابــه ی چهــار اســب(، کــه توســط الهــه ی  رو بــه آن شــهر بــوده. مجســمه ی 
گرفتــه اســت. ایــن دروازه ماننــد نگهبانــی  پیــروزی رانــده مــی شــود، بــر بــاالی دروازه قــرار 
گرفتــه اســت. میــدان پاریــزر، یکــی از زیباتریــن میادیــن شــهر  کنــار میــدان پاریــزر قــرار  در 
کنــار میــدان قــرار دارد، یکــی از دیدنی تریــن مکان هــای ایــن  کــه در  اســت. هتــل آدلــون 
کلینتــون و افــراد سرشــناس دیگــری در ایــن هتــل  میــدان اســت. چارلــی چاپلیــن، بیــل 

اقامــت داشــته اند.  

- میته-یادبود هولوکاست 
گــر  ا بــود  کشــتار دســته جمعــی اســت. هیتلــر معتقــد  بــه معنــی  واژه ی هولوکاســت، 
ــن  ــرای همی ــت، ب ــان اس ــود یهودی ــر وج ــه خاط ــده ب ــراب ش ــان خ ــاد آلم ــت اقتص وضعی
دســت بــه نسل کشــی یهودیــان زد. البتــه نازی هــا در مــورد معلولیــن نیــز چنیــن نظراتــی 
داشــتند، امــا فرصــت نکردنــد تــا در مــورد معلولیــن هــم دســت بــه جنایــات فجیــع بزننــد. 
کشــته شــده اســت، کــه  یکــی از مکان هــای جدیــد برلیــن، یــادواره ی یهودیــان اروپایــی 
توســط معمــار آمریکایــی ســاخته شــده اســت. ایــن یــادواره شــامل ٢٧١١ قطعــه ی بتنــی 

ــد.  گرفته ان ــه خــود  گورســتان ب کنــده شــده اند و شــکل  ــه در زمیــن بزرگــی پرا ک اســت 

- میته-پناه گاه هیتلر 
گرفتــه اســت. هیتلــر آخریــن روزهــای  کنــار یادبــود هولوکاســت، قــرار  ایــن مــکان تقریبــًا در 
آوریــل ١٩٤٥،  گذرانــده و در ٢٩  بمــب  ایــن ســنگر ضــد  را در  برلیــن  از ســقوط  پیــش 
کوتاه تریــن  کــرد. ایــن شــاید یکــی از  کــه معشــوقه اش بــود ازدواج  همین جــا بــا اوا بــراون 
ازدواج هــا در طــول تاریــخ باشــد، چــون بعــد از ازدواج، هیتلــر هــم اوابــراون و هــم خــود را 
کشــت. امــروزه ایــن مــکان ماننــد زیارت گاهــی بــرای نئــو نازی هاســت.  گلولــه  بــه ضــرب 

- میته-اونتردن لیندن 
دروازه ی  شــرق  در  و  دارد  طــول  کیلومتــر   ١٫٥ حــدود  کــه  برلیــن،  بلــوار  باشــکوه ترین 
گرفتــه اســت. در ســمت راســت ایــن بلــوار، ســاختمان مرمــری ســفارت  برندنبــورگ قــرار 
کــه البتــه مــزه اش  کیــک عروســی دارد  گرفتــه اســت، کــه طرحــی ماننــد  روســیه قــرار 
کــه دیدنــش  گالــری خیلــی خــوب در ایــن خیابــان هســت  کیــک نیســت. یــک  شــبیه بــه 
داریــد  دوســت  گــر  ا گوگنهایــم.  گالــری  می کنیــم:  پیشــنهاد  هنــر  دوســت داران  بــه  را 
جایــی  خیابــان  همیــن  در  ببینیــد  را  بتهــوون  نــه  شــماره  ســمفونی  نت نویســی های 
اللفظــی اش می شــود  کــه معنــای تحــت  اتــاس بیبلیوتــک  آلتــه  بــه اســم  وجــود دارد 
ــه قدیمی تریــن  ــوان ب ــان می ت کهــن. از دیگــر دیدنی هــای ایــن خیاب ــه ی ملــی  کتاب خان
کــه مارکــس و انگلــس در آن درس خوانده انــد  دانشــگاه برلیــن یعنــی هومبولــت، جایــی 

کــرد.  کرده انــد، اشــاره  گریــم در آن تدریــس  و اینشــتین و بــرادران 

- میته-گندارمن مارکت 
گندارمــن مارکــت، یکــی از معروف تریــن و زیباتریــن جاهــای شــهر اســت. کلیســاهای 
ــه روی هــم قــرار  کــه روب دوقلــوی دویچــر ُدم و فرانتسوزیشــر ُدم را این جــا پیــدا می کنیــد 
کنســرت برلیــن قــرار دارد، کــه از ســال ١٩٩٤  کلیســای ســالن  دارنــد. در میــان ایــن دو 
ــه طــور ثابــت برنامــه اجــرا می کنــد. ممکــن اســت  ارکســتر ســمفونی شــهر برلیــن در آن ب
گرفتــن بــا ایــن بنــای زیبــا  کاســیک عاقه منــد نباشــید امــا البــد بــه عکــس  بــه موســیقی 
عاقه مندیــد! ورود بــه دویچــر ُدم آزاد اســت و معنــی تحت اللفظــی اســمش می شــود 
کلیســای فرانســوی می نامنــد. خــوب اســت  کلیســای آلمانــی. مــردم فرانتسوزیشــر را 
کلیســای آلمانــی ســه ســال  کلیســا را در ١٧٠١ بــر زمیــن زدنــد، امــا  بدانیــد، کلنــگ ایــن دو 
کلیســای فرانســوی و در ١٧٠٨ کامــل شــد. کلیســای فرانســوی هیچ وقــت بــه  بعــد از 
کلیســای جامــع مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت چــون هیچ موقــع هیــچ اســقفی در  عنــوان 
ــن  ــر ای ــه ی دیگ ــی. نکت ــای آلمان ــس ِ کلیس ــت برعک ــود، درس ــت نب ــه خدم ــغول ب آن مش
ــد  ــش رفتن ــل پی کام ــودی  ــرز ناب ــا م ــی ت ــگ جهان ــول جن ــا در ط کلیس ــن دو  ــه ای ک ــت  اس
گندارمــن مارکــت تندیــِس  گرفتــه. در مرکــز  و روی آن هــا یــک بازســازِی اساســی صــورت 

ــرار دارد.   ــی فردریــش شــیللر ق شــاعر آلمان

- میته-میدان الکساندر 
در برلیــن شــرقی قــرار دارد و بــه افتخــار تــزار الکســاندر اول -پادشــاه روســیه- کــه در ١٨٠٥ 

کــرد، میــدان را الکســاندر نامیدنــد. از برلیــن بازدیــد 
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- میته-دروازه ی اورانینبورگ 
کثــرًا  کنین آن ا اولیــن تأتــر برلیــن، در جنــوب ایــن منطقــه قــرار داشــت همچنیــن ســا

هســتند.  یهــودی 

گدنکشتته  - میته-برشت- وایگل 
خانــه ی یادبــود برشــت و وایــگل، کــه برتولــت برشــت نمایــش نامه نویــس معــروف آلمانــی 
کار و خــواب ایــن نویســنده بــود  کن بــود. طبقــه ی بــاالی ایــن خانــه محــل  در آن ســا
کن  کــه در ســال ١٩٥٦ درگذشــت. طبقــه ی پاییــن هــم همســر بازیگــرش هلــن وایــگل ســا
کــه تــا ســال ١٩٧١ همین جــا زندگــی  کــرد. امــروزه ایــن خانــه بــه مــوزه ی  بــوده اســت 

یادبــود ایــن دو نفــر تبدیــل شــده. 

گارتن-میدان پتسدامر  - تی یر 
کــه  منطقــه  ایــن  در  بــار  اولیــن  بــرای  اروپــا  در  رانندگــی  و  راهنمایــی  چــراغ  اولیــن 
گزنــد جنــگ  گذاشــته شــد، امــا پتســدامر هــم از  کار  شــلوغ ترین منطقــه ی برلیــن اســت 
کمپانــی  کــور مانــد. یــک بخــش از دور میــدان را  در امــان نمانــد و بــرای مدتــی ســوت و 
کــرده  کمپانــی اتوموبیل ســازی مرســدس بنــز را بــه دنیــا هدیــه  کــرده، ایــن  دایملــر اشــغال 
کمپانــی ســونی اســت. کــه فروشــگاه و  اســت. بخشــی دیگــر از ایــن میــدان در اختیــار 
کــرده. ســاختمان های دیگــر اطــراف میــدان هــم پــارک  کــز خدماتــی اش را در آن دایــر  مرا
کــه مجتمع هــای چندمنظــوره ی خریــد، مســکونی  کلنــادن و مرکــز بایســهایم قــرار دارنــد 

ــتند  ــاری هس و تج

گارتن- سکوی تماشای پانورام  - تی یر 
بــرای تماشــای نمــای شــهر، می توانیــد ســوار ســریع ترین آسانســور جهــان شــوید و نــود و 

کــه از فرنشــفروم پیــدا نیســت.  ســه متــر بــاال رویــد و منظــره ای را از شــهر ببینیــد 

گارتن-موزه ی فیلم برلین  تی یر 
گــر  کــرد. بــرای همیــن ا سینمادوســت هســتید؟ ایــن مــوزه شــما را در خــود حــل خواهــد 
از محلــول شــدن در یــک مــوزه هــراس داریــد بــه ایــن مــوزه نرویــد. در ایــن مــوزه آرشــیوی 
ــه از آن هــا محافظــت می شــود،  ک ــم در تاریــخ ســینما موجــود اســت  از ســیزده هــزار فیل
قدیمی تریــن فیلــم ایــن مجموعــه عمــری بیشــتر از صــد ســال دارد. عکس هــای پشــت 
صحنــه از فیلم هــای غول هــای ســینمایی مثــل آنتونیونــی، گــدار و ... کــه قبــًا در جایــی 

منتشــر نشــده اند منتظــر ماقــات بــا شــما در ایــن مــوزه هســتند. 

- تی یرگارتن-رجیه رونگس وی یرتل 
گ  کنــار رودخانــه ی اســپری قــرار دارد و قدیمی تریــن نقطــه ی آن رایشــتا ایــن منطقــه در 
میــدان  یــا  حکومتــی  منطقــه ی  آن  بــه  هــم  همیــن  بــرای  اســت.  آلمــان(  )پارلمــان 

گفــت دولتــی- می گوینــد.  حکومتــی -یــا حتــی می تــوان 
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- میته-میدان اشلوس 
ــه ایــن  ــود ب ــه مــدت پانصــد ســال اشــلوس قشــنگ ترین میــدان برلیــن ب از ســال ١٤٥١ ب
کــه خانــواده ســلطنتی هــو هولنســترن قرن هــای متمــادی در اطــراف همیــن  دلیــل 
ــد و ٢٥  میــدان ســکونت داشــتند. کاخ ِ آن هــا در ســال ١٩٥١ در طــول جنــگ آســیب دی
گرفــت. در حــال  کاخ ریاســت جمهــوری را بــه خــود  ســال بعــد بازســازی شــد و عنــوان 

ــت. ــازی اس ــال بازس ــاره در ح ــه دوب ــن منطق ــم ای ــر ه حاض

- میته-فرنزتورم 
ج تلویزیــون هــم مشــهور اســت ٣٦٨ متــر ارتفــاع دارد.  کــه بــه بــر ج در برلیــن  بلندتریــن بــر
کــه بــرای بازدیــد از آن  چشــم اندازهای خوبــی از شــهر دارد امــا توجــه داشــته باشــید 
کــه منتظــر مانــدن در آن شــاید  معمــواًل بــا صــف خیلــی طوالنــی ای مواجــه می شــوید 
گــر هــوای برلیــن ابــری باشــد، آن بــاال چیــزی بــرای  بــه چنــد ســاعت برســد، همچنیــن ا

کــردن جــز مــه و ابــر نیســت.  تماشــا 

کیرشه  - میته-مارین 
گروهــی  امــا  نیســت  مشــخص  دقیقــًا  برلیــن،  قدیمــی  کلیســای  ایــن  ســاخت  زمــان 
ــدرس  ــن آن ــر مرمری ــده. منب ــاخته ش ــادی س ــال ١٢٧٢ می ــاختمانش در س ــد س می گوین
کلیســا، فــواره ی  کلیســا اســت. در بیــرون  گچ بــری رقــص مــرگ از آثــار هنــری ایــن  شــلوتر و 
کلیســا  ــه ای در محوطــه ی  ــرار دارد؛ پیکره هــای زنان ــگاس ق ــد ب ــر رینول خــدای نپتــون اث
کــه نشــان دهنــده ی رودهــای رایــن، البــه، اودر و وایکســل هســتند. ایــن  وجــود دارنــد 

ــرار دارد .  ــاندر ق ــدان الکس ــِی می ــا در نزدیک کلیس

- میته-روتس راتهاوسم 
تــاالر شــهرداری در برلیــن اســت، در نزدیکــی الکســاندر پاتــز قــرار دارد و آجــرکاری قرمــز آن 
بســیار دیدنــی اســت. از مکان هــای دیدنــی دیگــر می تــوان بــه نیکــوالی فیرتــل و مــوزه ی 

کــرد. مرکیشــس اشــاره 

- میته-زندگی دریایی برلین 
از رودهــای اســپری، هــاول و البــه خســته شــده اید؟ دلتــان اقیانــوس می خواهــد؟ خــب، 
کواریــوم پــر از ماهی هــای اقیانوســی اســت، پــر از زندگــی اقیانوســی اســت، پــر از آبــِي  ایــن آ
کــردِن آن حکــم اجبــار را برایتــان  کــه امتحــان  گــر بچــه همــراه داریــد  اقیانوســی اســت، ا

دارد. 

- میته-آنا فرانک تسنتروم 
کــه در آمســتردام، از ترس  خانــه ی دختــر آلمانــی یهــودی، کــه خاطــرات خــود را از دورانــی 

نازی هــا پنهــان شــده بــود را نوشــته اســت.
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کشته شدگان جنگ شوروی  - تی یرگارتن-یادواره 
کشته شــدگان  کــه بــرای  کنــار دروازه ی براندنبورگــر، یــادواره ی جنــگ شــوروی اســت  در 

خ در جنــگ برلیــن بنــا شــده اســت.  ارتــش ســر

کونستگوربه  - تی یرگارتن-موزه ی 
گذاشــته اســت. کــه شــامل  کنــون را بــه نمایــش  هنــر مربــوط بــه دوران قــرون وســطی تا

مجسمه ســازی و نقاشــی اســت. 

کوپفرشتیش کابینت  - تی یرگارتن-موزه ی 
موزه ی نقاشی و طراحی های هنرمندان معروفی مانند پیکاسو و رامبراند است. 

- کرویتس برگ-موزه ی یهودی ها 
تاریــخ یهودیــان آلمانــی و فرهنــگ، هنــر، دانــش و دیگــر فعالیت هــای آنــان در ایــن مــوزه 
ــر  گ ــت، و ا ــن اس ــای برلی ــن موزه ه ــی از بهتری ــن یک ــت. ای ــده اس ــته ش گذاش ــش  ــه نمای ب
ــی  ــوزه ی آلمان ــان و م ــب یهودی ــد ترکی ــر می کنن ــه فک ک ــتید  ــا هس ــته از آدم ه ــزو آن دس ج
کشــته  حتمــًا هولوکاســت اســت اشــتباه می کنیــد، تنهــا یکــی از بخش هــای ایــن مــوزه بــه 

شــدگان هولوکاســت اختصــاص دارد. 

- شارلوتنبورگ-اشلوس شارلوتنبورگ 
بــه  کــه  تــا ١٨  قــرن ١٦  باروکــی )معمــاری  بــا معمــاری  کاخــی  اشــلوس شــارلوتنبورگ، 
معمــاری نامــوزون معــروف اســت(، یکــی از معــدود آثــار بــه جــا مانــده از دوره  ی طایــی 
کاخ  ــر روی ایــن محــل و  ســلطنت هوهنتســولرن اســت. اصــواًل اســم شــارلوت چطــور ب
بــرای همســرش ســوفی  فردریــش ســوم  الکتــور  بــه دســتور  مانــد؟  بــه جــا  تابســتانی 
گرفــت. هــر  ــام اشــلوس شــارلوتنبورگ بــه خــود  کــه بعدهــا ن شــارلوت عمارتــی ســاختند 

گانــه ای دارد.  کاخ ورودی جدا ایــن  از ســاختمان های  کــدام 

- شارلوتنبورگ- آلتس اشلوس 
کهــن(  قدیمی تریــن و مهم تریــن بخــش اشــلوس شــارلوتنبورگ، آلتــس شــلوس )کاخ 

ــت.  اس

- شارلوتنبورگ-نویر فلوگل 
کبیــر بــال جدیــدی بــه اشــلوس شــارلوتنبورگ بــه  در ســال ١٧٤٦ در دوران فریدریــش 
گلــدن و اتــاق  کاخ، تــاالر ســپید، گالــری  نــام نویــر فلــوگل اضافــه شــد. زیباتریــن اتاق هــای 

کنســرت، در ایــن قســمت قــرار دارنــد. 

- شــارلوتنبورگ-موزه ی فورفور-اوندفروگشیشــته )مــوزه ی پیــش از تاریــخ و تاریــخ 
آغازیــن( 

در ایــن مــوزه آثــار باســتانی اروپایــی و آســیایی، مربــوط بــه دوران ســنگی تــا قــرون وســطی 
بــه نمایــش درآمده اســت. 

گرون  - شارلوتنبورگ-موزه ی برگ 
اثــر  از ١٠٠  گذاشــته اســت. بیــش  بــه نمایــش  کاســیک مــدرن را  آثــار هنــری فانتــزی 
در  ماتیــس  و  کلــه  هنــری  اثــر  چنــد  و  پیکاســو  ســازی  مجســمه  و  طراحــی  نقاشــی، 

دارد.  قــرار  مــوزه  ایــن  مجموعــه ی 

- شارلوتنبورگ-موزه ی بروهان 
کــه آثــار هنرمنــدان معــروف ایــن ســبک ها را  گرایــی و نــوی برلیــن  کارکــرد  مرکــز هنرهــای 

گذاشــته.  بــه نمایــش 

- شارلوتنبورگ-کورفورشتندام 
کشــیده  تجــاری  و  بازرگانــی  امــور  کــردن  بــه قصــد ســاده تر  گذشــته  کــه در  جــاده ای 
کاخ  کم کــم پهن تــر می شــد و بــه  کــه  بودنــد و شــروع جــاده راه باریــک و اســب رویــی بــود 
گــرون والــد ختــم می شــد. در ١٨٨٠، بیســمارک ایــن جــاده را  ســلطنتی شــکار در جنــگل 
ــاخت.  ــی س ــاختمان های زیبای ــتندام س کورفورش ــار  کن ــرد و در  ک ــنگ فرش  ــر و س پهن ت

- منطقه جنوب غربی برلین-موزه ی دالم 
چهــار مــوزه در این جــا بــا هــم یــک مــوزه ی بزرگتــر بــه اســم دالــم را تشــکیل داده انــد. 
گــون قوم شناســی، هنرهــای هنــدی، هنرهــای  گونا ایــن چهــار مــوزه در چهــار شــاخه ی 
مربــوط بــه آســیای شــرقی باالخــص چیــن و ژاپــن و در آخــر فرهنــگ اروپایــی فعالیــت 

می کننــد.
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- راهنمای موزه های برلین 
کمــی اغــراق  گــر بخواهیــم  گــر برلیــن اســمی نداشــت می شــد آن را موزه آبــاد نامیــد. ا ا
برابــری  تهــران  گربه هــا در  فراوانــی  بــا  برلیــن  فراوانــی موزه هــا در  بگوییــم  بایــد  کنیــم 
می کنــد. موزه هــای ریــز و درشــت برلیــن امــروزه جزیــی از هویــت ایــن شــهر هســتند. 
کنیــد تــا همــه ی  بــرای رفتــن بــه موزه هــای ایــن شــهر می توانیــد یــک بلیــت روزانــه تهیــه 
 شــدنی نیســت دیــدن همــه ی موزه هــای ایــن شــهر 

ً
آن هــا -یعنــی بیشــتر آن هــا، جــدا

کمتــری ببینیــد. قیمــت بلیــط هــر مــوزه بیــن ٩٠٠٠ تــا ١٢٠٠٠  در یــک روز- را بــا قیمــت 
کــه موزه هــا دوشــنبه ها تعطیلنــد. البتــه  تومــان متغیــر اســت. بــه خاطــر داشــته باشــید 
 Altes, Museum, Deutsches Historisches  ــًا موزه هــای اســتثناهایی هــم هســتند مث
برلیــن  دیدنــی  و  مهــم  موزه هــای  هســتند.  بــاز  روزه  همــه   Museumsportal Berlin

عبارتنــد از: 

- موزئوم سینسل 
گــر  مــوزه سینســل را می تــوان موزیــره نامیــد، البتــه ایــن اســم ســاخته ی ماســت و طبعــًا ا
در آلمــان دنبــال موزیــره بگردیــد وقتتــان را هــدر داده ایــد. امــا چــرا موزیــره؟ چــون در 
آلمانــی موزئــوم سینســل معنایــش می شــود موزه-جزیــره. ایــن مجموعــه بــر روی رود 
کوچــک قــرار دارد. بزرگتریــن مــوزه ی ایــن مجموعــه مــوزه  اســپری و روی یــک جزیــره 
کــه بیشــتر اشــیای داخلــش مربــوط بــه تمــدن یونــان باســتان، تمدن های  پرگاُمــن اســت 
خاورمیانــه مثــل ایــران و مصــر باســتان و هنــر و معمــاری دوره ی اســامی می شــوند. 
کلکســیون عتیقــه ی مصــری اش معــروف اســت، ســومین  کــه  مــوزه ی دوم آلتــه نــام دارد 
کــه عمدتــًا نقاشــی های آلمانــی قــرن نوزدهمــی را  گالــری اســت  مــوزه آلتــه ناســیونال 
کــه ُبــده نــام دارد، یــک مجموعــه ی شــگفت آور از  در خــود دارد. و امــا مــوزه ی بعــدی 
مجســمه و هنــر دوره ی بیزانســی را در خــود جــا داده اســت و آخریــن قســمت از موزیــره 
کــه شــامل یافتــه ی باستان شناســی دوران پیــش از تاریــخ و انســان  را مــوزه ی نیوئــس 

ــد.  ــکیل می ده ــت تش ــروا اس ــه ی ت ــده از منطق ــف ش کش ــای  گنجینه  ه ــی  ــه و برخ اولی

- دویچز هیستوریشز موزئوم 
کــه وقــت خیلــی  اســت  مــوزه ای  آلمــان  تاریــخ  مــوزه ی  یــا  دویچز هیستوریشــز موزیوم 
کــه همه جــور چیــزی، از دوره ی پیــش از  گرفــت چــرا  خیلــی زیــادی را از شــما خواهــد 

کــه مربــوط بــه آلمــان باشــد را در خــود دارد.  تاریــخ تــا دوره ی معاصــر 

- جودیشز موزئوم 
ــر بــه زندگــی و طــرز معیشــت یهودیــان در آلمــان عاقــه داریــد ایــن  گ مــوزه ی یهــودی، ا
مــوزه بــه شــما خــوش آمــد می گویــد. ســکونت یهودیــان در آلمــان بــه دو هــزار ســال پیــش 
کــه در زمینــه ی فرهنگــی  بــر می گــردد. ابزارهــا، کتــب، آثــار هنــری و دیدنی هــای دیگــری 
کــه در ایــن  کــرد. اولیــن چیــزی  و تاریخــی ارزشــمند اســت را در ایــن مــوزه پیــدا خواهیــد 
کــه شــاید از اشــیای بــه  مــوزه توجــه شــما را بــه خــود جلــب می کنــد معمــاری اش اســت 

نمایــش در آمــده هــم جالب تــر باشــد. 

- گمالده گالری 
گمالده گالــری هــزاران نقاشــی اروپایــی از قــرن ســیزده تــا هجدهــم را در خــود دارد. آثــاری 
از دوِرر، رافائــل، تیزیــان، کاراواجیــو، رامبرانــد و روبنــس منتظــر ماقــات بــا شــما هســتند. 

گالری  - نئوناسیونال 
ــار هنــری قــرن بیســتم اختصــاص دارد، ایــن مــوزه مثــل مــوزه  ــه آث نئو ناســیونال گالری ب
هنرهــای معاصــر خودمــان در ایــران نمایشــگاه های موقــت هــم برگــزار می کنــد بــرای 
ــار دائمــی ایــن مــوزه را در طــول برگــزاری یــک نمایشــگاه خــاص  همیــن ممکــن اســت آث

نبینیــد.

- موزئوم فور ناتورکوند 
از  بزرگــی  کلکســیون های  دارد،  اختصــاص  طبیعــی  علــوم  بــه  ناتورکونــد  فــور  مــوزه ی 
کــودکان  کــه بــرای  کانی هــای معدنــی را در خــود جــا داده  اســکلتِ  دایناســور، فســیل ها و 

می توانــد خیلــی جالــب باشــد.

- موزه ی فرهنگ های اروپایی 
کــه  مــوزه ی فرهنگ هــای اروپایــی در نــوع ِ خــودش بزرگ تریــن مــوزه ی اروپاســت. یعنــی 

در حیطــه ی فرهنــگ ایــن بزرگ تریــن در نــوع خــودش اســت.
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- موزه ی تبارشناسی 
آثـار  سـری  دنیاسـت.  مـوزه ی  جامع تریـن  برلیـن  تبارشناسی) نژاد شناسـی(  مـوزه  ی 
را  مـوزه  بخـش  معروف تریـن  کـه  هسـتند  مـوزه  ایـن  در  کلمبیـا  در  مکشـوف  باسـتانی 

ندهیـد.  دسـت  از  را  آن  انـد،  داده   تشـکیل 

- توپوگرافی ِ ترور 
اسـم ایـن مـوزه مکان شناسـی ِ وحشـت اسـت، در ایـن مـوزه اسـناد و آثـار رژیـم نـازی بـه 
کـه  سـرکردگی هیتلـر در دسـترس عمـوم اسـت. در ایـن مـوزه حفاری هایـی وجـود دارد 
کـه درسـت در زیـر بقایـای دیـوار  شـما را بـه سـلول های زنـدان دوره ی نـازی می رسـاند 

فروریختـه ی برلیـن قـرار دارنـد. 

- موزیک اینسترومنتن موزئوم 
و  مرسـوم  غیـر  و  مرسـوم   ِ موسـیقی  ادوات  و  سـازها  اقسـام  و  انـواع  حـاوی  مـوزه  ایـن 
کـه معروفنـد و یـا صاحبـان آن هـا اشـخاص معروفـی بوده اند اسـت.  همچنیـن سـازهایی 

- موزه ی دی دی آر برلین 
تجربـه  را  کمونیسـتی  آلمـان شـرقی  بـه دنیـای  نوسـتالژیک  مـوزه شـما سـفری  ایـن  در 
کـه در آن یـک مأمـور پلیـس مخفـی  کـرد. زندگـی دیگـران را دیده ایـد؟ فیلمـی  خواهیـد 
و  هنرمنـد   ِ زوج  یـک  فیلـم  -در  دیگـران  زندگـی  تـا  داشـت  مأموریـت  شـرقی  آلمـان  در 
کنـد؟ ایـن مـوزه برای شـما تداعی کننده ی آن حـال و هوا در  روشـن فکر- را شـنود و ثبـت 
آلمـان خواهـد بـود. ابزارهـای اسـتراق سـمع، لباس هـای مأموریـن، و اسـناد محرمانه ی 

آن دوره را در ایـن مـوزه خواهیـد یافـت. 

گالری  - برلینیش 
به هنر مدرن، معماری و طراحی  می پردازد. 

گارتن-پارک تی یرگارتن  - تی یر 
پـارک، هـاوس درکولتـورن درولـت )خانـه ی فرهنگ هـای جهـان(،  در قسـمت شـمالی 

کـه مرکـز فرهنگـی برلیـن اسـت.  قـرار دارد 

- تی یرگارتن-موزه ی فورگشتالتونگ 
که مـدارک مربوط به تأثیر  در جنـوب پـارک تی یرگاتـن، مـوزه ی فورگشـتالتونگ، قرار دارد 

باوهاوس در معماری و طراحی مدرن را در خود جای داده اسـت. 

- گدنکشتته دویچر ویدرشتاند 
ضـد  بـر  آلمانـی   مقاومـت  نمایشـگاه  ویدرشـتاند،  دویچـر  گدنکشـتته  پـارک،  شـرق  در 
شـدن  برمـا  از  بعـد  می کردنـد  کار  سـاختمان  ایـن  در  کـه  افـرادی  دارد.  قـرار  نازی هـا، 
نقشه هایشـان بـرای خـراب کاری در حکومـت هیتلـر، در حیـاط همیـن سـاختمان اعدام 

شـدند. 

- تی یرگارتن-کولتورفوروم 
کولتورفـوروم  کـه بـه  کنسـرت در قسـمت جنوبـی پـارک قـرار دارد  مجموعـه ی موزه هـا و 
هنـری  آثـار  کـه  اسـت،  جدیـد  ملـی  گالـری  بخـش،  ایـن  در  مـوزه  اولیـن  اسـت.  معـروف 
تمـام  از  گذاشـته شـده اسـت.  نمایـش  بـه  اینجـا  تـا سـال ١٩٦٠ در  قـرن ٢٠  هنرمنـدان 
گریـس لیگـر(، سوررآلیسـم )میـرو و مارکـس ارنسـت(  کوبیسـم  )پیکاسـو و  سـبک ها ماننـد 
گذاشـته شـده اند. در بخـش  گالـری بـه نمایـش  کلـه( در ایـن  و باوهـاوس )کاندینسـکی و 

کرده ایـم.  کـدام از ایـن موزه هـا را معرفـی  موزه هـا بـه تفکیـک هـر 

- شارلوتنبورگ- باغ وحش برلین 
ایـن مـکان قدیمی تریـن پـارک حیوانـات آلمـان اسـت. بیـش از ١٤٠٠٠ جانـدار از سراسـر 
کل ١٥٠٠ گونـه ی زیسـت محیطـی هسـتند در این جـا نگهـداری می شـوند. کـه در  جهـان 

- منطقه جنوب غربی برلین 
بیشـتر ایـن منطقـه بـا جنـگل، رودخانـه و دریاچـه پوشـیده شـده اسـت. امـا فی المثـل 
کـه در ١٩٣٦ سـاخته شـده نیز در همین منطقـه قرار دارد، بد  ورزشـگاه تاریخـی المپیـک 
کـه ایـن ورزشـگاه برگـزاری یـک دوره المپیـک و یـک دوره جام جهانـی را  نیسـت بدانیـد 
بـه خـود دیـده اسـت، همچنیـن نازی ها رژه هایشـان را در این ورزشـگاه برگـزار می کردند. 

ایـن قسـمت از برلیـن هـم از حضـور موزه هـا بی نصیـب نمانـده. 
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غذا در برلین
کاری اســت. ایــن سوســیس در واقــع خمیــری  پرمصرف تریــن غــذا در برلیــن سوســیس 
کاری درســت می کنند، در تمــام برلین و دکه های  گوجه فرنگــی و پودر  کــه بــا ســس  اســت 
غذافروشــی هــم پیــدا می شــود. بیرون خــوری در برلیــن در قیــاس بــا ســایر شــهرهای 
گــران تمــام نمی شــود. ایــن شــهر چندفرهنگــی  اروپــای غربــی و یــا حتــی خــود آلمــان 
گــون فرهنگ هــای غیــر آلمانــی هــم در آن عرضــه  گونا کــه از همیــن رو غذاهــای  اســت 
گرچــه آن هــا را مطابــق بــا ســلیقه ی آلمانــی عرضــه می کننــد. گیاه خوارهــا  می شــوند، ا
کننــد چــون برلیــن  ــرای غــذا خــوردن پیــدا  ــا جایــی را ب کننــد ت کمــی وقــت صــرف  ــد  بای
کــه از در و دیــوارش سوســیس آویــزان اســت. و یــک  شــهری اســت پــر از رســتوران هایی 
گیاه خــوار یحتمــل دوســت نــدارد تــا هنــگام صــرف غذایــش بــا یــک سوســیس آویــزان از 
گوشــت تهیــه شــده- چشــم در چشــم شــود. البتــه رســتوران هایی  دیــوار- کــه حتمــًا از 
کبــاب شــده هــم دارنــد، همچنیــن فافــل  کبــاب عرضــه می کننــد همیشــه ســبزیجات  کــه 
کــه در برلیــن فراوانــی اش را خبــر  گیاه خوارهــا باشــد  گزینــه ی خوبــی بــرای  هــم می توانــد 
داده انــد. هکرشــر مارکــت بــرای غذاخــوردن جــای مناســبی بــه نظــر می رســد، ایــن بنــا در 
کیفیــت  طــول ســالیان تغییــرات زیــادی را بــه خــود دیــده اســت. بــرای خــوردن غــذای بــا 
کلــن برویــد، غذاهــای هنــدی، پیتــزا و  کروزبــرگ و نیــو  و ارزان ترکــی و خاورمیانــه ای بــه 
کبــاب حــدود ســی ســال پیــش در  کنیــد، راســتی می دانســتید ُدنــر  کبــاب را امتحــان  ُدنــر 
کبــاب اختــراع ترک هــای ترکیــه  کــه همــه فکــر می کننــد ایــن  برلیــن زاده شــد؟! در حالــی 
کــه عرضــه می شــود  اســت. قیمــت ُدنــر از دو هــزار تومــان شــروع می شــود. پیتــزای ترکــی 
کنیــد چــون در برلیــن  بــا پیتــزای ایتالیایــی تفاوت هایــی دارد، پــس حواســتان را جمــع 
و در هــر جــای دیگــری از دنیــا غــذای دســت زده شــده را پــس نمی گیرنــد مگــر این کــه 
کــه در برلیــن احتمــال وقــوع ایــن دســت اتفاقــات  مویــی، سوســکی، چیــزی در آن باشــد 

نزدیــک بــه صفــر اســت.
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Munich شهر مونیخ
مونیــخ، شــهر راهبــان، شــهر بزرگ تریــن جشــنواره ی جهــان، شــهر فوتبــال؛ مونیــخ، 
کوه هــای آلــپ و ســومین شــهر بــزرگ آلمــان اســت.  جنوبی تریــن شــهر آلمــان، شــمال 

مونیــخ، خــوِد آلمــان اســت! 
کــه در جنــگ جهانــی  زیبایــی طبیعــت و معمــاری مونیــخ حیرت انگیــز اســت. هــر بنایــی 
دوم تخریــب شــده بــود، زیباتــر از ســابق بازســازی شــده و امــروزه مونیــخ یکــی از زیباتریــن 
ــا دیگــر موزه هــای آلمــان  کمــی ب ــه شــمار مــی رود. موزه هــای مونیــخ  شــهرهای آلمــان ب
متفاوت انــد و پارک هــا و باغ هــا و طبیعــت اطرافــش بســیار جــذاب  هســتند. مونیــخ 
کــه از آلمــان همیشــه در ذهــن داریــم؛ فرهنــگ، تکنولــوژی، طبیعــت،  همــان اســت 

ــرای همــه.  معمــاری، ورزش و هنــر. مونیــخ شــهری اســت ب
مرکــز شــهر مونیــخ بــا ســاختمان های خیره کننــده و آثــار دیدنــی رنگارنگــش، درســت 
از میــدان   از محبوب تریــن محله هــای توریســتی اســت.  در قلــب شــهر واقــع شــده و 
 ماریــن )ماریــن  پاتــس( بــا ســاختمان های عظیــم و زیبــای تــاالر شــهر ) راتهــاوس( قدیــم 
کــه بــه ســمت میدان کارلــز )کارلزپاتــس( برویــد و از خیابان هــای ســنگ فرش  و جدیــد 
کنیــد، روح    شــده ی میان شــان بگذریــد و مغازه هــا و رســتوران های اطــراف را تماشــا 
شــهر را حــس می کنیــد. مرکــز شــهر مونیــخ عــاوه بــر حــال و هــوای توریســتی  و پرجنــب و 
ــه بازارچه هــای  ک ــی . به خصــوص  ــار قدیمــی و مکان هــای دیدن ــر اســت از آث جوشــش، پ
کریســمس  کی هــای مختلــف فصــل )کــه جذاب ترینشــان وقــت  صنایــع دســتی و خورا
کفــش و غیــره، جنــب  اســت( در میــدان ماریــن و در امتــداد آن، فروشــگاه های لبــاس و 
کــه بــه میــدان ماریــن  برویــد،  و جــوش مرکــز شــهر را دو چنــدان می کنــد. ســاعت ۱۲ ظهــر 
ــد خیــره شــده اند  ــاالر شــهر جدی ــاالی ســاختمان ت ــه ب ــه ب ک توریســت هایی را می بینیــد 
ــی  ــوار بیرون ــاالی دی ــاعت ۱۲، در ب ــه راس س ک ــتند  ــی هس و منتظــر عروســک های رقصان

ــه حرکــت می کننــد.  ــاالر شــروع ب ت
کلیســاهای باابهــت شــهر نیــز همیــن نــام  مونیــخ بــه معنــای خانــه ی راهبــان اســت و 
را تداعــی می کننــد. کلیســای بانــوی مــا )فراوئــن(، کلیســای نارنجــی رنگی ســت بــا دو 
کلیســا! داســتان های مختلفــی  منــاره ی ســبز بلنــد و رد پایــی از شــیطان در داخــل 
کلیســا مشــتاق تر  کــه از رد پــای شــیطان نقــل شــده، توریســت ها را بــرای دیــدن  هــم 
کلیســای مونیــخ اســت؛  گوتیــک و قدیمــی ســنت پتــر، قدیمی تریــن  می کننــد. کلیســای 
ج بلنــد ســبز رنگــش ۳۰۶ پلــه  دارد و می شــود از آن هــا بــاال رفــت و تمــام شــهر را زیــر پــا  بــر
کلیســای-  کلیســای منطقــه ی آلــپ اســت و  داشــت. کلیســای میشــاییل، بزرگ تریــن 

چشم نواز و زرد رنگ تیاتینر هم یکی از جاذبه های شهر راهبان به شمار می رود. 
انــواع  از  اســت  مــوزه ای  ب ام و  مــوزه ی  اســت!  هیجان انگیــز  موزه هــای  شــهر  مونیــخ 
و  تکنولــوژی  روح  مونیخــی.  اتومبیل ســازی  کمپانــی  ایــن  ماشــین های  و  ح هــا  طر
ظرافــت مهندســی آلمانــی را می شــود هــم در مــوزه ی ب ام و و هــم در مــوزه ی آلمــان 
از  دنیاســت؛  تکنولــوژی  و  نمایشــگاه صنعــت  بزرگ تریــن  آلمــان  مــوزه ی  کــرد.  حــس 
ــه  ــل و آنچ ــل و نق ــی، حم ــاختمانی، فضای ــی، س ــوم مهندس ــا عل ــه ت گرفت ــی  ــوم طبیع عل
ــوان در ایــن مــوزه ی  ــوژی آلمان هــا همیشــه ســر زبان هــا بــوده را می ت کــه از علــم و تکنول
ــر  ــگ و هن ــخ و فرهن ــت از تاری ــی اس ــم، ضیافت ــهر ه ــوزه ی ش ــرد. م ک ــا  ــز تماش حیرت انگی
برگــزار  بــی گاه در آن  گاه و  کــه  از هنــر معاصــر  نیــز نمایشــگاه های مختلفــی  مونیــخ، و 
گــر وقت تــان اجــازه می دهــد، حتمــًا ســری بــه دیگــر موزه هــای شــهر از جملــه  می شــود. ا

مــوزه ی یهــود، مــوزه ی هنــر مصــر، مــوزه ی ملــی باواریــا و خانــه ی هنــر هــم بزنیــد. 
ــذارد.  ــای شــما می گ ــادی پیــش پ ــات زی ــان ســفر می کنیــد، مونیــخ امکان کودک ت ــا  ــر ب گ ا
بــاغ وحــش شــهر )هابــرون(  از پارک هــا و باغ هــای مختلــف.  پــر  مونیــخ شهری ســت 
از  قدیمــی،  راتهــاوس  در  اســباب بازی  مــوزه ی  و  اســت  ســرگرم کننده  و  زیبــا  بســیار 
کتابخانــه ی  بزرگ تریــن  این هــا،  بــر  عــاوه  بچه هاســت.  عاقــه ی  مــورد  مکان هــای 

گرفتــه اســت.  کــودکان و نوجوانــان هــم در مونیــخ قــرار  بین المللــی 
مونیــخ یکــی از بزرگتریــن پارک هــای دنیــا را در دل خــود جــا داده اســت: پــارک انگلیســی 
کــه محــل بــازی بچه هــا، اســتراحت و آرامــش، پیک نیــک، ورزش و خوابیــدن در زیــر  
آفتــاب تابســتان اســت. ایــن پــارک چهــار بــاغ بــزرگ و معــروف را نیــز در بــر می گیــرد. بــاغ 
گــوزن اســت! از  کــه واقعــًا پــر از  گوزن هــا نیــز از باغ هــای پــرورش جــو در مونیــخ اســت 
کوه هــای آلــپ و دشــت های ســبز تابســتان  ج شــوید، منظــره ی  کمــی خــار کــه  مونیــخ 
را حیــرت زده  اشــایس هایم( شــما  و  )داخــاو  ج شــهر  خــار زیبــای  و قصرهــای  بهــار  و 
کاخ نومفنبــورگ وجــود  کاخ رزیدنــس در مرکــز شــهر و  می کنــد. امــا درون شــهر هــم دو 

کــه هــم بــه دیــدارش می ارزنــد، هــم در دســترس ترند. دارنــد 
کــه  کتبرفســت یــادآور مونیــخ. دویســت ســال اســت  کتبرفســت اســت و ا مونیــخ یــادآور ا
کتبــر چادرهــای بــزرگ بــر پــا می کننــد،  مونیخی هــا هــر ســال در اواخــر ســپتامبر و اوایــل ا
کننــده غــذا و  ــد  ــرای حــدود ٦ میلیــون بازدی گروه هــای موســیقی را دعــوت می کننــد و ب
کتبــر سوســیس، شنیتســل و  نوشــیدنی نــدارک می بیننــد. غــذای مخصــوص فســتیوال ا
گارســون هایی بــا لبــاس محلــی-  کــه توســط  گوشــت )اســتیک، فیلــه و...( اســت  انــواع 
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کــه حــدود دو  کتبرفســت از بزرگ تریــن فســتیوال های جهــان اســت  ســرو می شــود. ا
هفتــه ادامــه دارد. 

کتبرفســت هســتند  کوچکــی از ا رســتوران های محلــی بایــرن قدیــم هــم البتــه نســخه ی 
کــه تمــام طــول ســال در شــهر بازنــد. گارســون های ایــن رســتوران ها لباس هــای محلــی 
کدوحلوایــی از  بــه تــن دارنــد و غــذای محلــی ســرو می کننــد. سوســیس ســفید و ســوپ 
گوشــت  گوشــتی از  کردنــش مــی ارزد؛ امــا اغلــب غذاهــای  کــه بــه امتحــان  غذاهایی ســت 
غ  گوشــت مرغابــی یــا مــر گــر بخواهیــد، همــان غــذا را بــا  کــه البتــه ا خــوک درســت شــده 
ــا ظهــر  کننــد. در مونیــخ صبحانه هــای مخصــوص و مفصــل شــهر ت هــم می تواننــد ســرو 
کافه هــا را نیــز  کیک هــای بی نظیــر  در اغلــب رســتوران ها ســرو می شــود و شــیرینی ها و 
گران تریــن شــهر های آلمــان اســت، امــا قیمــت خــورد و  نبایــد از دســت داد. مونیــخ از 
ک چنــدان بــاال نیســت. یــک وعــده غذایــی مــی توانــد بیــن ٤ تــا ۲۵-۲۰ یــورو تمــام  خــورا

شــود. 
ــن  ــط بی ــور متوس ــه ط ــت: ب ــهرهای اروپایی س ــایر ش ــد س ــخ مانن ــل در مونی ــه ی هت هزین
ــا  ــاغ وحــش نیــز بیــن ۳ ت ــد از موزه هــا و ب ــاق دو نفــره. بازدی ــرای یــک ات ــا ۱۵۰ یــورو ب ۸۰ ت
ــه ای  ــر هزین ــه ه ــدارش ب ــه دی ک ــت  ــخ شهری س ــت مونی ــا در نهای ــه دارد؛ ام ــورو هزین ۱۰ ی
کــرده باشــید. بــاد  گــر بیــن ماه هــای مــه تــا ســپتامبر بــه آن جــا ســفر  مــی ارزد. به خصــوص ا
و باران هــای پاییــز و زمســتان مونیــخ بســیار شــدید اســت، امــا در عــوض تابســتان های 
بســیار مطبوعــی دارد. در هــر صــورت، در هــر فصلــی، طبــق شــعار خــود شــهر: مونیــخ شــما 

را دوســت دارد. 

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
کــه  تیمــی  مونیــخ؛  بایــرن   معــروف  تیــم  مغازه هــای  اســت.  فوتبــال  شــهر  مونیــخ   -
ــد را همــه جــای شــهر  ــازی می کردن کریمــی و وحیــد هاشــمیان در آن ب علی دایــی، علــی 

دیــد.  می تــوان 
کــه  باشــد  حواســتان  تعطیل انــد.  دوشــنبه  روزهــای  مونیــخ  موزه هــای  معمــواًل   -

نکنیــد.  انتخــاب  موزه هــا  از  بازدیــد  بــرای  را  دوشــنبه 
- از مونیــخ بــه راحتــی می تــوان ســفری یــک روزه بــه شــهرهای اطــراف داشــت، داخــاو، 
اســتارنبرگ و نورمبــورگ در آلمــان و ســالزبورگ در اتریــش از نزدیک تریــن شــهرها بــه 

مونیخ انــد. 

وسایل نقلیه
از  اسـت.  دسـترس  در  شـهر  ایـن  در  بکنیـد  را  فکـرش  کـه  عمومـی  نقلیـه ی  وسـیله  هـر 
گرفتـه تـا متـرو. در مونیـخ بـرای اسـتفاده از شـبکه ریلـی می توانیـد بلیـت یـک روزه  ترامـوا 
کنیـد واقعـًا مـی ارزد.  از دو مسـیر را هـم امتحـان  گـر در روز بیـش  ا کـه  کنیـد  خریـداری 
گـر بیـش از سـه روز در مونیـخ می مانیـد بلیـت هفتگـی بخریـد. تقریبـًا تمامـی  همچنیـن ا
شـهر با شـبکه ریلی پوشـش داده شـده اسـت .خوب اسـت به این سـایت سـری بزنید تا 

گاه شـوید:  از مسـیرها و شـبکه ها آ
http://mvv-muenchen.de/en/index.htm

خرید
در  راحتــی  بــه  کــه  ماریــن  میــدان  اطــراف  معــروف  مغازه هــای  و  بوتیــک  از  جــدا 
گران قیمــت هســتید، خیابان هــای دور  و  لوکــس  گــر دنبــال چیزهــای  ا دســترس اند، 
کــه عــاوه  کسیمیلیاناشــتراس  و بــر ســالن تئاتــر ملــی در مرکــز شــهر را بگردیــد، مثــًا ما
گالــری و نمایشــگاه مربــوط بــه نمایــش و فــروش آثــار  بــر ایــن مغازه هــا چندتایــی هــم 
کی هــا در ایــن  کاالهــا و حتــی خورا کلیــه ی  کــه قیمت هــای  کنیــد  هنــری دارد. بایــد دقــت 
کــه صاحــب مغازه هــا  منطقــه خیلــی باالســت، یکــی از دالیلــش اجــاره ی باالیی ســت 

می پردازنــد.
ــده آل اســت. این جــا قیمــت  ــرای عاقه منــدان پیــاده روی ای کافینگراشــتراس ب محیــط 
کمــی مناســب تر اســت. خیلــی از مغازه هــا در ایــن منطقــه زنجیــره ای هســتند  کاالهــا 
ایــن مغازه هــا و  امــا ال بــه الی  کمپانی هــای معــروف هــم این جــا نمایندگــی دارنــد.  و 
کوچــک و مســتقل را از یــاد نبریــد. ایــن محلــه پــر  برندهــای معــروف، فروشــگاه های 
ــاز و دکه هــای  ــد، کافه هــای رو ب کرده ان ــه پیاده رو هــا را اشــغال  ک اســت از رســتوران هایی 
بــه خاطــر  اغذیه فروشــی. کافینگراشــتراس و نئوهاوساشــتراس هــر دو در تابســتان ها 

ازدحــام توریســت ها خیلــی شــلوغ و پــر تــردد هســتند. 

دیدنی های مونیخ
- میدان مارین 

- راتهاوس جدید 

- راتهاوس قدیم/موزه ی اسباب بازی 

- پارک انگلیسی 

گوزن ها  - پارک 

- باغ  وحش هابرون 

- کلیسای سنت پتر 

- کلیسای بانوی مقدس ما ) فراوئن( 

- کلیسای تیاتینر 

- کلیسای میشائیل 

- موزه ی ب ام و 

- موزه ی ملی باواریا 

- موزه ی آلمانی 

- موزه ی شهر 

- موزه ی یهود 

- موزه ی هنر مصر 

- خانه ی هنر 

- مجسمه ی باواریا 

- کاخ رزیدنتس 

- کاخ نومفنبورگ 

- کاخ اشایس هایم 

- کاخ داخاو 
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پیشنهاد سفر
روز اول 

کتبرفســت ســر بزنیــد، بــا جشــن همــراه شــوید. ایــن بزرگتریــن  گــر فصلــش بــود بــه ا ا
کــه از اســمش بــر می آیــد  جشــن فولکلــور در تمامــی دنیاســت. تاریــخ برگــزاری همان طــور 
گــر اهــل شــلوغی و جشــن اید، مــا پیشــنهاد می کنیــم شــما در  کتبــر اســت، فلــذا ا در ا
کتبرفســت در دنیــا نظیــر نــدارد. تاریــخ برگــزاری  کــه ا ایــن وقــت بــه مونیــخ برویــد چــرا 
ــی و  ــنتی ِ چرم ــلوار س ــان ش ــن آقای ــن جش ــد. در ای ــادی می رس ــه ١٨١٠ می ــت ب کتبرفس ا

خانم هــا دامــن بلنــد ســنتی می پوشــند 
روز دوم 

مونیــخ پایتخــت ایالــت آزاد باواریــا و ســومین شــهر بــزرگ در آلمــان اســت، بــه مارین پاتــز 
ــد  ــالن جدی ــده. س ــع ش ــهر واق ــب ش ــه در قل ک ــد  ــن ماری را ببینی ــتون های س ــد و س بروی
کــه ســردری بــا شــکوه و پیچیــده بــه لحــاظ ســاخت دارد.  شــهرداری را از دســت ندهیــد 
ــران  گ ــان  ــد، خیاب ــده را ببینی ــخ ش ــهر مونی ــمبل ش ــی س ــه نوع ــه ب ک ــا  ــوی م ــای بان کلیس
قــدرت دوک هــای  کســب  کــه مرکــز تجمــع و  کسیمیلیان اشــتراس  بــرق ما و  پــرزرق  و 
ســلطنتی  کاخ هــای  بزرگتریــن  از  کــه  را  نیمفن بــرگ  باروکــی  مــوزه ی  کاخ  باواریاســت. 
اروپاســت را از دســت ندهیــد. بعــد از ظهــر را وقــت خواهیــد داشــت تــا بــاز ســری بــه 
گــر دوســت نداشــتید موزه هــای مونیــخ انتظــار شــما را می کشــند. کتبرفســت بزنیــد، امــا ا ا

گردشگری مونیخ جاذبه های تفریحی و 
- میدان مارین 

ایــن میــدان قدیمی تریــن میــدان شــهر اســت. در شــمال ایــن میــدان ســتون مــاری 
قــرار دارد، کــه در ســال ۱۶۳۸ بــه مناســبت تــرک نیروهــای ســوئدی -بعــد از جنــگ ســی 

ســاله- از مونیــخ، وســط میــدان نصــب شــد. 

- میدان مارین - نویس راتهاوس 
کــه در ســبک نئو گوتیــک ســاخته شــده و بــا  ســاختمان تــاالر جدیــد شــهرداری اســت 
کــه فســتیوال ها  مجســمه تزییــن شــده. در داخــل ایــن ســاختمان آن قــدری فضــا هســت 

ــد.  ــزار می کنن ــهر را در آن برگ ــلوغ ش ــم و ش ــرت های مه کنس و 

- میدان مارین - سنت پترزکیرشه 
گوتیکــی  ح  گرفتــه، کــه دارای طــر روبــه روی نویــس راتهــاوس، کلیســای ســنت پتر قــرار 
کــه عمــرش بــه ســال ۱۷۳۲ میــادی بــر می گــردد  کشــیش  اســت و مجســمه ی چهــار 
ــرای  ــت. ب ــهره اس ــیش ها ش کش ــهر  ــه ش ــخ ب ــال مونی ــر ح ــه ه ــد. ب ــدا می کنی ــا پی را این ج
کلیســا بــاال  ج ۹۲ متــری ایــن  دیــدن منظــره ای زیبــا از شــهر مونیــخ خــوب اســت از بــر

ــد.  بروی

- میدان مارین - فیش برونن 
کــه بــرای زنــده نگــه داشــتن ماهی هــای رودخانــه از آن اســتفاده  فــواره ی ماهــی شــکل 
ــا  ــازاری برپ ــرون وســطی این جــا ب ــه در ق ک می شــد می پرســید چه طــور؟ خــب، این طــور 
ــازه بماننــد  ــرای این کــه ماهی هــا ت کــه طبعــًا ماهــی هــم در آن می فروختنــد، ب می شــده 

آن هــا را تــوی حــوض زیــر ایــن فــواره می ریختنــد. 

- میدان مارین - التس راتهاوس 
ــی  ــگ جهان ــد از جن ــی بع ــد، ول ــران ش ــی وی ــای جهان ــول جنگ ه ــاختمان در ط ــن س ای
ــرار  ــازی ق ــی ایــن ســاختمان مــوزه ی اســباب ب ج جنوب ــر ــد. در ب کردن دوم بازســازی اش 
کیرشــه )کلیســای روح مقــدس( قــرار  گایســت  دارد. در پشــت ایــن مجموعــه هایلیــگ 

کــه در ســال ۱۳۹۲ میــادی ســاخته شــد.  دارد 

- فیکتوالین مارکت - اشتات موزئوم 
اشــتات موزئــوم بــه آلمانــی یعنــی مــوزه ی شــهر. ایــن مجموعــه دارای مجموعه هــای 
ــه تاریــخ  ــوط ب ــار مرب ــازی و آث عکــس، ســازهای موســیقی، عروســک های خیمــه شــب ب
ــیونال سوتزیالیســموس  ــام نتس ــه ن ــگاه مجزایــی ب ــوزه دارای نمایش ــهر اســت. ایــن م ش
کــه اســناد و اشــیای مربــوط بــه نقطه هــای  مونیــخ )سوسیالیســت ملــی در مونیــخ( بــوده 
گذاشــته  مبهــم و تاریــک تاریــخ ایــن شــهر در طــول حکمرانــی نازی هــا را بــه نمایــش 

اســت. 

- فیکتوالین مارکت - موزه ی یهودیان مونیخ 
ایــن مــوزه در ســال ۲۰۰۷ افتتــاح شــده و هــدف از آن، نشــان دادن مــکان و موقعیــت و 
ــوم  ــش س ک رای ــنا ــا دوران ترس ــطی ت ــرون وس ــخ و از ق ــخ مونی ــان در تاری ــگ یهودی فرهن
)هیتلــر(، اســت. در حقیقــت قــرون وســطی و دوران هیتلــر از حیــث یهودســتیزی باهــم 

برابرنــد. 

کتبر فست  - فیکتوالین مارکت - موزه ی ا
ملــی  تاریــخ  و  گرفتــه  قــرار  میــادی   ۱۴ قــرن  بــه  متعلــق  ســاختمانی  در  مــوزه  ایــن 

گذاشته اســت.  نمایــش  بــه  را  آلمانــی  نوشــیدنی های 

- مکس یوزف 
کســی میلیــان، در مکــس یــوزف قــرار  معروف تریــن خیابــان خریــد مونیــخ، خیابــان ما
دارد، کــه شــیک ترین مغازه هــا و ســاختمان های شــهر را در خــود جــا داده اســت. تأتــر 
ملــی، خانــه ی اپــرای ایالــت باواریــا، معروف تریــن ایــن عمارت هاســت. در مرکــز ایــن 
کــه پادشــاه باواریــا بــود و در ســال ۱۸۱۸  میــدان، مجســمه ی مکــس یــوزف یکــم قــرار دارد 
کــرد. در جنوبی تریــن نقطــه ی ایــن میــدان، اداره  اولیــن قانــون اساســی آلمــان را اعــام 

گرفتــه.  ی قدیمــی پســت مرکــزی شــهر قــرار 

- مکس یوزف - رزیدنتس 
کــه از ســالهای ۱۳۸۵ تــا ۱۹۱۸  در شــمال میــدان مکــس یــوزف، کاخ بزرگــی قــرار دارد 

بــوده اســت.  ارباب هــای باواریــا  کمــان و  اقامــت گاه حا میــادی، 

- مکس یوزف - موزه ی رزیدنتس 
کــه بــه دو بخــش تقســیم شــده اســت:  ایــن مــوزه ۱۳۰ اتــاق دارد و بــه قــدری بــزرگ اســت 
گنجینــه ی  یکــی از قســمت ها صبــح و دیگــری بعــد از ظهــر بــاز اســت. در ایــن مــوزه 

گذاشــته شــده اســت.  ــه نمایــش  کــس. ب ویتلزبا

- مکس یوزف - شاتسکامردررزیدنتس 
کرده انــد امــا  گنج هــا و زیبایی هایــش درســت  ایــن مــوزه را بــه ســبک غــار عا ء دیــن بــا 
کــه چهــل دزد  گنــج دیگــری هــم باشــد مثــًا؟ مثــًا غــاری  می توانــد شــبیه بــه هــر غــار پــر از 
کاخ. رزیدنتــس را در  بغــداد در آن غنیمت هایشــان را پنهــان می کردنــد! گنجینه هــای 

ایــن مــوزه نمایــش می دهنــد. 

- موزه ی هنرهای مصری 
کاشــفان آلمانــی از مشــرق زمیــن اشــیای ارزشــمندی را بــا خــود بــه آلمــان آوردنــد، کــه این 
ــه دوران  ــوط ب ــوزه مرب ــن م ــار ای ــده. آث ــته ش گذاش ــش  ــه نمای ــوزه ب ــن م ــا در ای گنجینه ه

پادشــاهی قدیــم، میانــه و جدیــد )ســالهای ۲۶۷۰ تــا ۱۰۷۵ پیــش از میــاد( اســت.

کارلس  - میدان اودون تا میدان 
در جنوبی تریــن نقطــه ی میــدان اودون، تــاالر فیلدمارشــال قــرار دارد، مجســمه های 
کارل  ح ایتالیایــی دارنــد و مربــوط بــه قهرمانانــی مثــل یوهــان فــون تیلــی و  پاییــن آن طــر
گرفتــه،  کایتــان قــرار  کلیســای ِتَاتیــن ســنت  فیلیــپ فــون ورده اســت. در غــرب میــدان 
کلیســا  کــه ســاختمان آن مربــوط بــه قــرن هفدهــم اســت. یکــی از دالیــل معــروف بــودن 
گرفتــه شــد.  کلیســا  کــس امانوئــل در ایــن  کــه جشــن بــه دنیــا آمــدن پرنــس ما ایــن اســت 
باغ هــای  کلیســای ســلطنتی،  بــه ســرداب  ایــن منطقــه می تــوان  از جاهــای دیدنــی 

کــرد.  کلیســای ســنت میخاییــل اشــاره  ســلطنتی، فونــف هوفــه و 

کارلس - فراونکیرشه  - میدان اودون تا میدان 
کیرشــه )کلیســای بانــوی مقــدس مــا(، شــکل ایــن بنــا را  گنبــد پیــازی شــکل فراونــک  دو 
کرده انــد. آرامــگاه لودویــگ باواریــا، کــه بــه وســیله ی دســته ای از شــوالیه ها  کمــی خــاص 
کــه در  ج ۹۸ متــری  گرفتــه اســت. از بــاالی بــر کیرشــه قــرار  نگهبانــی می شــود، در فراونــک 

کوه هــای آلــپ پیداســت.  کلیســا قــرار دارد نمــای زیبایــی از  جنــوب 

کارلس - فراونکیرشه  - میدان اودون تا میدان 
کیرشــه )کلیســای بانــوی مقــدس مــا(، شــکل ایــن بنــا را  گنبــد پیــازی شــکل فراونــک  دو 

کرده انــد کمــی خــاص 
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کوتک  کونیگس - موزه ی الته پینا - میدان 
شــماری از شــاهکارهای نقاشــی و مجســمه ی اروپــای قبــل از قــرن هجدهــم در التــه 
کــه بــه دســتور  گرفتــه اســت، کــه ســاختمان آن معبــد نئوکاســیکی اســت  کوتــک قــرار  پینا
لودویــگ اول ســاخته شــد. ایــن مجموعــه یکــی از مهم تریــن و بهتریــن مجموعه هــای 

مربــوط بــه هنــر نقاشــی در جهــان اســت. 

کوتک  کونیگس - نئوپینا - میدان 
گالــری نقاشــی ها و مجســمه های مربــوط بــه قــرن ۱۸ تــا اوایــل قــرن ۲۰ میــادی  در ایــن 

گذاشــته شــده اســت.  بــه نمایــش 

کوتک درمدرنه  کونیگس - پینا - میدان 
ــری در ســال ۲۰۰۲ افتتــاح شــد و بزرگتریــن مجموعــه ی هنرهــای مــدرن آلمــان  گال ایــن 

را در بــر دارد. 
کوتــک، زیمنــس فــوروم، لنبــاخ هــاوس،  ســایر مــوزه هــای ایــن ناحیــه: پاالیــس پینا

درکریســتاله  رایــش  مــوزه ی  زاملونگــن،  آنتیکــن  گلیپتوتــک، 

- موزه ی ب ام و 
کــه در آن از مدل هــای قدیمــی  بلــه ب ام و هــم اهــل باواریــا اســت و اتفاقــًا یــک مــوزه دارد 

ایــن خــودروی محبوب نمایشــگاهی برقرار اســت. 

- جنوب شهر قدیمی - موزه ی آلمانی ها 
این بزرگ ترین موزه ی دانش و تکنولوژی جهان است. 

- کاخ نیمفنبورگ 
کاخ و باغ هــای شــگفت انگیز نیمفنبــورگ در ۵ کیلومتــری شــمال غربــی شــهر قدیمــی 
ــا در ایــن  ــردد. اول یــک وی ــر می گ ــه ۱۶۶۴ میــادی ب ــد. تاریــخ ســاختش ب گرفته ان ــرار  ق

کردنــد.  کاخ و باغ هایــش را اضافــه  محــل ســاختند و در طــول قــرن بعــدی 

- کاخ نیمفنبورگ - کاخ اصلی 
ــاق ایــن قســمت  ــا و دو دروازه ی اصلــی اش اســت. زیباتریــن ات ایــن قســمت شــامل وی
کــه آپارتمــان شــهبانو  گالــری )گالــری زیبایی هــا(، در دروازه ی جنوبــی اســت  شــونهایتن 

کارولیــن بــوده اســت. 
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- کاخ نیمفنبورگ - موزه ی مارشتال 
خانــواده ی  بــه  متعلــق  آن،  بــه  مربــوط  وســایل  و  کالســکه ها  جنوبــی  دروازه ی  در 

اســت  شــده  گذاشــته  نمایــش  بــه  مــوزه  ایــن  در  ســلطنتی 

- کاخ نیمفنبورگ - موزه ی منش اوندناتور 
گرفتــه اســت و جــای مناســبی بــرای  مــوزه ی انســان و طبیعــت در دروازه ی شــمالی قــرار 
کــودکان بــا جانــوران، زمیــن و رازهــای نهفتــه در مــورد اعضــای بدن انســان  کــردن  ســرگرم 

است. 

- کاخ نیمفنبورگ - آمالینبورگ 
که در محدوده ی باغ ها قرار دارد.  کوچک، ویژه ی شکار  ساختمانی زیبا و 

گودنبــورگ )خانــه ی چــای چینــی( و  از دیگــر مکان هــای دیدنــی در باغ هــا می تــوان پا
ــرد.  ــام ب بادنبــورگ )خانــه ی حمــام و آفتــاب( را ن

- باغ انگلیشر 
ترجمــه ی تحــت اللفظــی اش می شــود بــاغ انگلیســی. از پــارک هــای تاریخــی اروپاســت و 
حتــی از هایدپــارک لنــدن و پــارک مرکــزی نیویــورک هــم بزرگتــر اســت. ایــن بــاغ در ســده ی 
١٨ توســط فیزیــک دان آمریکایــی، بنجامیــن تامســون، مشــاور دولــت باواریــا ســاخته 
شــد. تــوی ایــن پــارک عماراتــی بــا ســبک های معمــاری ژاپنــی، چینــی، یونانــی و ... 

وجــود دارنــد.

- باغ انگلیشر - موزه ی ملی بایریشس 
در جنــوب شــرقی بــاغ انگلیشــر، مــوزه ی ملــی بایریشــس قــرار دارد، کــه آثــار هنــری، ملــی و 

گذاشــته اســت. تاریــخ فرهنگــی جنــوب آلمــان و باواریــا را بــه نمایــش 

- باغ انگلیشر - ارکئولوگیشه اشتاتسزاملونگ
ایــن مــوزه در پشــت مــوزه ی ملــی قــرار دارد و آثــار بــه جــای مانــده از تمدن هــای ســلتیک، 
گذاشــته اســت. عجیب تریــن شــیء ایــن مــوزه بــدن دختــر  رمــی و آلمانــی را بــه نمایــش 

جــوان قربانــی شــده اســت.

- پارک المپیک 
کنــون  ایــن پــارک، کــه بــه خاطــر بازی هــای المپیــک ســال ۱۹۷۲ ســاخته شــده بــود، هــم ا

جزیــی از هویــت فرهنگــی مونیخی هاســت.
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غذا در مونیخ
ــه  ــا شــاید هــم بدشــانس!( ب ــد خودشــان را خوش شــانس )ی بازدیدکننــدگان مونیــخ بای
گفــت  کــه همــه چیــز در ایــن شــهر باواریایــی اســت. در مــورد غــذا بایــد  حســاب بیاورنــد 
کــه نوعــی سوســیس  مونیــخ خصوصــًا بــه خاطــر وایس وورســت  هایش معــروف اســت 
مخصــوص صبحانــه اســت و تــا ظهــر )و نــه حتــی یــک ثانیــه بعــد از ظهــر!( در تمــام 
رســتوران ها پیــدا می شــود. آن را حــدود ده دقیقــه در آب می پزنــد، البتــه منظــور آب 
کــه  کــه تنهــا داغ اســت- بعــد از پختــن رویــش خــردل مایمــی  جــوش نیســت -بلکــه آبــی 

کســتری دارد می مالنــد و میــل می کننــد.  رنــگ ســفید مایــل بــه خا
کنیــد، آن غــذا شواینســبراتن  کــه در مونیــخ فقــط یــک غــذا را امتحــان  گــر قــرار اســت  ا
گوشــت تشــکیل می دهــد. در محلــه ی مارین پاتــز یــک رســتورات  کــه اساســش را  اســت 
کــه آن را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم. البتــه بــه  خــوب بــه اســم ْدنیســل وجــود دارد 

کیفیــت غذاهایــش از آن بهتــر اســت.  شــهرت ُهفبراهــاوس نمی رســد امــا 
لبرکاســملن  قصابی هــا  تمامــی  تقریبــًا  کرده ایــد،  میان وعــده  یــک  هــوس  فقــط  گــر  ا
گــرم پــر  کــه داخلــش از یــک ورقــه لبــرکاس  گــرد ســفیدی اســت  کــه نــان  می فروشــند 
ــه  ــد از آن تهی ــنتی بای ــور س ــه ط ــیس ب ــه سوس ــیاه )ک ــر س ــاوی جگ ــه ح ــرکاس ن ــده، لب ش
 شــود( و نــه دارای پنیــر )کــه آلمان هــا عاشــق مصرفــش بــا سوســیس هســتند( اســت امــا-
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گــرد لیمــو تشــکیل شــده و روی  کمــی  گوســاله، گــراز، ادویــه و  گوشــت  از مخلوطــی از 
بــا خــردل دانــه دار و  بــاز هــم پختــه می شــود و از قدیم االیــام همــراه  ماهی تابــه ی در 
 دوهــزار تومــان قیمــت 

ً
شــیرین ســرو می شــده، ارزان و ســیرکننده هــم هســت و حــدودا

دارد. 
 از دســت ندهیــد، 

ً
کیک هــای فوق العــاده ی َســبک اتریشــی-آلمانی را ابــدا تارت هــا و 

تشــکیل  مــواد  می فروشــند.  نانوایی هــا  و  کافه هــا  در  و  اســایس  صــورت  بــه  را  آن هــا 
کــه در مونیــخ  دهنــده ی آن هــا هــم تــازه و هــم از بهتریــن نــوع هســتند، یکــی از چیزهایــی 
ــه مــذاق  ــر غذاهــای باوریایــی ب گ ــون نان هــا در نانوایی هاســت. ا گ گونا می بینیــد تنــوع 
شــما خــوش نیامــد، نگــران نباشــید، شــانس بــا شماســت، رســتوران های بین المللــی 
بــه وفــور در مونیــخ یافــت می شــوند: افغــان، چینــی، فرانســوی، هنــدی، ایرلنــدی، 
کمــی در ســطح  ایتالیایــی، یونانــی، حــوزه ی بالکانــی! و اســپانیایی و ترکــی، کافیســت تــا 
آمریکا یــی  فروشــی های  فســت فود  کــه  البتــه  ببینیــد.  را  آن هــا  تــا  بزنیــد  قــدم  شــهر 
گرچــه تمــام غذاهــای  )مک دانلــد، کی اف ســی( هــم در ســطح شــهر حضــور دارنــد. و ا
کــردن رســتوران  گوشــت اســت، امــا در مونیــخ مشــکلی بابــت پیــدا  محلــی اساسشــان از 

ــت.  ــد داش ــی نخواهی گیاه

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


25 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

Hamburg شهر هامبورگ
آب، اسکله، کشتی، کانال های آبی فراوان و تعداد زیادی پارک و باغ! 

ــا و  ــزرگ اروپ ــدر ب ــومین بن ــان، س ــدر آلم ــن بن ــی، بزرگ تری ــد ملیت ــهری چن ــورگ، ش هامب
کــه در  هشــتمین بنــدر بــزرگ جهــان اســت. هفــت برابــر بزرگ تــر از پاریــس !٢٣٠٠ پلــی 
ــت!  ــتر اس ــتردام بیش ــز و آمس ــهرهای ونی ــای ش ــوع پل ه ــود دارد، از مجم ــهر وج ــن ش ای
کــه یــک دریاچــه ١٦٠ هکتــاری، آن هــم درســت در وســطش  کــدام شــهر را می شناســید 

داشــته باشــد؟ 
قایــق ســواری در بنــدر و رودخانــه ی البــه را مــی توانیــد بــه عنــوان یکــی از ســرگرمی های 

کنیــد.  ح و هیجان انگیــز هامبــورگ امتحــان  مفــر
کــه توریســت ها را بیــن جاهــای  اتوبوس هایــی هــم در ســطح شــهر رفــت و آمــد می کننــد 
ــازار ماهــی خارق العــاده ی هامبــورگ؛  ــا ب کلیســای ســن میشــل ت دیدنــی می گرداننــد. از 
پــروژه ی عظیــم شهرســازی  تــا  مــوزه شــده اند  االن  کــه  و قدیمــی  بــزرگ  انبارهــای  از 
کشتی شــکل  ــا ســاختمان  هافن ســیتی و از مــوزه ی هنــر و خانــه ی عکاســی هامبــورگ ت
کافه هــا و ســینماهایش را هــم  شــیله هــاوس. خیابــان ریپربــان بــا همــه رســتوران ها و 

بایــد یــک روز عصــر یــا شــب رفــت و دیــد، امــا تنهــا! 
که مهــدی مهدوی کیا، وحید  دیــدن AOL Arena، ورزشــگاه اختصاصــی تیــم هامبــورگ 
هاشــمیان و رســول خطیبــی مدت هــا در آن بــازی می کردنــد، بــرای فوتبال دوســتان 
جــذاب اســت. بــاغ وحــش منحصــر بــه فــرد هامبــورگ، اولیــن بــاغ وحــش بــدون قفــس 

دنیــا هــم جایــی محبــوب بچه هاســت. 
ــا  ــهربازی های دنی ــن ش ــی از بزرگ تری ــاه، یک ــک م ــدت ی ــه م ــار ب ــر ب ــال و ه ــار در س ــه ب س
بچه هــا  ســاعت،  هشــت  هفــت  بــرای  بعدازظهرهــا،  می افتــد.  راه  بــه  هامبــورگ  در 
بــه  برنامــه  کــه  باشــد  جمعــه  گــر  ا بســوزانند.  آتــش  می تواننــد  حســابی  بزرگ ترهــا  و 

می کنــد.  نورانــی  را  شــب  آســمان  و  می شــود  ختــم  هــم  بزرگــی  آتش بــازی 
و  زیبــا  مجســمه های  از  اســت  پــر  کردیــم،  اشــاره  کــه  دریاچــه اش  دو  و  آلســتر  رود 
کنــار دریاچه هــا، کــه حتــی درون آب! شــاید یکــی از خاطره انگیزتریــن  دیدنــی. نــه تنهــا 
کلــی جــای  گردش هــای شــما در هامبــورگ دیــدن اطــراف و درون و بیــرون و خاصــه 

دیدنــی نزدیــک همیــن دریاچه هــا باشــد. بعــد از آن هــم می توانیــد برویــد خریــد! 
ــا دور و  ــی از آن ه ــًا خیل ــت. و اتفاق ــهور اس ــس اش مش ــای لوک ــز خریده ــه مرک ــورگ ب هامب
ــًا در خیابان هــای یونگفرنشــتیگ و بالینــدام، از  ــر همیــن دریاچــه واقــع شــده اند. مث ب

گرفتــه تــا فروشــگاه های بســیار بــزرگ پیــدا می شــود.  کوچــک  مغازه هــای 

ســرو  غــذا  دیروقــت  تــا  رســتوران هایش  بیشــتر  کــه  شهرهایی ســت  آن  از  هامبــورگ 
ــه عنــوان  کنیــد؛ امــا ب ــا ماهــی را امتحــان  گوشــت ی می کننــد. در رســتوران نیــل فیلــه ی 
یــک شــهر بنــدری، خــوردن Finkenwerder Ewerscholle چیــز دیگــری اســت! قیمــت 
کــه نســبت بــه شــهرهای دیگــر  غذاهــا هــم بیــن شــش تــا ســی هــزار تومــان متغیرنــد 

اســت.  مناســب تر 
گــران نیســت. هزینــه ی اقامــت  کــه شــهری صنعتی ســت، امــا چنــدان  هامبــورگ بــا ایــن 
در یــک هتــل چهــار ســتاره بــرای دو نفــر تقریبــًا شــبی صــد و بیســت و پنــج هــزار تومــان 
تمــام می شــود، ایــن هزینــه بــه نــوع هتــل هــم بســتگی دارد. ارزان بــودن ایــن بنــدر، آن 

کــه بــه راحتــی از یــاد نخواهیــد بــرد.  هــم در قلــب اروپــای صنعتــی، نکته ای ســت 

مکان های دیدنی شهر: 

- راتهاوس 

- آلسترارکادن 

- شیله هاوس 

- اشپیختر اشتات 

- دیالوگ ایم دوکلن 

- هامبورگ دونگون 

- بندر هامبورگ 

- بلنکنیز 

- موزه ها 

-کلیساهای شهر

رستوران های برتر: 
کات - فلیتشلوســخن  - سوشــی بــرای دوســتان - کافــه پاریــس - دای بانــک - گولــدن 

ک - بــوک - بالتوشــی - وینــا - اشویتســویت - اریــکاس ا

شهر هامبورگ
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تاریخچه
شــروع زندگــی هامبــورگ بــه ســال ٨٢٥ بعــد از میــاد مســیح می رســد. آن موقــع در 
کــه دورش خنــدق داشــت و اســمش را هــم  محــل فعلــی ایــن شــهر یــک قلعــه ســاختند 
ــرار داشــت و از ترکیــب خشــت و  ــورگ. قلعــه بیــن دو رود البــه و آلســتر ق گذاشــتند هاماب
چــوب ســاخته شــده بــود. اصــواًل هــم شــکلش شــبیه یــک پایــگاه نظامــی بــود. ایــن بــورگ 
کــه در تــِه هامابــورگ چســبانده شــده در حقیقــت معنــای قصــر، کاخ، قلعــه یــا چیزهایــی 
مثــل این هــا  را می دهــد. امــا در مــورد آن هــام در هامابــورگ - و حتــی هامبــورگ - ســه 
کنــار  معنــای  قدیــم  کُســن  سا زبــان  در  هــام  می گوینــد  خیلی هــا  دارد.  وجــود  نظریــه 
بــه جنــگل ســاحل دار  نــه خیــر،  کــه  گــروه هــم می گوینــد  یــک  را می دهــد،  رودخانــه 
می گوینــد َهــم. ایــن هــام هــم از همــان َهــم آمــده، دســته ی ســوم امــا معتقدنــد ایــن 
گذاشــته شــده.  اســم از اول تــوی ایــن محــل رایــج بــوده و بعــد هــم طبعــًا روی ایــن قلعــه 
کــدام از این هــا درســت اســت؟ هیچ وقــت نمی شــود فهمیــد. چــون مدرکــی موجــود  و امــا 
نیســت و احتمــال این کــه ماشــین زمــان هــم اختــراع شــود نزدیــک بــه صفــر اســت، امــا 

ــری نظامــی داشــته و بحثــی درش نیســت.  کارب مشــخصًا ایــن قلعــه 
بعدهــا هامبــورگ محــل اســتقرار یــک اســقف اعظــم بــه اســم آنســگار ٔ بخوانیــد اســکار 
کفــار  کــه بــه ســرزمین های  - شــد. کــه از قلعــه بــرای تربیــت میســیونر مبلغــان مســیحی 
ــا خــورده  ــود ی کشــته شــدن ب ــا  فرســتاده  می شــدند و سرنوشتشــان در بهتریــن حالــت ی
کــرد، آنســگار ایــن میســیونرها را بــه شــمال اروپــا، پیش قبایل وحشــی  شــدن!- اســتفاده 
ــان  ــی حوصله ش ــد ار مدت ــا- بع ــد وایکینگ ه ــی -بخوانی ــل وحش ــن قبای ــتاد. ای می فرس
گرفتنــد درس خوبــی بــه ایــن اســقف بدهنــد،  از دســت میســیونرها ســر رفــت و تصمیــم 
آتــش  بــه  را  آن  و  کردنــد  حملــه  قلعــه  بــه  میــاد  از  بعــد   ٨٤٥ ســال  در  همیــن  بــرای 
کشــیدند. از سرنوشــت اســقف مزبــور هــم هیــچ اطاعــی در دســت نیســت و معلــوم نشــد 
گرفــت یــا خیــر. ایــن قلعــه در طــول چندصدســال ِ بعــدی، هشــت  از وایکینگ هــا درس 
کــه هامبــورگ بــه  گرفــت. این هــا همــه قبــل از ایــن بــود  بــار مــورد تعمیــر و بازســازی قــرار 
یــک مرکــز تجــاری تبدیــل شــود. ســاخته شــدن شــهر ِلوبــک در ســاحل دریــای بالتیــک 
ایــن اجــازه را بــه هامبــورگ داد تــا بــه عنــوان لنگــرگاه ایــن شــهر در دریــای شــمال فعالیــت 
گروهــی از تاجــران هامبورگــی فرمانــی دریافــت  کــه  کنــد. در ســال ١١٨٨ بعــد از میــاد بــود 
ــا بنــدری  ــد را در همــان منطقــه ب ــا یــک شــهر جدی ــه آن هــا اجــازه مــی داد ت ــه ب ک ــد  کردن
کــرد و  کننــد. در یکــی دو ســال بعــدی، هامبــورگ آن قــدر پیشــرفت  روی البــه و آلســتر بنــا 

کــه لوبــک را نمی شــناختند مگــر بــه اســم همســایه ی هامبــورگ.  بــزرگ شــد 
ج. اواًل کــه مــردم از  هامبــورگ تبدیــل شــده بــود بــه دروازه ی ارتبــاط بــا دنیــای خــار
طریــق هامبــورگ بــه دنیــای تــازه  کشف شــده، یعنــی آمریــکا مهاجــرت می کردنــد و -
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بــود.  بازرگانــان شــده  بیــن  رفــت ســاده تر  و  آمــد  باعــث  دومــًا معاهــده ی هانزِیتیــک 
ایــن معاهــده بیــن چنــد بنــدر مختلــف اروپــای شــمالی و بــرای تســهیل در امــر تجــارت 
بســته شــده بــود و بــه هانــز یــا هانــزا هــم مشــهور بــود. از ایــن اســم در شــرکت هواپیمایــی 
لوفت هانــزا اســتفاده می کننــد. در اواخــر قــرون وســطی، معاهــده  ی هانزِیتیــک لغــو شــد 
کنــد  امــا باعــث شــد تــا هامبــورگ روی زیرســاخت های اقتصــادی خــود تمرکــز بیشــتری 
و بــه قولــی روی پــای خــودش بایســتد. بنابرایــن بخــش ســهام ارزیِ  هامبــورگ در ١٥٥٨ 
تأســیس شــد و در ١٦١٩ هــم بانــک هامبــورگ راه انداختــه شــد. ســال ١٦٦٢ هــم یــک 
کــه در حقیقــت مثــل بــادی گارد  سیســتم بدرقــه ی محافــظ در ایــن بنــدر راه انداختنــد 
کشــتی ها و بارشــان در مقابــل دزدان دریایــی عمــل می کــرد. در ١٦١٨ کــه جنــگ ســی 
کارش ادامــه داد و حتــی رشــد هــم  ســاله هــم شــروع شــد، بنــدر هامبــورگ همچنــان بــه 
کــه می خواســتند از جنــگ و تبعاتــش دور بماننــد، آمدنــد  کــرد؛ چــون خیلــی از بازرگانانــی 
کن شــدند. و امــا جنــگ ســی ســاله چــه بــود؟ جنــگ ســی ســاله  و در جنــوب رود البــه ســا
گرفــت و احتیــاج بــه توضیــح نــدارد  کاتولیک هــا در  کــه بیــن پروتســتان ها و  جنگــی بــود 

کشــید چــون از اســمش پیداســت.  کــه ســی ســال طــول 
ــه  ــه ناپلئــون ب ک ــرد  ک ــه ســوختن در آتــش جنگ هایــی  ــا شــروع ب ــه اروپ ــا این ک گذشــت ت
کــرد؟ خیــر. نابــود شــد؟ خیــر.  کردیــد؟ هامبــورگ توقــف  راه انداختــه بــود. امــا چــه فکــری 
کارش ادامــه داد. البتــه هامبــورگ آن موقــع  پــس هامبــورگ چــی شــد؟ خــب، هیــچ، بــه 
بخشــی از اســتان های امپراتــوری فرانســه محســوب می شــد، ایــن قضیــه بــرای ســال 
کــرد، هامبــورگ یکــی از متحــدان آلمــان  کــه ناپلئــون ســقوط  ١٨١٠ اســت. پنــج ســال بعــد 
ــق  ــود در مناط ــات خ ــرگیری معام ــه از س ــروع ب ــرعت ش ــه س ــه ب ک ــود  ــیس ب جدید التأس
کــرد. ار لحــاظ داخلــی، هامبــورگ  گســترش قلمــروی تجارتــش بــا نواحــیِ  جدیــد  قبلــی و 
گمرکــی،  گســترش بــود، امکانــات بنــدر و انبارهــای جدیــد  بــا انــرژی مهــار نشــده ای رو بــه 
کــرده بــود بــه بلعیــدن شــهرها و روســتاهای  روز بــه روز بیشــتر می شــد و ایــن بنــدر شــروع 
ــهر را  ــن ش ــان ای گریب ــع  ــوزی فجی ــک آتش س ــال ١٨٤٢ ی ــودش. در س ــراف خ ــک اط کوچ
کســتر، امــا بــه هــر حــال  گرفــت، قســمت هایی از مرکــز شــهر بالــکل تبدیــل شــدند بــه خا
آمــد، خصوصــًا جنــگ  پیــش  اول و دوم  بعــد جنــگ جهانــی  زنــده مانــد.  هامبــورگ 
دوم باعــث شــد ٥٥٠٠٠ نفــر بــر اثــر بمبــاران هوایــی متفقیــن بمیرنــد، البتــه چــاره ای هــم 
کــه حــدود شــصت  نداشــتند چــون بمــب اســت دیگــر، می کشــد. ایــن در حالــی بــود 
ــا  کشــید ت ــود شــد و بیســت ســال طــول  درصــد از امکانــات شــهری ِ هامبــورگ تمامــًا ناب
کــه هــزار و دویســت ســال  ایــن بنــدر دوبــاره شــکل یــک بنــدر را بــه خــود بگیــرد، بنــدری 

عمــر دارد، عمــر ِ بــا عــّزت.  
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وسایل نقلیه
کسی  تا

کسی هست.  در تمام سطح شهر به ویژه در جاهای شلوغ همیشه تا

حمل و نقل همگانی 
کنتــرل  اچ وی وی )HVV( امــور مربــوط بــه اتوبوس هــا، قطارهــا و قطارهــای زیرزمینــی را 

ــد. می کن
کــه بــه مناطــق  شــهر هامبــورگ بــه دو بخــش تقســیم شــده اســت: یکــی مناطــق مرکــزی 
)نواحــی  گراســبریش  دیگــری  و  می شــود  گفتــه  هاپتبانهــوف  و  پائولــی  ســنت  میــان 
گفتــه می شــود. بلیــت  بــزرگ هامبــورگ( کــه بــه مناطــق متمرکــز دور افتــاده از مرکــز شــهر 
قطارهــا -چــه متــرو و چــه غیــر- را بایــد از دســتگاه های خودپــرداز در ورودی ایســتگاه ها 

ــد.  ــده خری ــود رانن ــا را از خ ــت اتوبوس ه ــوان بلی ــی می ت ــرد، ول ک ــداری  خری

کرایه موتور 
ــور ســیکلت ها در  کــه موت ــور هســت امــا فرامــوش نکنیــد  ــه موت کرای در هامبــورگ امــکان 

ک تریــن وســیله ی نقلیــه هســتند، من جملــه هامبــورگ. همه جــای دنیــا خطرنا

خرید 
هامبــورگ مرکــزی دارای دو ناحیــه ی ویــژه ی خریــد اســت، یکــی در غــرب هاپتبانهــوف 
کارولیــن فیرتــل،  در خیابان هــای اشــپیتالر و مونشــبرگ و دیگــری در شانتســنفیرتل و یــا 
ــا انــواع بوتیــک و فروشــگاه ها برخــورد می کنیــد و در دومیــن  کــه در اولیــن بخــش شــما ب

کاالهــای دســت دوم.  بخــش بــا انــواع 

بازار منحصر به فرد ماهی هامبورگ 
کنــاره ی ســاحل البــه در  صبــح روزهــای یکشــنبه ی هــر هفتــه، مراســم خیلــی خاصــی در 
کوچــک بــر  کامیــون  چنــد صــد متــری جنــوب ریپربــان برگــزار می شــود. چندیــن دســته 
کــه از زمیــن برداشــت  روی ســنگفرش های پیاده روهــا می آینــد و هــر نــوع محصولــی را 
گل کلــم، ســیب و ســیب زمینی و ســایر محصــوالت را بــا خــود می آورنــد  شــده باشــد، مثــل 
کنــار  و  گوشــه  همــان  در  بلکــه  نمی شــود  ختــم  میــوه  و  صیفی جــات  بــه  قضیــه  امــا 
و شــاه میگــو هــم می فروشــند. در قســمت های  مارماهــی، ماهی هــای دودی شــده 
کنیــد یــا  گرفتــه اســت. بــاور  گیاهــان قــرار  کتــوس و انــواع  کا گل هــای  دیگــر ایــن بــازار انــواع 
کــه در ســنت پائولــی ســال ١٧٠٣ میــادی بنــا  نــه، ایــن بهتریــن یک شــنبه بــازارِ دنیاســت 

ــا اهمیت تریــن مناطــق شــهر اســت.  شــده و هنــوز هــم از زنده تریــن و ب

آب و هوا 
ایــن شــهر دارای آب و هــوای اقیانوســی اســت. گرم تریــن ماه هــای ســال ژوئــن، ژوییــه و 
گوســت و باالتریــن میانگیــن دمــا ١٩٫٩ تــا ٢٢٫٢ درجــه ی ســانتی گراد و ســردترین ماه هــا  آ
اســت.  ٠ درجــه ی ســانتی گراد  تــا  بــا میانگیــن دمــای ١.٤-  فوریــه  و  ژانویــه  دســامبر، 
کــه هــوا بســیار مرطــوب اســت، چتــر و بارانــی و ملحقــات فرامــوش نشــود.  بدیهــی اســت 

ــب ترند.   ــورگ مناس ــه هامب ــفر ب ــرای س ــتان ها ب ــوع تابس در مجم

پیشنهاد سفر 
روز اول 

کلیســای تاریخــی و البتــه در حــال حاضــر مخروبــه  ی- ســن نیــکای را ببینیــد، ایــن 
کــه نمایانگــر هنــر بــه کار  کلیســا در جنــگ ویــران شــده امــا هنــوز نشــانه هایی در خــود دارد 
کــه در ایــن بنــدر بــزرگ هســتید بــه لنگــرگاه رفتــه  رفتــه در آن و زیباییــش هســتند. حــاال 
کنیــد، قایقــران جاهــای دیدنــی را بــه شــما نشــان خواهــد داد. قبــل از  کرایــه  و قایقــی 
کــه معماری  کلیســای بــزرگ دیگــر در هامبــورگ برویــد  غــروب آفتــاب بــه ســن میشــل یــک 
ــرار  ــی دارد. موزه هــای هامبــورگ طیــف متنوعــی از موضوعــات را تحــت پوشــش ق باروک
گشــتی  داده انــد، مطمئنــًا اوقــات خوبــی را در آن هــا خواهیــد داشــت و شــب، می توانیــد 

ــه پیــاده روی لــب ســاحل بگذرانیــد.  ــان را ب ــا وقت ت در خیابان هــای هامبــورگ زده ی
روز دوم 

روز دوم را بــه تماشــای معمــاری شــهر در حــال پیــاده روی، خریــد و هنــر اختصــاص 
کنیــد. درمرکــز شــهر  کوچــک را امتحــان  دهیــد. بــه قلــب شــهر برویــد. رســتوران های 
معمــاری خانه هــا و ســاختمان ها خیلــی جالــب اســت چــون بنا هــای تاریخــی و مــدرن 
گالری هــای هنــری  گــر خوش شــانس باشــید ممکــن اســت خیلــی از  در هــم تنیده انــد و ا

ــند. ــته باش ــاص داش ــه ای خ ــم برنام ه
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گردشگری هامبورگ جاذبه های تفریحی و 
- شهر قدیمی و ناحیه مرچانت- راتهاوس 

کــه بخواهیــد وقت تــان را بــرای دیــدن تمــام این  ایــن ســالن دارای ٦٤٧ اتــاق اســت، ایــن 
کــه مســئولین راتهــاوس  کمــی عجیــب اســت، بهتــر اســت از تــوری  کنیــد  اتاق هــا صــرف 
راتهــاوس،  کنیــد. در شــمال  برگــزار می کننــد و چهــل دقیقــه زمــان می بــرد اســتفاده 

ح رنسانســی قــرار دارد.  الشــترارکادن اتاقــی بــا طــر

- شهر قدیمی و ناحیه مرچانت - شیله هاوس 
در جنــوب ناحیــه ی مرچانــت، ســاختمانی بــا آجرهــای قهــوه ای رنــگ بــه نــام شــیله 
کشــتی  کشــتی دارد و بالکــن آن هــم مثــل عرشــه ی  هــاوس قــرار دارد، کــه شــکلی شــبیه 
اســت. البتــه انتظــار دیــدن بادبــان و ُســکان را نداشــته باشــید. ایــن خانــه بــه وســیله ی 
کــه ســرمایه اش را از طریــق تجــارت بــا شــیلی بدســت آورده  فریتــس هوگــر بــرای بازرگانــی 
بــود، ســاخته شــد. ایــن ســاختمان متعلــق بــه ســال ١٩٢٤ میــادی، هنــر معمــاری 

آلمانــی را بــه نمایــش در آورده اســت. 

- شهر قدیمی و ناحیه مرچانت - اشپایشرشتات 
کــه  دارنــد،  قــرار  اشپایشرشــتات  در  رنــگ  قرمــز  آجــر  بــا  طبقــه ای  هفــت  انبارهــای 
گمرکــی مربوطنــد.  بزرگ تریــن انبــار در نــوع خــود در جهــان اســت. ایــن انبارهــا بــه امــور 
گــر روی ایــن انبارهــا نوشــته ای  ســقف های ســبز مســی آن از نمادهــای ایــن بنــدر اســت. ا
بــه فارســی دیدیــد زیــاد تعجــب نکنیــد، تجــار فــرش ایــران در هامبــورگ بســیار فعالنــد.  

- شهر قدیمی و ناحیه مرچانت - های فالیرهات ایر- بالن 
ــن ســفید می شــوید، ایــن  بــرای دیــدن چشــم اندازی بی همتــا از لنگــرگاه، ســوار یــک باُل
بالــن ١٥٠ متــر بــاال مــی رود بعــد می بینیــد لنگــرگاه نــه تنهــا خیلــی بــزرگ بلکــه خیلــی هــم 

زیباســت. 

- شهر قدیمی و ناحیه مرچانت - کاپیتن پروسه 
کــه نوعــی قایــق ِ کوچــک اســت  بــرای لــذت بــردن از محیــط بنــدر، کرایــه ی بارکاســن 
کمــی هــوای مرطــوب  گشــتی میزنیــد و  کرجــی بیــن قایق هــا را  بهتریــن راه اســت. بــا 
دریا-بنــدری را بــه ریه هــای خــود هدیــه می کنیــد. کاپیتــن پروســه ایــن قایــق را بــه شــما 

کرایــه می دهــد. 

- شهر قدیمی و ناحیه مرچانت - موزه ی دیالوگ ایم دونکلن 
ــه ایــن مــوزه انجــام  ک کاری  ــرد. مهم تریــن  ــان می ب ــه دنیــای نابینای ایــن مــوزه شــما را ب

ــت.  ــه شماس ــدن ب ــدن و ندی ــن دی ــاوت بی ــان دادن تف ــد نش می ده

- شهر قدیمی و ناحیه مرچانت - هامبورگ دونگئون 
ایــن نمایشــگاه در ســال ٢٠٠٠ ســاخته شــد و یکــی از جذاب تریــن جاهــای شــهر اســت و 
اولیــن نــوع خــود در اروپــا محســوب مــی شــود. درحقیقــت این جــا بــا یــک تونــل وحشــت 
ــد  ــان ترســو نیســتند و ماجراجو  ان کودکان ت ــر  گ ــه مواجــه می شــوید، ا در فضایــی موزه گون
کــه در  هامبــورگ دونگئــون بــرای آن هــا ایــده آل اســت. هامبــورگ دونگئــون جایــی اســت 

آن تاریــخ و تخیــل بــا هــم ادغــام شــده. 

- بندر هامبورگ 
جنــوب ســنت پائولــی بنــدر هامبــورگ قــرار دارد. ایــن بنــدر بــر روی رودخانــه ی البــه قــرار 
کــرده اســت. بنــدر  گرفتــه، حــدود ٧٥ کیلومتــر درازا دارد و ١٢ درصــد از هامبــورگ را اشــغال 
هامبــورگ، بــه دروازه ی آلمــان بــه ســوی جهــان مشــهور اســت و بزرگ تریــن بنــدر آلمــان 

و دومیــن بنــدر بــزرگ در اروپاســت. 

- بندر هامبورگ - ریکمرریکمرس 
کــه عمــرش بــه ١٨٩٦ می رســد در حــال حاضــر از آن بــه  کشــتی بادبانــی ســه دکلــه ای 

عنــوان مــوزه و رســتوران اســتفاده می کننــد.

کونست هاله  - موزه ی 
ایــن مــوزه از دو ســاختمان قدیمــی و نــو تشــکیل شــده در ســاختمان اصلــی پرتره هــای 

مربــوط بــه دوره ی قــرون وســطی تــا قــرن بیســتم میــادی نگــه داشــته می شــود. 

گوربه  کونست و  - موزه ی 
کــه مجموعــه ی جالــب و بزرگــی از مجســمه، مبلمــان،  مــوزه ی هنــر و صنایــع دســتی 
گذاشــته  نمایــش  بــه  لــوازم خانگــی در آن  و  جواهــر، ظــروف چینــی، آالت موســیقی 
گرفتــه تــا ژاپــن،  شــده اســت. ایــن اشــیاء از سرتاســر جهــان، از ایتالیــا و نواحــی اســامی 

شــده اند. گــردآوری 

- بندر هامبورگ - کاپ سان دیگو 
کاپ ســان دیگــو  ــه  ــد حتمــًا ب ــا وســایل آن عاقه مندی ــوردی، تاریخــش و ی ــه دریان ــر ب گ ا

ســری بزنیــد 

- هافن سیتی 
یــک،  و  بیســت  قــرن  در  اروپــا  در  ســاختمان  بازســازی  پروژه هــای  بزرگتریــن  از  یکــی 
ترمیــم  و  بازســازی  آن  در  را  هامبــورگ  بنــدر  قدیمــی  بافــت  کــه  اســت  هافن ســیتی 
اهمیــت  کاهــش  بــا  ولــی  هســت،  هــم  آزاد  بنــدر  ســیتی  هافــن  منطقــه ی  می کننــد. 
اقتصــادی بنــدر آزاد در اتحادیــه ی اروپــا، ایــن ناحیــه دچــار رکــود شــد و از بنــدر جــدا شــد. 
کار ایجــاد شــده، در حقیقــت  امــروزه در آن بــرای ١٢٠٠٠ نفــر خانــه و بــرای ٤٠٠٠٠ نفــر بــازار 
هافن ســیتی یــک منطقــه تجاری-مســکونی اســت. انبارهــای قهــوه ای در غــرب ناحیــه 
کاســیک  کــه در آن موســیقی  امــروزه تبدیــل بــه عمــارت الــب فیارمونیــک شــده اســت 

اجــرا می شــود.

- بالنکنزه 
بهتریــن جــای شــهر بــرای زندگــی بلنکنــزه اســت. بلنکنــزه دهکــده ای قدیمــی اســت 
کنین آن ماهی گیــر بودنــد -والبتــه هنــوز هــم هســتند - و در حــال حاضــر یکــی از  کــه ســا
گردشــگران پلــکان مارپیــچ دامنــه ی  کل آلمــان اســت. بــرای  گران تریــن نقــاط زندگــی در 

ــی دارد.  ــا جذابیــت فراوان ــبکه پلکان ه ــده و ش ــنگ فــرش ش ــای س ــا خیابان ه ــه ب تپ
بهتریــن نمــا از رودخانــه ی البــه را می توانیــد بــر بــاالی تپــه ی ٧٥ متــری شــولبرگ داشــته 
گــر اهــل  کشــتی های در حــال رفــت و آمــد در دریــا لــذت ببریــد .  ا باشــید و از دیــدن 
پیــاده روی هســتید، می توانیــد تابســتان را از بانکنــزه تــا لندونگزبروکــه را قــدم زنــان و در 

کنیــد و از محیــط اطــراف هــم لذتــی ببریــد. هوایــی عالــی طــی 

کونست هاله  - موزه ی 
اصلــی  ســاختمان  در  شــده  تشــکیل  نــو-  و  قدیمــی   ٔ ســاختمان  دو  از  مــوزه  ایــن 
داشــته  نگــه  میــادی  بیســتم  قــرن  تــا  وســطی  قــرون  دوره ی  بــه  مربــوط  پرتره هــای 

 . د می شــو

گوربه  کونست و  - موزه ی 
کــه مجموعــه ی جالــب و بزرگــی از مجســمه، مبلمــان،  مــوزه ی هنــر و صنایــع دســتی 
گذاشــته  نمایــش  بــه  لــوازم خانگــی در آن  و  جواهــر، ظــروف چینــی، آالت موســیقی 
گرفتــه تــا ژاپــن،  شــده اســت. ایــن اشــیاء از سرتاســر جهــان، از ایتالیــا و نواحــی اســامی 

شــده اند.  گــردآوری 

- موزه ی  فولکرکونده 
مــوزه ی رفتارشناســی هامبــورگ، از آفریقــا، آســیا و اقیانوســیه محصــوالت صنایــع دســتی 
گذاشــته اســت، کــه ایــن صنایــع شــامل ماســک های ســنتی، جواهــرات،  را بــه نمایــش 

آالت موســیقی و ... می شــود. 

گشیشته  - موزه ی هامبورگیشه 
کشتی و قطار است.  موزه ی تاریخ هامبورگ، دارای انواع مدل های 

- کلیسای سنت میشل
کلیســا نزدیــک بــه صــد و ســی متــر ارتفــاع دارد. معمــاری آن هــم ســبک بــاروک  ج  بــر
کلیســا یــک  کلیســا- رایــج بــود. از بــاالی ایــن  کــه در قــرن هفدهــم ٔ زمــان ســاخت  اســت 
چشــم انداز فوق العــاده از شــهر هامبــورگ پیداســت. ضمــن این کــه در اطــراف ســنت  
میشــل چنــد رســتوران خــوب ایتالیایــی، پرتغالــی و اســپانیایی وجــود دارد و ایــن منطقــه 

اصــواًل پاتــوق جوان ترهاســت.      

- کلیسای سنت نیکوالی 
کلیســای قدیمــی از ١٨٧٤ تــا دو ســال بلندتریــن ســاختمان دنیــا بــود،  ســاختمان ایــن 
کلیســا بــه بــد وضعــی بیفتــد،  در جنــگ جهانــی دوم حملــه ی هوایــی باعــث شــد تــا ایــن 
کلیســا البتــه در قــرن  کلیســا قابــل مشــاهده اســت. ســنگ بنــای ایــن  آثــار جنــگ هنــوز بــر 
کنــون از  گســترش یافــت و دوباره ســازی شــد. ا گذاشــته شــد و بعد هــا  چهــارده میــادی 

کلیســا نئوگوتیــک بــوده.   کلیســا چیــزی باقــی نمانــده اســت، معمــاری  محــراب 

- مینیاتور ووندرلند 
ایــن بزرگ تریــن نمایشــگاه مدل هــای مینیاتــوری در دنیاســت، در آن خانه هــا، آدم هــا، 
ماشــین ها همگــی مینیاتــوری هســتند و بــا رفتــن بــه ایــن مــوزه می توانیــد حــس و حالــی 

کنیــد!   گالیــور در بازدیــد از لیلی پــوت داشــت را درک  کــه 
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- شاوشپیل هاوس آلمانی 
کاســیک نمایشنامه نویســانی ماننــد  کــه آثــار  بزرگ تریــن و مهم تریــن ســالن تئاتــر آلمــان 

شکســپیر، گوتــه و چخــوف را در ایــن ســالن تئاتــر اجــرا می کننــد. 

-  تئاتر انگلیسی 
کارهــای  و  کمــدی، درام  تئاترهــای  انگلیســی  کنــون هنرمنــدان  تا پیــش  از ٣٠ ســال 
کاســیکی ماننــد نمایــش باغ وحــش شیشــه ای اثــر تنســی ویلیامــز را بــر روی ایــن صحنــه 

اجــرا می کننــد. 

- تئاتر اشمیت 
کمدی هــا، نمایش هــای تلویزیونــی یــا رادیویــی  ایــن ســالن رقــص امــروزه محــل برگــزاری 
ــار  ــن انب ــت. بزرگ تری ــر اس ــای دیگ ــد و نمایش ه ــری ندارن ــوام هن ــان ارزش و ق ــه آن چن ک
گمرکــی مربوطنــد. ســقف های ســبز  در نــوع خــود در جهــان اســت. ایــن انبارهــا بــه امــور 
گــر روی ایــن انبارهــا نوشــته ای بــه فارســی  مســی آن از نمادهــای ایــن بنــدر اســت. ا

دیدیــد زیــاد تعجــب نکنیــد، تجــار فــرش ایــران در هامبــورگ بســیار فعالنــد.  

گن بک  -  تیرپارک ها
ایــن بــاغ وحــش زیســتگاِه بیــش از ٢٥٠٠ حیــوان اســت، کــه ٢٧ هکتــار زمیــن را بــه خــود 
کپــی شــده از معبــد نپالــی، بــاغ هــای  اختصــاص داده اســت. در ایــن مجموعــه نســخه ی 
کوچــک دیگــری وجــود دارد. در نزدیکــی  ــور و جذابیت هــای  ژاپنــی، دروازه ی آرت دکوت
مرکــز ایــن مجموعــه پــارک زیبــای پانتــن بلومــن قــرار دارد، کــه در تابســتان ها رقــص نــور 

ــود. ــرا می ش و آب در آن اج

- قایق سواری 
دارای انــواع تــور جهــت ســفرهای دریایــی اســت و انتخــاب بهتریــن آن هــا بســیار ســخت 
کانال هــا، دریاچــه ی آلتاشــتر  کــه شــامل  اســت. بــا ایــن وجــود بهتریــن تــور، تــوری اســت 
و بارکاســن تــا اشپیشرشــتات باشــد بــا وجــود این کــه افــراد محلــی می گوینــد بــرای دیــدن 
قیمتــی  بــا  لنگــرگاه  موتوری هــای  قایــق  ولــی  نیســت،  قایق ســواری  بــه  نیــازی  بنــدر 
کــه شــما را از  مناســب رودخانــه را بــه شــما نشــان می دهنــد. بنابرایــن بــه محلی هایــی 

کار خــود را بکنیــد.  کردنــد فقــط لبخنــد بزنیــد و بعــد  قایــق منــع 
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غذا در هامبورگ
)لوبیــای  اســپک  اونــد  بوهــن  بیرنــن،  مثــًا  ســاده اند.  هامبورگــی  اصیــل  ذاهــای 
گابــی و بیکــن( و غذاهــای خیلــی خیلــی ســاده دیگــری مثــل  پختــه شــده همــراه بــا 
گــر دســرباز هســتید و  خ کرده در ماهی تابــه از آن جمله انــد. ا ســیب زمینی و ماهــی ســر
کــه یــک  کنیــد  گروتــز را در هامبــورگ پیــدا  رژیــم چاقــی برایتــان یــک افســانه اســت، ُرت 
نــوع پودینــگ تابســتانی اســت، پــر از تمشــک و خامــه. غذاهــای هامبورگــی شــباهت 
گــی دارنــد. ایــن موضــوع در  زیــاد و بســیار غریبــی بــه غذاهــای دانمارکــی و خصوصــًا کپنها
کــه امــروزه در تمــام دنیــا  طــرز پخــت و اســتفاده از مــواد اولیــه مشــهود اســت. همبرگــری 
متــداول اســت یــک برداشــت آمریکایــی از غذایــی هامبورگــی اســت )هامبورگــر، همبرگــر( 
ــر شــود یــک  ــاد، پ گوشــت ِ خیلــی زی ــان از  ــکادل می گوینــد. وقتــی قــرص ن ــه آن فری ــه ب ک
کــه مــا خورده ایــم خیلــی قطورتــر اســت.  کــه از همبرگرهایــی  فریــکادل تشــکیل می شــود 
غ، پیــاز، نمــک و فلفــل خیســانده شــده و بعــد در ماهی تابــه  گوشــت در تخم مــر ایــن 
کســفورد در ١٨٠٢  کــه خشــک شــود. دیکشــنری آ خ می شــود البتــه نــه آن قــدری  ســر

ــرد. ک ــی  ــتیک معرف ــی اس ــر را نوع همبرگ
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Frankfurt شهر فرانکفورت
ــا در  ــا و اصلی ترین ه ــا، بلند ترین ه ــی از بزرگترین ه ــهر تریــن هاســت: خیل ــورت ش فرانکف

ایــن شــهر جمع انــد. 
کــه فرانکفــورت فــرودگاه بزرگــی دارد، توریســت های یــک روزه زیــاد بــه آن جــا  از آن جــا 
کــه می خواهنــد در یــک روز یــا یــک نصفــه روز بیــن دو  ســفر می کننــد: توریســت هایی 
کننــد. ایــن دیدارهــا معمــواًل بــه بازدیــد از مرکــز شــهر می انجامــد.  پــرواز، شــهر را تماشــا 
کثــر شــهر های اروپایــی، خیابان هــای ســنگ فرش شــده  و  مرکــز شــهر فرانکفــورت مثــل ا
ــام  بی ماشــین اســت و مغازه هــای رنگارنــگ. مرکــز شــهر قدیمــی فرانکفــورت رومربــرگ ن
ــاختمان  ــر(. س ــهرداری )روم ــی ش ــاختمان قدیم ــن و دور س ــیه ی رود مای دارد؛ در حاش
کــه هــم قدیمــی اســت و هــم مــورد عاقــه ی توریســت ها، هنــوز دفتــر  رومــر بــا وجــود ایــن 

کار شــهردار فرانکفــورت اســت. 
گــذار در شــهر را از ایســتگاه هاپــت واخــه شــروع  گردشــگران فرانکفــورت، گشــت و  اغلــب 
کــه زمانــی  می کننــد. هاپــت واخــه در اصــل ســاختمانی قدیمــی بــه ســبک بــاروک اســت 
کونشــتابلر واخــه  کــه راه بیفتیــد بــه ســمت ایســتگاه  ایســتگاه پلیــس بــوده. از آن ایســتگاه 
کــه مرکــز خریــد اصلــی شــهر اســت.  ــد  ــان تســایل می گذری )البتــه از روی زمیــن(، از خیاب
ج هــا، ســاختمان های  ایــن خیابان هــای مرکــزی، روح قدیمــی شــهرند و در مقابــل بر

ــد.  ــاب می آین ــه حس ــر ب ــای دیگ ــک دنی ــورت، ی ــمان خراش های فرانکف ــا و آس بانک ه
بــا   )Main Tower( شــهر  اصلــی  ج  بــر بلندی هاســت.  و  ج هــا  بر شــهر  فرانکفــورت 
چشــم اندازی بــه ارتفــاع ٢٠٠ متــر، بلندتریــن نقطــه ی عمومی شــهر اســت؛ آســمان خراش 
ج  Commerce Bank بــا ٢٥٦ متــر ارتفــاع، بلندتریــن ســاختمان اداری اروپاســت و بــر
ــیده و باریــک  ــیار دیدنی ســت؛ کش ــدی دارد و بس ــر بلن ــز ٢٥٦ مت مســه )Messeturm( نی
ج مــداد می گوینــد. بیشــتِر ایــن ســاختمان های بلنــد در  اســت و محلی هــا بــه آن بــر
کــه مرکــز بانک هــای آلمــان اســت. بــازار بــورس آلمــان و بانــک  منطقــه ای قــرار دارنــد 

مرکــزی اروپــا نیــز در آن منطقــه قــرار دارنــد. 
گوتــه در بــاالی آن، یکــی از  ســاختمان اپــرای قدیمــی، بــا مجســمه های موتســارت و 
کــه بایــد بــه خاطــر بســپارید. اطــراف ایــن ســاختمان پــر از رســتوران  آدرس هایــی اســت 
کافــه اســت و خیابان هایــش در هــر ســاعت شــبانه روز, زنده انــد و مملــو از توریســت.  و 
کــه خــواب ندارنــد  خیابــان فرس گاســه و زاخسن هاوســن از خیابان هــای مرکــزی شــهرند 
کافه هایشــان بــا ســر و صــدای بیســت و چهــار ســاعته، منطقــه را تســخیر  و رســتوران ها و 

کرده انــد. 

گفتــه ی خودشــان پســر فرانکفــورت اســت و  گوتــه، نویســنده و شــاعر معــروف آلمانــی، بــه 
کــه  گوتــه، هــر جــا را  بعــد از مرگــش، دیــدار از خانــه اش بــرای عمــوم آزاد اســت. در خانــه ی 
کارهایــش می بینیــد: میــز تحریــرش، کتاب خانــه ی عظیــم و تمــام  کنیــد اثــری از او و  نــگاه 
کــه  ــرای دوســت داران ادبیــات. اهــل ادبیــات  کتاب هایــش، دســت نخــورده و جــذاب ب
کتــاب  باشــید یکــی دیگــر از ترین هــای فرانکفــورت را بایــد بــه خاطــر بســپارید: نمایشــگاه 
کتــاب عظیــم و  کتبــر هــر ســال در شــهر بــر پــا می شــود. نمایشــگاه  کــه در مــاه ا فرانکفــورت 

ســرگرم کننده  اســت و بزرگتریــن نمایشــگاه  کتــاب جهــان بــه شــمار مــی رود. 
فرانکفــورت، بعــد از برلیــن بیشــترین موزه هــا را دارد. مــوزه ی هنرهــای معاصــر، مــوزه ی 
تاریــخ، مــوزه ی یهــود، مــوزه ی ارتباطــات، معمــاری و بســیاری موزه هــای دیدنــی دیگــر. 
کــم از موزه هــا نــدارد.  کلیســای جامــع فرانکفــورت نیــز در شــهر قدیمــی دیدنی ســت و 

کــه در بمبــاران ســال ١٩٤٤ ســالم مانــده اســت.  کلیســا تنهــا بنایــی  اســت  ایــن 
شــهر، شــهر مجســمه ها و نمادهــای عجیــب و مــدرن اســت. یکــی از مهم تریــن ایــن 
اروپــا در مرکــز شــهر اســت  یــورو، واحــد پــول مشــترک  آبــی رنــگ  عامت هــا، عامــت 
کــه می بینیــد. ضمنــًا شــهر پــر از تابلوهــا و راهنماهــای  کــه جــزو اولیــن چیزهایی ســت 
کــه بــار اول اســت قــدم به شــهر  کســانی  کــردن مســیر و راه هــا بــرای  توریســتی  اســت و پیــدا 

می گذارنــد، بســیار آســان اســت. 
ــر از زمســتان اســت. رســتوران ها و  ــدار از فرانکفــورت در تابســتان بســیار لذت بخش ت دی
کنــار رود بــا نمایــی  کنــار رود مایــن، قــدم زدن در  کافه هــای فضــای بــاز، شــنبه بازارهای 
از آســمان خراش های شــهر؛ همــه از اردیبهشــت تــا آبــان خوش آیندتــر و مطلوب ترنــد. 
کــه توریســت تجــاری و توریســت های  کــه فرانکفــورت شهری ســت  هــر چنــد از آن جــا 
گــر  کــه ا یــک روزه زیــاد دارد، در هــر چهــار فصــل ســال پــر از توریســت اســت. ضمــن ایــن 
کریســمس و جشــن ســال نــوی میــادی  ســرما خیلــی اذیت تــان نکنــد، دیــدار بازارهــای 

در مرکــز شــهر هــم بســیار دیدنی ســت. 
اروپاســت.  شــهر های  کثــر  ا مثــل  و  اســتاندارد  بســیار  فرانکفــورت  در  هتل هــا  قیمــت  
بــرای یــک شــب اقامــت، قیمت هــا از ٨٠-٩٠ یــورو شــروع می شــود تــا ٢٠٠ یــورو. کمتــر 
کمتــر یــا اســم و رســم بیشــتر. معمــواًل قیمــت هتل هــا  و بیشــترش می شــود ســتاره های 
می شــود.  بیشــتر  اتومبیــل  و  کتــاب  نمایشــگاه  مثــل  مهــم،  نمایشــگاه های  هنــگام 
ورودی موزه هــا تقریبــًا ارزان اســت )حــدودا ٤-٥ یــورو بــرای هــر نفــر( و رســتوران و خــورد 

گــران نیســتند. ک ماننــد دیگــر شــهرهای آلمــان خیلــی  و خــورا

شهر فرانکفورت
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توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
کنیـد، دیـدن شـهر های اطـراف را بـه شـما توصیـه می کنیـم: دارمشـتات،  گـر فرصـت  - ا

ویزبـادن و حتـی هایدلبـرگ )کمـی دورتـر اسـت ولـی فوق العـاده زیباسـت(. 
کـه بـرای رفـت و آمـد در  - کارت فرانکفـورت، کارت هـای یـک روزه، دو روزه و بیشـتر اسـت 

شـهر و دیـدن موزه هـا بسـیار اقتصادی تـر از خریـد بلیت هـای تکـی اسـت. 
)هاپت بان هـوف  شـهر  اصلـی  ترمینـال  منطقـه ی  مواظـب  می کنیـم  توصیـه   -
و  مخـدر  مـواد  فروشـندگان  تجمـع  محـل  منطقـه  ایـن  باشـید.   )Hauptbahnhof
کـه پلیـس آلمـان پوشـش خوبـی روی منطقـه دارد، ولـی بایـد  جیب برهاسـت. بـا ایـن 
کـه توصیـه نمی کنیـم، خیابان هـای البـه اشتراسـه  کمـی مواظـب بـود. مناطـق دیگـری 

هسـتند.   )Taunusstrasse( تانـوس  اشتراسـه  و   )Elbestrasse(
گـرم  کریسـمس رومربـرگ در مـاه آذر و دی بسـیار دیدنـی اسـت. نوشـیدنی های  - بـازار 
گشـت و  کنیـد، هـم مـزه ی بسـیار خوبـی دارنـد هـم  مختلـف دکه هـای بـازار را امتحـان 

گـذار در سـرما را آسـان تر می کننـد. 

تاریخچه
چـرا اسـم ایـن شـهر فرانکفـورت اسـت؟ خـب، برگردیـم بـه قـرن هشـتم میـادی و ببینیم 
کن بودنـد  کنونـی سـا کـه در غـرب آلمـان  فولکلـور در ایـن زمینـه چـه می گویـد. قبایلـی 
کبیـر هـم پادشـاه - یـا حکمـران یـا رییـس قبیلـه ی - آن هـا  فرانـک نـام داشـتند. چارلـز 
بـود. در زمان هـای قدیـم امکانـات رفاهـی زیـادی وجـود نداشـت -مثـًا زمیـن تنیـس- و 
کشـورهای  گرفتـن، جنـگ بـا قبایـل و  پادشـاه ها هـم تفریحـات محـدودی مثـل مالیـات 
کبیـر هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـود –  دیگـر، آدم کشـی و شـکار داشـتند و خـب چارلـز 
کبیر- به  که چارلـز -همچنان  یعنـی زمیـن تنیـس نداشـت- و به شـکار می رفت. یک روز 
کـم عمـق رودخانـه ی مایـن  کـه داشـت از عـرض  شـکار رفتـه بـود، گـوزن ِ زیبایـی را دیـد 
کم عمق رودخانه شـد. از سرنوشـت  کشـف منطقه ی  گوزن باعث  عبور می کرد. فلذا آن 
کـه آیـا چارلـز او را شـکار  گـوزن مذکـور هـم هیـچ اطاعـی در دسـت نیسـت و معلـوم نشـد 
کـه نـه. برگردیـم بـه بحثمـان در خصـوص اسـم ایـن شـهر، فـورت در حقیقـت  کـرده یـا 
کـه چارلـز  کـم عمـق نهـر یـا رودخانـه دارد. بلـه، این جـور شـد  اشـاره بـه همیـن قسـمت 

گذاشـت.  اسـم ایـن منطقـه را فرانکفـورت 
در طـول حکمرانـی امپراتـوری روم، فرانکفـورت یک شـهر تجاری مهم بود و همیشـه هم 
بـه عنـوان یـک منطقـه ی بی طـرف بـه شـمار می آمـد. مثًا در جنگ های سـی  سـاله بین 
کنار و فقط  کاتولیک هـا و پروتسـتان ها، یـا حتـی در دوره ی ناپلئـون، فرانکفـورت ایسـتاد 
کـرد. ناپلئـون امپراتـوری اتریـش را در نبرد ْاسـترلیتز شکسـت داد و فرانکفورت هم  نظـاره 
طبـق معاهـده ی رایـن جـزو فتوحـات ناپلئـون بـه شـمار  آمـد. فرانکفورت برای یک سـاِل 
تمـام هـم جایـگاه پارلمـان آلمـان -بعـد از تاش هـای نافرجـام بـرای برقـراری دموکراسـی  
–ایـن  می مانـد  بی طـرف  بایـد  فرانکفـورت  امـا  بـود.   ۱۸۴۸- سـال  انقاب هـای  از  بعـد 
کشـید. می دانیـد چـرا؟ چـون  پـا پـس  بـرای همیـن هـم  انـگار -  ارثـی اسـت   ِ یـک چیـز 
کـه از جـوب آب بیـرون آمـده باشـد را قبـول  شـاه پروسـی – نـام قدیـم آلمـان - تاجـی را 
نمی کـرد! بلـه شـاهِ  خیلـی صریـح و بی تربیتی بـود. این توهینی بـه فرانکفورت، مجلس، 
کـه مجلـس بـه پادشـاه می بخشـد، وجـه تسـمیه شـهر و  وظایـف مجلـس، مشـروعیتی 
مردمـان آن بـود. بعـد از ایـن، فرانکفـورت خـود را یـک منطقـه ی آزاد و بی طـرف اعـام 
کـه نداشـت تـا این کـه پـروس در طـول جنـگ بـا  کاری بـه سیاسـت نداشـت  کـرده و دیگـر 

کـرد.  امپراتـوری اطریـش آن را جـزو خـود حسـاب 
کوتاهی  در قرن بیستم فرانکفورت دیگر خیلی هم بی طرف و آزاد و... نبود. برای مدت 
سـربازان فرانسـوی بعـد از جنـگ اول جهانـی شـهر را بـه اشـغال خـود در آوردنـد چـون 
کـه مناطـق اطـرافِ  رود رایـن ممکـن اسـت نظامـی بشـود.  رهبـران فرانسـه دیـده بودنـد 
کـرده بودنـد البـد. در همیـن دوران جنـگ یکی از شـخصیت های  و خـب احسـاس خطـر 
کسـی نبـود جـز  درخشـان تاریـخ فرانکفـورت، نقـش مهمـی را در شـهر بـازی می کـرد. او 
کـه  لودویـگ الندمـن اولیـن شـهردار یهـودی و مسـئول توسـعه ی همه جانبـه ی شـهر 
امـروز نتیجـه ی زحمت هایـش هنـوز در فرانکفـورت بـه چشـم می خـورد و خیلـی  از اهالـی 
خدابیامـرز نثـارش می کننـد. بـدون شـک تراژیک تریـن دوره در طـول تاریـخ فرانکفـورت 
کز تاریخـی را به نابودی  که خیلـی از مرا بمبـاران شـدید در طـول جنـگ جهانـی دوم بـود 
که فرانکفورت همیشـه دلش می خواسـت از جنگ و هیاهو  پیونـد داد. امـا مـا می دانیـم 
کـه آرامـش را می پرسـتید توسـط متفقیـن ویـران شـد، امـا  و سیاسـت دور باشـد. شـهری 
کثر شـهر بازسـازی شـده و  فرانکفـورت بازنمانـد، از آن خرابی هـا تنهـا یک خاطره مانده، ا

کنـار رود مایـن نشسـته بـوده.  انـگار فرانکفـورت همیشـه آرام در 
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وسایل نقلیه
دوچرخه 

فرانکفـورت، شـهر مناسـبی بـرای دوچرخـه سـواری اسـت از ایـن حیـث شـبیه اصفهـان 
ایـن  از  کـه  دارد  ویـژه ی دوچرخـه وجـود  بیشـتر خیابان هـا مسـیر  در  اسـت.  خودمـان 
حیـث شـبیه بـه اصفهـان خودمـان نیسـت! بـا اسـتفاده از دوچرخـه می شـود خیلـی از 
کرایـه ی دوچرخـه ایـن موسسـات می تواننـد بـه شـما  کـرد. بـرای  جاذبه هـا را هـم تماشـا 

سـرویس دهنـد:. 

حمل ونقل همگانی 
تمـام اتوبوس هـا، ترامواهـا و خطـوط راه آهـن و متـروی فرانکفـورت بهـای بلیـت بسـیار 

گـران اسـت.  کسـی در فرانکفـورت بسـیار  مناسـبی دارنـد. تا

خرید
کز خرید فرانکفورت همیشـه پـر از خارجی ها و  فرانکفـورت بـرای خریـد ایـده آل اسـت، مرا
کز فروخته می شـوند  کـه در ایـن مرا مـردم بومـی اسـت. لباس هـای زنانـه ی دسـت دوزی 
کثـر مغازه هـا تـا هشـت بعـد از  بسـیار ارزان و الهام بخـش خیلـی از طراحـان ُمـد بوده انـد. ا

ظهـر بـاز هسـتند امـا مغازه هـای بزرگتـر تـا نـه یا حتی ده شـب هـم بازند. 

- زلی 
خیابان هـای  متنوع تریـن  از  یکـی  حقیقـت  در  و  فرانکفـورت  در  خریـد  مرکـز  بزرگتریـن 

اروپاسـت.  در  خریـد  مخصـوص 

- کالین مارکتال 
این بازار به مواد غذایی اختصاص دارد. 

- شوایزر اشتراس 
این جا برای خرید سوغات و صنایع سنتی فرانکفورت مناسب است. 

- برگراشتراس 
کافه.  کوچک و البته  پر است از مغازه های نقلی و 

- نوردوستزنتروم 
که در شمال فرانکفورت قرار دارد.  یک پاساژ مدرن و مجهز است 

دیدنی های فرانکفروت 
 Main Tower ج اصلی یا - بر

- رومربرگ )مرکز شهر قدیم( و رومر )ساختمان شهرداری( 

- هاپت واخه 

- خیابان تسایل 

- منطقه ی زاخسن هاوسن 

- کلیسای جامع فرانکفورت 

- کلیسای سنت بارتولومئوس 

گوته  - خانه ی 

- ساختمان اپرای قدیمی 

- موزه ی ارتباطات 

- موزه ی تاریخ 

- موزه ی هنرهای معاصر 

- موزه ی یهود 

- موزه ی فیلم 

- باغ نخل ها 
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آب و هوا 
فرانکفــورت، گرم تریــن شــهر آلمــان اســت، و دارای آب و هــوای معتــدل قــاره ای. 
زمســتانی ســرد و تابســتانی معتــدل دارد. میانگیــن دمــای فرانکفــورت در طــول روز 
حــدود ١٤٫٤ درجــه ی ســانتیگراد و شــب ها حــدود ٥٫٨ درجــه ی ســانتیگراد می شــود. 
و  اســت  توریســت  از  پــر  تابســتان  در  هــم  فرانکفــورت  آلمــان  شــهرهای  مابقــی  مثــل 
کــرد. بــه هــر حــال تابســتان ممکــن اســت  دلیلــش را می تــوان در آب و هــوا جســت وجو 
گــرم اســت.  خیلــی شــلوغ باشــد امــا بهتریــن وقــت ســفر بــه فرانکفــورت هــم همیــن فصــل 

پیشنهاد سفر 
کــه در بســتر رودخانــه ی مایــن وافــع شــده ســر بزنیــد،  بــه مجموعــه موزه هــای اشــتادل 
ــه قدمــت بعضــی از  ک ــد  شــماری از شــاهکارهای نقاشــی اروپایــی در ایــن مــوزه جــا دارن
آن هــا بــه قــرن ١٤ میــادی بازمی گــردد، همچنیــن ایــن مــوزه مجموعــه ای از صدهــزار 
کاغــذ مربــوط بــه قــرون وســطی  ح روی  گرافیکــی در قالــب نقــش برجســته و طــر کار  قطعــه 
کــه شــاید سرشــناس ترین  گوتــه ســر بزنیــد. گوتــه  را در خــود دارد. بعــد از ظهــر بــه خانــه ی 
کــه آلمــان بــه خــود دیــده، در همیــن منــزل متولــد شــد. بعــد  ادیــب و نویســنده ای باشــد 
ج اصلــی شــهر  گــر تابســتان بــود و هــوا صــاف بــود- بــه بــاالی بــر از آن ٔبــه خصــوص ا
برویــد تــا بــا یــک منظــره ی بی بدیــل از شــهر مواجــه شــوید. بعــد از ظهــر می شــود بــه 

گشــت.  مــوزه ی تاریــخ ســری زد و بعــد از آن هــم در بازارهــای فرانکفــورت 

گردشگری فرانکفروت جاذبه های تفریحی و 
ج اصلی  - بر

فرانکفـورت  اصلـی  ج  بـر شـهر،  دیدنـی  مکان هـای  از  بازدیـد  بـرای  شـروع  بهتریـن 
ج با یک نمای  -بلندترین سـکوی عمومی شـهر- به ارتفاع ٢٠٠ متر اسـت. باالی این بر

بـود.  بـه رو خواهیـد  رو  از شـهر  خارق العـاده 

- رومربرگ 
رومربـرگ، قدیمی تریـن میـدان در مرکـز شـهر اسـت، کـه قدمـت سـاختمان های آن بـه 
کـه محلی هـا  کلیسـای پائولـز هـم می شـود  قـرن ١٤ و ١٥ میـادی برمی گـردد و ایـن شـامل 
به آن پائولزکیرشـه می گویند. قدیمی ترین سـالن شـهر، رومبر، در شـمال غربی رومربرگ 
قـرار دارد، کـه امـروزه سـاختمان اداری شـهرداری فرانکفـورت اسـت. درون ایـن سـالن 

گذشـته قـرار دارد.  پرتـره ی ارباب هـای ایـن منطقـه در طـول سـالیان 

- فرانکفورتر ُدم 
تاریخـی  آن  بـه  مـردم  کـه  باغـی  پشـت  در  درسـت  ُدم  فرانکفورتـر  رومربـرگ،  شـرق  در 
گوتیـک آن اسـت، کـه  ح  ج طـر می گوینـد قـرار دارد. یکـی از دیدنی هـای بـاغ تاریخـی، بـر
حـدود ٩٤ متـر ارتفـاع دارد و سـاخت آن در دهـه ی ١٨٦٠ بـه پایـان رسـیده. ُدم، تنهـا 

کرده انـد.  پیـدا  نجـات   ١٩٤٤ سـال  بمباران هـای  از  کـه  بناسـت  چنـد  دارای 
که ارزش دینی-تاریخی دارند.  موزه ی ُدم دارای یک مجموعه  از عتیقه جات است 

گوته  - خانه ی 
گـر بـه ادبیـات و بـه ویـژه ادبیـات آلمـان عاقه مندیـد، در سـفر بـه فرانکفـورت از خانـه ی  ا
گوته در ١٧٤٩ بوده اسـت.  کنیـد. ایـن خانه محل تولد یوهان ولفگانگ فن  گوتـه دیـدن 

- آلته اوپر و بورسه 
ح زیبـای رنسانسـی سـاخته  بـا طـر اپـرای قدیمـی(  اوپـر )خانـه ی  آلتـه  در سـال ١٨٨٠، 
ک یکسـان شـد! امـا  گفـت ایـن سـاختمان در جنـگ جهانـی دوم بـا خـا شـد. می شـود 
کردنـد. و امـا شـهر قدیمی بورسـه،  در دهـه ی ١٩٦٠ میـادی آن را یـک بازسـازی اساسـی 
ایـن قسـمت بافـت قدیمـی ای دارد و در اصـل مختـص بـه بازرگانـی شـهر بـوده و البتـه 

هنـوز هـم هسـت.

- موزه ی زوفر 
کنـار سـاحل رود مایـن قـرار دارنـد و بـه نـام مـوزه ی  کـه در  مجموعـه ای از موزه هاسـت 
اشتدلشـس  بخـش،  ایـن  قسـمت  مهم تریـن  می شـوند.  شـناخته  هـم  امبنکمنـت 
چندیـن  از  هنـری  آثـار  کـه  اسـت،  اشـتادل  هنـری  مؤسسـه ی  یـا  کونست اینسـتیتوت 
گذاشـته  تماشـا  بـرای  را  فرمـر  و  روبنـس  رنـوآر،  رامبرانـد،  مثـل  هنرمنـد مشـهور جهـان 

اسـت.

کومونیکاتسیون  - موزه ی 
بـه رونـد شـکل گیری ارگان هـای اجتماعـی و نقـش آن هـا در جوامـع می پـردازد. شـامل 

عکـس، مـدرک، و مسـتنداتی از نهادهـای اجتماعـی اسـت. 

- موزه ی معماری آلمانی 
کننـد.  بـه عاقه منـدان بـه معمـاری و تاریـخ توصیـه می کنیـم حتمـًا از ایـن مـوزه بازدیـد 
نمایـش  بـه  را  امـروز  بـه  تـا  از عصـر حجـر  مـوزه مجموعـه ی مدل هـای سـاختمانی  ایـن 

اسـت.  گذاشـته 

- موزه ی فیلم آلمان 
کتابخانه و نمایشگاه تاریخ فیلم است.  دارای 

- آیکون 
گذاشته است.  مجموعه ی نقاشی های دینی روسی را به نمایش 

کونست  - موزه ی انگونته 
کاربـردی می پـردازد، و اشـیای بـه نمایـش در آمـده ی آن بـه  بـه طـور تخصصـی بـه هنـر 
گرفتـه تـا دوران معاصـر، تعلـق دارنـد  دوران هـای مختلـف تاریخـی از چندصدسـال قبـل 

- موزه ی تاریخ 
بـر  از اسـمش  کـه  گرفتـه اسـت و همان طـور  ایـن مـوزه ی زیبـا در جنـوب رومبـرگ قـرار 

اسـت.  داشـته  وجـود  تاریخـی  نگـرش  مـوزه  اشـیای  چیدمـان  در  می آیـد 

- موزه ی یهودیان 
باسـتان  دوران  از  یعنـی  تاریـخ  طـول  در  آلمـان  یهودیـان  زندگـی  بـا  را  شـما  مـوزه  ایـن  

می سـازد.  آشـنا   ... و  ظـروف  لباس  هـا،  نمایـش  بـا  کنـون،  تا

گاسه  - موزه ی یودن 
کـه توسـط نازی هـا نابـود شـده  بازمانـده ی حمام هـای مذهبـی و خانه هـای یهودیـان 

بـود در ایـن مـوزه به نمایـش درآمـده اسـت.

- باغ وحش فرانکفورت 
از  جانـور  پنج هـزار  از  بیـش  می خـورد.  بزرگسـاالن!-  البتـه  و  کـودکان  درد  بـه  جـا  ایـن 
گونـه ی مختلـف در سـیزده هکتـار زمیـن ایـن باغ وحـش نگهـداری می شـوند.  ششـصد 
ایـن باغ وحـش در سـال ١٨٥٨ میـادی بناشـد و دومیـن باغ وحش قدیمی آلمان اسـت.

غذا در فرانکفورت
فرانکفـورت پـر از رسـتوران اسـت، یکـی از جاهـای قابـل ذکـر در زمینـه غـذا فرس گـراس 
کافـه و رسـتوران و غذاهـای بیرون بـر در فرانکفـورت اسـت. اواخـر مـی و  کـه مرکـز  اسـت 
کـه موزیـک  اوایـل ژوئیـه یـک جشـنواره ی غـذای محلـی در فرس گـراس برگـزار می شـود 
فرانکفـورت  در  را  فرانکفورتـر  بایـد  طبعـًا  می کننـد.  همراهـی اش  غـذا  غرفه هـای  و  زنـده 
گ اسـت و اولین بار در این شـهر آن  کنیـد، فرانکفورتـر همـان سوسـیس هات دا امتحـان 

کردنـد. عمـر فرانکفورتـر بـه قـرن نوزدهـم و سـال ١٨٧٠ برمی گـردد. را ارائـه 
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Hannover شهر هانوفر
هانوفر، شهر سبز، شهر نمایشگاه ها. 

هانوفــر شــهر مدرنــی اســت بــا فرهنــگ و ســنت های غنــی، بــا باغ هــای زیبــا و پارک هــای 
بــزرگ. مرکــز تاریخــی شــهر بارهــا در جنــگ تخریــب و بعــد از آن بازســازی شــده اســت. بــه 
کــه حتــی مرکــز شــهر قدیمــی اش هــم  همیــن دلیــل هانوفــر شــهر مــدرن و جدیــدی اســت 

جدیــد اســت. 
کــه بگیریــد و برویــد، از مناطــق مرکــزی و دیدنــی شــهر عبــور خواهیــد  مســیر روترفــادن را 
کشــیده شــده  کــه روی پیاده روهــا  کــرد. روترفــادن یــک خــط قرمــز ٤٫٢ کیلومتــری اســت 
و از مرکزشــهر، کروپکــه، اپــرا، پارک هــا و خیلــی  جاهــای دیگــر شــهر می گــذرد. کروپکــه، 
کافه هاســت. ســاعت قدیمــی  مرکــز هانوفــر و مرکــز تجمــع فروشــگاه ها و رســتوران ها و 
یــاد  بــه  از  متــروی شــهر،  ایســتگاه  مرکزی تریــن  بــاالی  در  کروپکــه درســت  معــروف  و 
ماندنی هــای هانوفــر اســت. گردشــگاه نیکی-دو-ســنت فاله و خیابان هــای اطرافــش 
کــه شــب های تابســتانش  کــز مــورد عاقــه ی توریست هاســت  پــر جنــب و جــوش و از مرا
 Alt( هــم بلنــد و پرشــور اســت. در طــی بازدیــد و قــدم زدن در خیابان هــای شــهر قدیــم
کلیســای قرمزرنــگ مــارک، خانــه ی الیبنیتــز و چشــمه ی اســکار  stadt( می توانیــد بــه 

وینتــر نیــز ســری بزنیــد. 
تــاالر شــهر جدیــد )راتهــاس جدید/نویــس راتهــاوس(  بــارز هانوفــر ســاختمان  نشــان 
گنبــد ســبزرنگش  گرفتــه و انعــکاس  کنــار دریاچــه ی مــاش )مــاش زه( قــرار  کــه  اســت 
کــه مشــخصه ی هانوفــر در بســیاری از عکس هــا و  بــر دریاچــه، منظــره ی زیبایــی دارد 
وب ســایت ها اســت. چشــم انداز شــهر از بــاالی ســکوهای آن بســیار رویایی ســت و در 
گنبــدش، چهــار مــدل شــهر هانوفــر از دوران قــرون وســطی تــا بــه امــروز بــه معــرض  البــی 

گذاشــته شــده اســت.  نمایــش 
یــا  کامپیوتــر دنیــا  بــه شــهر نمایشــگاه ها معــروف اســت، بزرگتریــن نمایشــگاه  هانوفــر 
ــه هــر دو  ــر(، ک ــر ِفی ــر )هانوف ــوژی، نمایشــگاه هانوف ســبیت، و نمایشــگاه صنعــت و تکنول
ــا  ــگاه ها، روزه ــزاری نمایش ــگام برگ ــتند. هن ــا هس ــوند از مهم ترین ه ــزار می ش ــار برگ در به
کنــار آن هــا، نمایشــگاه خودروهــای  در غرفه هــا و شــب ها در شــهر شــلوغ می شــود. در 
ــات، از نمایشــگاه های مــورد  ــوژی، و نمایشــگاه دام و حیوان ســنگین، فنــاوری بیوتکنول

عاقــه ی صنعت گــران و بازرگانــان اســت. 
هانوفــر بــه شــهر ســبز هــم معــروف اســت. باغ هــای ِهــِرن هــاوزن در قلــب شــهر و طبیعــت 
که در همه جای شــــهر بین ساخــــتمان ها و بناهــــا پخش شــده اســت-  زیبــــای ســــبزی 

کــه  کــه از وســط آن می گــذرد، نشــان می دهنــد  زمیــن دشــت مانند شــهر و رود الینــه 
چــه لقــب برازنــده ای بــرای شــهر برگزیده انــد. ســه بــاغ هــرن هــاوزن میــراث شــاه هانوفــر 
کــدام آرایــش و فضــای متفــاوت و  کــوه. هــر  بــاغ  گئــورگ و  بــاغ  بــزرگ،  بــاغ  هســتند: 
ــزرگ  ــزرگ شــهر و دریاچــه ی مصنوعــی و ب ــاغ  وحــش ب ــارک شــهر و ب ــد. پ بی نظیــری دارن
کــرده اســت. همچنیــن قلعــه ی تاریخــی  ــر  مــاش نیــز زیبایــی طبیعــت شــهر را چنــد براب
کــه از بیــن جنگل هــای حاشــیه ی شــهر ســربرآورده، از منظره هــای منحصــر  مارین بــرگ 

بــه فــرد شــهر اســت. 
کتبرفســت دنیــا  هانوفــر شــهر فســتیوال ها و جشن هاســت. پــس از مونیــخ، بزرگتریــن ا
گارســون هایی بــا  کــه در چادر هــای بــزرگ بــا  در ایــن شــهر برگــزار می شــود؛ فســتیوالی 
ــادی  ــِن ش ــن جش ــان بزرگتری ــر میزب ــن هانوف ــود. همچنی ــا می ش ــنتی، برپ ــای س لباس ه
غول پیکــر  وســایل  و  شــادی  کارنوال هــای  از  فســتیوالی  دنیاســت.  )شوتسن فســت( 
کارنــاوال یکــی از بلندترین هــا در نــوع خــود و  شــهربازی و فانفــار. رژه ی مشــهور ایــن 
شــاید بلندتریــن رژه  در دنیــا باشــد. فســتیوال بین المللــی جــاز نیــز یکــی از محبوب تریــن 
بــر  عــاوه  برگــزار می شــود.  ژوئــن  مــه و  کــه در ماه هــای  فســتیوال های هانوفــر اســت 
این هــا، فســتیوال بهــار، فســتیوال بــاغ بــزرگ، فســتیوال دریاچــه ی مــاش و بازارهــای 
هانوفــر  فصــل  چهــار  جشــن های  و  فســتیوال ها  از  کاملــی  مجموعــه ی  کریســمس، 

هســتند. 
کنــار تمــام جذابیت هــای تفریحــی و طبیعــی شــهر، دیــدار از مــوزه ی اشــپرنگل بــا  در 
تاریــخ و  مــوزه ی  نقاشــانی چــون پیکاســو؛  مــدرن  نقاشــی  از  مجموعــه ی بی نظیــری 

بــود.  کســتنر بســیار به یادماندنــی خواهــد  مــوزه ی 
گرانــی نیســت. ماننــد دیگــر شــهرهای آلمــان از دکه هــای فــروش سوســیس  هانوفــر شــهر 
گرفتــه تــا رســتوران های ســنتی آلمانــی و ایتالیایــی و چینــی را مناســب هــر ســلیقه و هــر 
کــرد. یــک وعــده غــذا معمــواًل بیــن ٤-٥ تــا ٢٥ یــورو در می آیــد.  بودجــه ای می تــوان پیــدا 
گفــت هزینــه ی اقامــت در ایــن شــهر ماننــد ســایر شــهرهای آلمــان اســت:  تقریبــًا می تــوان 
هزینــه ی اقامــت دو نفــر در یــک هتــل چهــار ســتاره، بیــن ٨٠ تــا ١٥٠ یــورو اســت. البتــه این 
کثــر مســافران  کــه ا هزینــه بســتگی بــه نــوع هتــل و زمــان مســافرت شــما نیــز دارد. بــا ایــن 
هانوفــر زمــان مسافرت شــان را بــا نمایشــگاه ها تنظیــم می کننــد، ولــی هانوفــر بهــار و 
تابســتان بی نظیــری دارد، پاییــزش زیباســت و زمســتانش ســرد. درهرصــورت بهتریــن 

زمــان بــرای دیــدار از هــر شــهر ســبزی، از اردیبهشــت تــا مهــر اســت.

شهر هانوفر
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توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
ــا وجــود نمایشــگاه های مختلــف و توریســت های فــراوان در  - بســیاری از هانوفری هــا ب
گــر بــه مشــکلی برخوردیــد از  شهرشــان، انگلیســی صحبــت نمی کننــد و حواســتان باشــد ا

دفاتــر توریســتی یــا از جوان ترهــا ســوال بپرســید. 
ــازه  ــما اج ــه ش ــه ب ک ــورو  ــغ ١٧ ی ــه مبل ــن ب ــت نیدرزاخس ــام بلی ــه ن ــود دارد ب ــی وج - بلیت
اســتان  بیــن شــهرهای  کــه می خواهیــد  بــار  هــر چنــد  می دهــد در طــی ٢٤ ســاعت، 
کنیــد. ایــن بلیــت فرصــت خوبــی بــرای  نیدرزاخســن و داخــل آن هــا بــا قطــار رفــت و آمــد 

ســر زدن بــه شــهرهای برمــن و هامبــورگ اســت. 

تاریخچه
کـه بریتانیـا هـم در حکمرانـیِ  هانوفـر نقـش داشـته! البتـه امـروز دیگـر  بـد نیسـت بدانیـد 
کی توسـط دو حکومت اداره می شـود نمی شناسـند.  هانوفـر را بـا این کـه به صورت اشـترا

نمایشـگاه. می پرسـید نمایشـگاه چی؟ 
بزرگتریـن نمایشـگاه  بـه نمایشـگاه هایش می شناسـند.  را  این کـه هانوفـر  خـب، منظـور 
بلـه  می شـود.  برگـزار  هانوفـر  در  کهکشـان ها  بخوانیـد  دنیـا  تمـام  در  فنـاوری دیجیتـال 
بازدیدکننـده  نفـر  میلیـون  بیسـت  نمایشـگاه  ایـن   ،2000 کسـپوی  ا در  تنهـا  بزرگتریـن. 
کسـپو، کـه مطمئنـًا سـرگرم کننده ترین بخـش از هویت هانوفر اسـت،  داشـته. امـا جـدا از ا
که البته از نظر سـنت و رسـوم هم  کـم نـدارد. ایـن شـهرِ  مدرن  هانوفـر از لحـاظ دیدنی هـا 
کـز خرید با تجهیزات بسـیار  غنـی اسـت یـک عالـم پـارک دیدنـی، یـک دانشـگاه عالی و مرا
باالیـی دارد. تمامـی رویدادهـای ملـی و بین المللـی در هانوفـر بـا شـکوِه بیشـتری جشـن 
کـه در هـر حیطـه ای بـه بهتریـن  گرفتـه می شـود. اصـًا هانوفـر وظیفـه ی خـود دانسـته 
شـکل ممکـن حاضـر شـود. در نـگاه اول فکـر می کنیـد هانوفـر چیـز زیـادی بـرای عرضـه 
کـه راجـع بـه ریـز بـودن و تیـز  نـدارد، امـا اشـتباه می کنیـد، یـک ضرب المثـل فارسـی بـود 

کـه ارجاعتـان می دهیـم بـه همـان.  کـرده بـود  بـودن فلفـل اظهـار نظـر 

نمایشگاه ها
که به عنوان یک شـهر نمایشـگاهی   مهم تریـن نکتـه در مـورد هانوفـر اصواًل همین اسـت 
کـه همه سـاله  گونه انـد: آن هـا  ح اسـت. نمایشـگاه های هانوفـر دو  در سـطح جهـان مطـر
کـه همـه  کـه لزومـًا همـه سـاله برگـزار نمی شـوند. امـا آن هایـی  برگـزار می شـوند و آن هـا 

سـاله برقرارنـد این هـا هسـتند:  

بهار 
کسـپو برگـزار مـی شـود.  CeBIT : سـالیانه و در چنـد روز از مـاه مـارس داخـلِ  محوطـه ی ا
لـذت  آن  از  تکنولـوژی  طرفـداران  و  دنیاسـت  در  کامپیوتـر  نمایشـگاه  بزرگ تریـن  ایـن 

خواهنـد بـرد. 
کـه مربـوط بـه صنعـت و تکنولـوژی  Hannover messe : یـک نمایشـگاه مشـهور اسـت 

اسـت. 
کنند.   که در آن جشن و شادی و خوشی می  Spring Festival : یک فستیوال بهاره 

Masala World-beat Festival : موسـیقیدان های سـبک های مختلـف از سرتاسـر دنیـا 
کشـیده  کنند، این جشـنواره به تابسـتان هم  گرد هم می آیند تا در این همایش شـرکت 

کل شـهر را در بـر می گیـرد.  می شـود و 

تابستان 
کـه هـر سـال  International Firework Competition : رقابـت جهانـی آتـش بـازی اسـت 
بیـن مـی و سـپتامبر برگـزار می شـود، هـر نمایـش آن نزدیـک نیـم سـاعت ممکـن اسـت 

طـول بکشـد. 
کـه خصوصـًا برای بچه ها جالب  Rubber Duck Race : رویـداد یـک روزه ی شـادی اسـت 
برگـزار  رودخانـه  روی  پاسـتیکی  اردک هـای  بیـن  کـه  اسـت  مسـابقه  یـک  ایـن  اسـت، 

می شـود، البتـه ایـن اردک هـای پاسـتیکی را آدم هـا حرکـت می دهنـد. 

زمستان 
کریسـمس همـه سـاله در همیـن ایـام برگـزار می شـود. یکـی  Christmas Market : بـازار 
آن  در  کـه  اسـت  اش  حاشـیه  در  نمایشـگاهی  بـازار  ایـن  قسـمت های  دیدنی تریـن  از 

می دهنـد.  نمایـش  را  یخـی  مجسـمه های 

دیدنی های هانوفر 
- راتهاوس جدید 

- باغ های هرن هاوزن 

کروپکه  کروپکه و ساعت  - منطقه ی 

- کلیسای مارک 

- خانه ی الیبنیتز 

- چشمه ی اسکار وینتر 

- دریاچه ی ماش زه 

- پارک شهر 

- باغ  وحش هانوفر 

- قلعه ی مارین برگ 

- موزه ی اشپرنگل 

- موزه ی تاریخ 

کستنر  - موزه ی 

- استادیوم شهر 
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گردشگری هانوفر جاذبه های تفریحی و 
- روتر فادن 

کشـیده شـده اسـت، کـه بـه روتـر فـادن  در ایـن شـهر بـر روی تمـام پیاده روهـا خـط قرمـز 
شـهرت دارد و حـدود ٤.٢ کیلومتـر هـم طولـش اسـت. 

- نویس راتهاوس 
گـردش خـود در هانوفـر را بـا ایـن مـکان، کـه در سـال ١٩١٣ سـاخته شـده و  بهتـر اسـت 
گنبـد سـبز رنـگ دارای  کنیـد. ایـن  کشـیده، آغـاز  تـازه سـاختش دوازده سـال هـم طـول 
گنبـد  چندیـن سکوسـت و نمایـی زیبـا از شـهر را بـه شـما نشـان می دهـد. در البـی ایـن 
چهـار شـکل مختلـفِ  شـهر هانوفـر از دوران قـرون وسـطی تـا بـه امـروز بـه معـرض نمایـش 

گذاشـته شـده اسـت. 

- موزه ی ویلهلم بوش 
کاریکاتوریسـت یعنـی ویلهلـم بـوش در ایـن مـوزه بـه  کاریکاتورهـای ایـن  مجموعـه ای از 

گذاشـته شـده اسـت.  نمایـش 

- دی ناناس 
فرانسـوی  معـروف  هنرمنـد  توسـط  کـه  کارولیـن  و  شـارلوت  سـوفی،  مجسـمه ی  سـه 
گروتـو سـاخته شـده اسـت و از دیدنـی هـای جـذاب شـهر محسـوب  نیکـی دوسـن فالـه 

می شـوند. 

- موزه ی اشپرنگل 
نمایـش  بـه  پیکاسـو  ماننـد  معروفـی  هنرمنـدان  آثـار  مـدرن،  هنرهـای  مـوزه ی  ایـن  در 

اسـت.  شـده  گذاشـته 

- یادبودهای جنگ 
خیابـان  نزدیکـی  در  بریتـه  خیابـان  در  هیروشـیما  جنـگ  کشته شـدگان  یادبـود  بنـای 
گوسـت،  گرفته اسـت و هر سـال رأس سـاعت ٨:١٥ دقیقه ی صبح روز شـش آ اوسـتر قرار 
تاریـخ و زمـان انفجـار ایـن بمـب اتمـی، مـردم در ایـن مـکان جمـع می شـوند تـا صـدای 

زنـگ صلـح ایـن یادبـود را بشـنوند. 

غذا در هانوفر
گرسـنه  هانوفـر انـواع و اقسـام رسـتوران ها را بـرای انـواع سـایق دارد و مطمئنـًا در هانوفر 
کنیـد. چـون شـهر  نمی مانیـد منتهـای مراتـب بـه نکتـه ای مثـل انعـام دادن بایـد دقـت 
تاجرهـا،  و  اسـت  تاجـر  از  پـر  و همایـش همیشـه  نمایشـگاه  برگـزاری  بـه خاطـر  معمـواًل 
کوچـک و  گویـا خـوب انعـام می دهنـد. بـرای انعـام دادن، فی المثـل در رسـتوران های 
کافـی اسـت تـا بقیـه ی پولتـان را باقـی بگذاریـد، یـا بـه اصطـاح صـورت حسـاب  کافه هـا 
کل قیمـت غـذا در  کنیـد، در رسـتوران های بزرگتـر هـم انعـام را ده درصـد  را بـه بـاال ُرنـد 
نظـر می گیرنـد. هانوفـر ماننـد دیگـر شـهرهای آلمـان پر اسـت از سوسـیس های مختلف و 

گـرم بـه مـردم می فروشـند. ک را  کـه ایـن خـورا کوچـک غـذای سـیار  دکه هـای 
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