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۱ - اطالعات عمومی ایتالیا

کلی به ایتالیا نگاهی 

جغرافیا

کشوری تقسیمات 

زبان ها

مذاهب

اقتصاد

گردشگری و توریسم

آب و هوا

جشن ها و جشنواره ها

غذا و آشپزی

میراث فرهنگی مادی ایتالیا

میراث فرهنگی معنوی ایتالیا

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در ایتالیا

گردشگران در ایتالیا اقامتگاه های 

کردن در ایتالیا خرید 

۲ - شهر رم

نگاهی به رم

تاریخچه

وسایل نقلیه

خرید

آب و هوا

پیشنهاد سفر

گردشگری رم جاذبه های تفریحی و 

غذا در رم

۳ - شهر ونیز

نگاهی به ونیز

تاریخچه

وسایل نقلیه

خرید

آب و هوا

پیشنهاد سفر

گردشگری ونیز جاذبه های تفریحی و 

غذا در ونیز

۵ - شهر میالن

نگاهی به میالن

تاریخچه

وسایل نقلیه

خرید

آب و هوا

گردشگری میالن جاذبه های تفریحی و 

غذا در میالن

۴ - شهر فلورانس

نگاهی به فلورانس

تاریخچه

وسایل نقلیه

خرید

آب و هوا

گردشگری فلورانس جاذبه های تفریحی و 

غذا در فلورانس

۶ - بخش های دیگر

تماس با ما

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 ایتالیا نگاهی 
کـــه نـــام رســـمی اش جمهـــوری ایتالیایـــی اســـت، در جنـــوب اروپـــای مرکـــزی  ایتالیـــا 
ـــا فرانســـه، ســـویس، اتریـــش و اســـلوونی- در امتـــداد  کشـــور از شـــمال ب گرفتـــه. ایـــن  ـــرار  ق
ــده  ــیده شـ کشـ ــبه جزیره  ــورت شـ ــه صـ ــوب، بـ ــا جنـ ــت و تـ ــایه اسـ ــای آلـــپ- همسـ کوه هـ
و  ســـاردنیا-  و  سیســـیل  مدیترانـــه-  دریـــای  جزیره هـــای  بزرگ تریـــن  ایتالیـــا  اســـت. 
کشـــور ســـان مارینو و واتیـــکان  بـــر می گیـــرد و دو  کوچک تـــری را هـــم در  جزیره هـــای 
ـــی  ـــت ٦٠ میلیون ـــا جمعی ـــی دارد و ب ـــدل فصل ـــوای معت ـــد؛ آب و ه گرفته ان ـــرار  ـــم درش ق ه
کشـــور پرجمعیـــت جهـــان  کشـــور پرجمعیـــت اروپـــا و بیست وســـومین  خـــود، ششـــمین 

بـــه شـــمار مـــی رود. 
پایتخـــت  و  غربـــی  تمـــدن  سیاســـی  مرکـــز  مدت هـــا  کـــه  اســـت  رم  ایتالیـــا،  پایتخـــت 
امپراتـــوری روم بـــه شـــمار می رفـــت. بعـــد از فروپاشـــی امپراتـــوری روم، ایتالیـــا بارهـــا 
ــی  ــد. در پـ ــد شـ ــا متولـ ــانس آن جـ ــا رنسـ ــال بعدهـ ــن حـ ــا ایـ ــت، بـ گرفـ ــرار  ــاراج قـ ــورد تـ مـ
دوران پیدایـــش دوبـــاره )Risorgimento(، اســـتان های ایتالیـــا در ١٨٦١ بـــا هـــم یکـــی 
ـــا  ـــد. طـــی دو دهـــه ی آخـــر قـــرن نوزدهـــم، ایتالیـــا ب کشـــور ایتالیـــا را تشـــکیل دادن شـــدند و 
ـــوری   ـــره امپرات ـــی، رودس و دوازده جزی ـــر لیبـــی، اریتـــره، ســـومالی، اتیوپـــی، آلبان تســـلط ب
کـــه در تیانجیـــن چیـــن هـــم یـــک امتیـــاز انحصـــاری داشـــت.  مســـتعمراتی ای تشـــکیل داد 
ایتالیـــای مـــدرن امـــروز، جمهـــوری دموکراتیـــک دارد و در صـــف ٨ کشـــور صنعتـــی جهـــان 
گرفتـــه. ســـطح زندگـــی در ایتالیـــا در حـــد اســـتاندارد بـــاال قـــرار دارد و از لحـــاظ  قـــرار 

ــر جهـــان اســـت. ــور برتـ کیفیـــت زندگـــی، جـــزء فهرســـت ١٠ کشـ
گـــروه ٨، گـــروه ٢٠ و ناتـــو عضویـــت  کشـــور، یکـــی از اعضـــای اتحادیـــه ی اروپاســـت و در  ایـــن 
ســـازمان  اقتصـــادی،  گســـترش  و  همـــکاری  ســـازمان  عضـــو  همچنیـــن  ایتالیـــا  دارد. 
ــت؛ از  ــل اسـ ــازمان ملـ ــی و سـ ــای غربـ ــه ی اروپـ ــا، اتحادیـ ــول اروپـ ــی، کنسـ ــارت جهانـ تجـ
لحـــاظ بودجـــه ی دفـــاع جهانـــی، در رده ی نهـــم بـــوده و بخشـــی از تســـلیحات اتمـــی ناتـــو 

را در اختیـــار دارد. 
کشـــور قدرت منـــد،  در واقـــع، ایتالیـــا نقـــش بزرگـــی در ارتـــش اروپایـــی و جهانـــی دارد. ایـــن 
ــه،  ــتان، فرانسـ ــورهای انگلسـ کشـ ــار  کنـ ــادی، در  ــی و اقتصـ ــی، اجتماعـ ــاظ سیاسـ از لحـ
کـــه ایتالیـــا ســـطح  کـــرد  ـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره  ـــد ب آلمـــان و روســـیه قـــرار می گیـــرد. در آخـــر بای

ســـواد باالیـــی دارد.

جغرافیا
ــا مختصــات جغرافیایــی تقریبــی ۵۰ ۲۲ شــمالی، ۳۰ ۱۲ شــرقی  ــا ب ایتالیــا در جنــوب اروپ

قــرار دارد.
کــه از آن  کل آن ۳۰۱۳۲۳ کیلومتــر مربــع )تقریبــًا یــک پنجــم ایــران( اســت  مســاحت 
۲۹۴۰۲۹ کیلومتــر مربــع خشــکی و ۷۲۱۰ کیلومتــر مربــع آب اســت. ۷۶۰۰ کیلومتــر ســاحل 

دارد.
کشــور شــبیه چکمــه  کــه نقشــه ایــن  کشــور ایتالیــا ایــن اســت  نکتــه جالــب در مــورد نقشــه 

ــد. می باش
جزایر ساردنی و سیسیل در دریای مدیترانه نیز جزو ایتالیا است.

کشورهای زیر مرز مشترک دارد: کشور ۲۹۳۲۱ کیلومتر است. با  مرزهای این 
اتریش: ۴۳۰ کیلومتر

فرانسه: ۴۸۸ کیلومتر
واتیکان: ۳٫۲ کیلومتر )واتیکان در داخل شهر رم پایتخت ایتالیا قرار دارد(

ــا  ــت امیلی ــا و در دل ایال ــمال ایتالی ــو در ش ــان مارین ــور س ــر )کش ــو: ۳۹ کیلومت ــان مارین س
رومانیــا قــرار دارد(

اسلوونی: ۲۳۲ کیلومتر
سوئیس: ۷۴۰ کیلومتر

آب و هــوای ایتالیــا مدیترانــه ای اســت. در شــمال بــه دلیــل وجــود رشــته کوه آلــپ ســرد، 
کشــوری تقریبــًا گــرم اســت. کل  در جنــوب خشــک و در 

کمتریــن  کــوه مونتــه بیانکــو بــا ارتفــاع ۴۸۰۸ متــر از ســطح دریــا و  بلندتریــن نقطــه آن 
دریــای مدیترانه اســت. آن  ارتفــاع 

کشوری تقسیمات 
کــه ۵ تــا از آن هــا دارای  کشــور ایتالیــا از نظــر جغرافیایــی بــه ۲۰ ناحیــه تقســیم مــی شــود 

نوعــی خودمختــاری در وضــع قوانیــن محلــی مــی باشــند.
از ســوی دیگــر ایتالیــا بــه ۱۱۰ اســتان و ۸٬۱۰۰ شــهرداری تقســیم مــی شــود. عــالوه بــر ایــن 
گرفتــه  در ســال ۲۰۰۹ میــالدی ۱۵ شــهر ایتالیــا بــه عنــوان ابرشــهر )متروپولیــس( در نظــر 
کــه البتــه ایــن تقســیمات جدیــد هنــوز بــه جرحلــه رســمی و اجرایــی نرســیده  شــدند 

اســت.

به ایتالیا خوش آمدید

WWW.TEDSA.COM

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


6 / 

زبان ها
عمــده ایتالیایی هــا رومــی تبــار هســتند و زبان هــای رایــج در ایتالیــا هــم تقریبــًا همگــی 
ــان  ــان رســمی ایتالیــا زب ــا وجــود اینکــه زب ــد. ب ــان رومــی بشــمار می رون شــاخه هایی از زب
کــه حالتــی  کشــور وجــود دارنــد  ایتالیایــی اســت امــا زبان هــای پرگویشــور دیگــری در ایــن 
قــرار  نابــودی  ایــن زبان هــا در معــرض  از  گاه محلــی دارنــد. بســیاری  نیمــه رســمی و 
ــا  ــر ایتالی ــم ب ــت فاشیس ــه دوره حکوم ــا ب ــی این زبان ه ــرگ تدریج ــروع م ــه ش ک ــد  گرفته ان
کنــون ایــن  کــه از ســال ۱۸۶۱ تــا  کشــور اســت  بــاز می گــردد. ایتالیایــی زبــان رســمی ایــن 

مقــام را دارد.
آلمانــی: آلمانــی زبــان رســمی ایالــت خودمختــار تیــرول جنوبــی در شــمال ایتالیــا اســت. 
ــه  ــا اتریــش مــردم ب ــو بــه دلیــل هم مرزبــودن ب همچنیــن در بخش هایــی از ایالــت بولتزان

کننــد. ایــن زبــان تکلــم مــی 
فرانســوی: در شــمال غربــی و در ایالــت وال لــه داوســتا بــه دلیــل هــم مــرز بــودن بــا فرانســه 

مــردم بــا ایــن زبــان آشــنایی دارند.
لیگــوری: در مناطــق شــمالی ایتالیــا بویــژه شــهر جنــوا رایــج اســت و بیــش از یــک میلیــون 
گویش هــای ایــن  گویشــور در ایتالیــا دارد. گویــش جنوایــی و بریگاســکی از مهم تریــن 

زبــان در ایتالیــا هســتند.
گوریتزیــا مــردم بــه دلیــل همســایگی بــا اســلوونی بــا  اســلوونیایی: در شــهرهای تریســته و 

ایــن زبــان آشــنایی دارنــد.
لومبــاردی: در مناطــق شــمالی ایتالیــا بویــژه نقــاط هم مــرز بــا ســوئیس رایــج اســت و 

گویشــور در ایتالیــا دارد. بیــش از ســه میلیــون 
کــه بیــش از دومیلیــون نفــر از  پیدمونتــی: زبــان رایــج منطقــه پیدمونــت ایتالیاســت 

مــردم ایتالیــا بــدان تکلــم می کننــد.
کــه از زبان هــای رومــی بشــمار مــی رود و در ایتالیــا  ونیــزی: زبــان قدیمــی منطقــه ونیــز 
قریــب دو میلیــون نفــر از اهالــی منطقــه ونیــز و مناطــق مجــاور بــدان تکلــم می کننــد. ایــن 

زبــان در اســلوونی نیــز رایــج اســت.
کــه بیــش از  ناپلــی: زبــان رایــج منطقــه جنــوب ایتالیــا بویــژه نواحــی پالرمــو و ناپولــی اســت 
شــش میلیــون نفــر از ســکنه ایتالیــا بــدان ســخن می گوینــد. گویــش ایتالیایــی جنوبــی در 

گویشــی از همیــن زبــان اســت و نــه ایتالیایــی. واقــع 
گویشــی از زبــان ایتالیایــی  گاهــی  کــه  توســکانی: زبــان رایــج در منطقــه توســکانی اســت 

نیــز شــمرده می شــود. حــدود ســه میلیــون تــن بــه ایــن زبــان تکلــم می کننــد.
گویشــور دارد امــا در منطقــه خودمختــار  گرچــه تنهــا ۱۲۵ هــزار تــن  ساســاری: ایــن زبــان ا

ســاردینیا زبــان رســمی بشــمار مــی رود.
یــک  بــه  نزدیــک  هنــوز  کــه  ایتالیاســت  جنــوب  بومــی  زبان هــای  از  ســاردوکمپیدانی 
کوهســتانی شــمال ایتالیــا بســر  گویشــورانش در مناطــق  گویشــور دارد امــا بیشــتر  میلیــون 
کــه ایــن بدلیــل سیاســت های فاشیســتی ایتالیــا در زمــان جنــگ جهانــی دوم  می برنــد 

بوده اســت.
کــه در ایتالیــا امــروزه بیــش از دویســت  زبــان ایتالیایی-یهــودی از زبان هــای رومــی اســت 

گویشــور نــدارد. تــن 

مذاهب
و  یهودیهــا  پروتســتانها،  ولــی  اســت،  کاتولیــک  مســیحیت  بــا  کثریــت  ا و  کمیــت  حا
 ۹۱.۶٪ می کننــد.  زندگــی  کشــور  ایــن  در  نیــز  هســتند(  مهاجــر  کثــرًا  ا )کــه  مســلمانان 
آنهــا )۳۶.۸٪(  یــک ســوم  کــه  کاتولیــک هســتند  ایتالیــا مســیحی و بیشــتر  جمعیــت 
کــه )۱.۴٪(  عضــو فعــال هســتند.امروزه ۸۲۵۰۰۰ نفــر مســلمان در ایتالیــا زندگــی می کننــد 
ــه از بیــن آنهــا فقــط۵۰۰۰۰ نفــر ملیــت ایتالیایــی  ک ــا را تشــکیل می دهنــد  جمعیــت ایتالی

دارنــد.
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اقتصاد
ماشــین آالت،  فلــزکاری،  صنایــع  بــه  می تــوان  کشــور  صنایــع  مهم تریــن  جملــه  از 
البســه،  و  منســوجات  مشــروبات،  و  غذایــی  مــواد  نقلیــه،  وســائط  شــیمیایی، 
هواپیماســازی، کشتی ســازی، پتروشــیمی، الکتریکــی، اتمــی و جنگ افــزار اشــاره نمــود. 
گنــدم، جــو، ســیب زمینی، چغندرقنــد، ســیب، ذرت، برنــج، انگــور، ماهــی، گاو و خــوک 
ــمال  ــد. ش ــکیل می دهن ــور را تش کش ــروری  ــاورزی و دامپ کش ــوالت  ــز مهم تریــن محص نی
ــز اصلــی صنعــت ایتالیاســت. در  ــا، مرک ــه دیگــر نقــاط اروپ ــا دسترســی آســانش ب ــا ب ایتالی
کشــور غالبــا زراعــی اســت و محصوالتــی از قبیــل انگــور، چغنــدر قنــد،  مقابــل، جنــوب 

گنــدم ، ذرت ، گوجــه فرنگــی و ســویا تولیــد می کنــد. 
کوچــک اســت ، بــه ایــن علــت میانگیــن درآمــد در جنــوب ایتالیــا )متســو  ع  کثــر مــزار ا
کشــور پاییــن تــر اســت. کشــاورزی در شــمال  جیورنــو( در حدنســبتا زیــادی از شــمال 
گنــدم، ذرت، برنــج، انگــور ،میــوه و  بیشــتر مکانیــزه اســت و محصــوالت عمــده آن شــامل 

ــع لبنــی اســت.  ــه صنای ــه وابســته ب گل گله هــای دام اســت . ایــن  ــرای  ــه ب علوف
کشــور  کــردن جنــوب مجدانــه تشــویق می شــود. صنایــع شــمال  کنــون صنعتــی  هــم ا
پیشــرفته اســت و شــامل صنایــع الکتریکــی و الکترونیکــی، وســایل نقلیــه ، دو چرخــه 
و ســرامیک  کاالهــای چرمــی، ســیمان، شیشــه، چینــی  ک،  نســاجی، پوشــا ســازی، 
می گــردد. شــمال از نظــر مالــی و بانکــداری نیــز منطقــه مهمــی اســت و شــهر میــالن 

ایتالیاســت.  تجــاری  پایتخــت 
کشــور می فرســتند  بــه  ج  کــه ایتالیایی هــای شــاغل در خــار صنعــت توریســم و پولــی 
بــه  عمومــی  بخــش  بودجــه  کســری  و  رکــود  اســت.  خارجــی  ارز  درآمــد  مهــم  منابــع 
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گردشگری و توریسم:
کــه یونســکو انجــام داده، بیــش از نیمــی از میــراث فرهنگــی  بــر اســاس محاســبه ای 
کــه مســاحتش فقــط ۰/۲۵ ٪  کوچــک  کشــور ایتالیــا واقــع شده اســت، کشــوری  جهــان در 

کل خشــکی های جهــان اســت. از 
گذشــته، آثــار هنــری و تنــوع فــوق العــاده طبیعــت در شــبه  نشــانه های باقیمانــده از 
کــه امــروزه یکــی  کشــور می باشــد  جزیــره ایتالیــا از جملــه عوامــل جــذب توریســت بــه ایــن 

کشــورهای جهــان بشــمار می آیــد.  از توریســتی ترین 
رم، فلورانــس، ونیــز و بســیاری شــهرهای دیگــر، از جملــه مقصدهــای هنــری هســتند 
کنــار  کننــده ای از شــبه جزیــره ایتالیــا را تشــکیل می دهنــد. در  کــه برنامــه هــر بازدیــد 
ایــن شــهرهای بــزرگ و معــروف، میراثهــای فرهنگــی پنهانــی هــم در شــهرهایی بــا تاریــخ 
کــه البتــه در مســیر اصلــی بازدیدهــا قــرار ندارنــد و علیرغــم اینکــه  هــزار ســاله وجــود دارنــد 
کمتــر شــناخته شــده اند، امــا بــه همــان انــدازه شــهرهای هنــری ایتالیــا دارای جذابیــت 

می باشــند. 
گردشــگری جهــان بــرای مشــاهده شــگفتی های  ایتالیــا همــواره یکــی از بهتریــن مقاصــد 
کــه بســیاری از ســاختمان های نوآورانــه  مربــوط بــه عصــر  معمــاری بــوده اســت، چــرا 
کــه از شــگفتی های معمــاری  کــج پیــزا  ج  کولســئوم، پانتئــون و بــر باســتان، از قبیــل 
کالســیک جهــان بــه شــمار می رونــد، همگــی در ایتالیــا واقــع هســتند. از ایــن رو، ایتالیــا 
کــه بــه لحــاظ معمــاری، از یــک پیشــینه  کشــورهای اروپایــی  هماننــد برخــی دیگــر از 
کــردن معمــاران  کار  ــرای  ــه عنــوان مکانــی مســاعد ب تاریخــی قــوی برخــوردار هســتند، ب
مدیترانــه ای  کشــور  ایــن  اخیــر،  ســال های  در  امــا  اســت.  نشــده  شــناخته  مــدرن، 
کــه در حــال شــکل دهی بــه ایتالیــای قــرن  وارد یــک رنســانس معمارانــه شــده اســت 
گرچــه در مقیــاس توســعه های ســاختمانی چیــن  کــه ا بیســت ویکم اســت، رنسانســی 
ــا شــهرهای  ــا دوبــی نیســت، امــا در نــوع خــود قابــل اعتناســت و تنهــا محــدود بــه رم ی ی
ــه  ــه ب ک ــزرگ ایتالیــا نمی شــود. فهرســت بلندباالیــی از برجســته ترین معمــاران جهــان  ب
کار در پروژه هــای  ــه  ــا در شــرف آغــاز ب ــان رســانده اند ی ــه پای کارشــان را در ایتالیــا ب تازگــی 

کشــور هســتند، گواهــی بــر ایــن مدعاســت. ســاختمانی بلندپروازانــه ایــن 
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آب و هوا:
گــرم  کشــورهای مدیترانــه ای اســت. تابســتان هایش  ایتالیــا مثــل ســایر  آب و هــوای 
کشــور، زمســتان های  و خشــک اند و ژوییــه )تیــر(، گرم تریــن مــاه ســال اســت. شــمال 
کــه جنــوب  کــه اغلــب بــا بــرف همراه انــد؛ بــر خــالف زمســتان های مالیمــی  ســردی دارد 
ــد.  ــاران را نمی بینن ــگ ب ــارش، رن ــل ب ــام فص ــی، در تم ــق جنوب ــی مناط ــد. برخ می گذران
رشــته کوه های ایتالیــا، تاثیــر مهمــی بــر آب و هــوا می گذارنــد، بنابرایــن بــا ســفر از ایــن 
کــی بــه آن جــا  کنیــد. امــا  شــهر بــه آن شــهر، ممکــن اســت آب و هــوای مختلفــی را تجربــه 

برویــم؟ 
ــر بخواهیــم  گ کــه شــد! امــا ا ــرای ایــن ســوال هســت: هــر وقتــی  یــک جــواب بی درنــگ ب
دقیق تــر بگوییــم، بهتریــن زمــان ســفر، بیــن آوریــل تــا ژوئــن )اواســط فروردیــن تــا اواخــر 
گــرم باشــد. دور و بــر  کــه زیــادی  خــرداد( اســت. آن موقــع هــوا آفتابــی اســت، بــدون ایــن 
ــا ســرازیر  ــه آن ج ــوز ب ــتانی هن ــاری اســت و توریســت های تابس ــای به گل ه ــر از  ــهرها پ ش
گوســت )تیــر و مــرداد( بیشــتر ایتالیایی هــا بــه جــاده  نشــده اند. در ماه هــای ژوییــه و آ
کنیــد بــه آن جــا نرویــد، چــون هــوا داغ، قیمت هــا بــاال و  می زننــد. در ایــن دو مــاه ســعی 

کبــاب شــدن اســت.  کشــور در حــال 
می گوینــد ایتالیــا ســرزمین ابــدی آفتــاب مدیترانــه ای  اســت. خــوب، ایــن را زیــاد راســت 
مــاه  در  بــرف  اولیــن  شــدیدند،  و  طوالنــی  زمســتان ها  آلــپ  کوه هــای  در  نمی گوینــد! 
ــت.  ــول نیس ــر معم ــاد غی ــم زی ــرداد( ه ــن )خ ــاه ژوئ ــدان م ــارد و یخبن ــان( می ب ــر )آب نوامب
کوه هــا تــا حــدی  کــه بشــود، حوالــی آلــپ قیمت هــا بــاال مــی رود. البتــه  فصــل اســکی 
ناحیــه ی لومبــاردی را از زمســتان های ســخت اروپــای شــمالی حفــظ می کننــد، امــا 
ــدن  ــالن، لن ــد می ــه می گوین ک ــدری  ــوند، آن ق ــدا می ش ــاد پی ــا زی ــاران آن دور و بره ــر و ب اب

ایتالیاســت. 
کــه باعــث می شــود  گرفتــه  در عــوض، فلورانــس در دره ای بیــن تپه هــای فــراوان قــرار 
گــرم و زمســتان معتــدل  گرمــای تابســتان هایش عیــن آتــش جهنــم باشــد. رم، تابســتان 
دارد. ایــن وضــع آب و هــوا تــا جنــوب هــم ادامــه دارد: در سیســیلی و ســاردنیا زمســتان ها 

ــرم و خشــک و طوالنــی.  گ ــد و تابســتان ها  ــادی معتدل ان زی
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جشن ها و جشنواره ها
- فوریه- آوریل 

گاتا )٣ تا ٥ فوریه(:  جشن سنتا
ــره ای را  ــه ی نق ــیای متبرک ــه ی اش ــگران، جعب گردش ــراه  ــه هم ــی ب کاتانیای ــون  ــک میلی ی

دنبــال می کننــد. 

گرا دل ماندورلو این فیوره )نخستین یکشنبه ی فوریه(:  سا
در  و  گریجنتــو  آ در  کــه  اســت  مردمــی  جشــنواره ای  بــادام،  شــکوفه های  جشــنواره ی 

هــوای آزاد بــه همــراه موزیــک و نمایــش برگــزار می شــود. 

ساسارتیلیا )یکشنبه و سه شنبه ی پیش از ماه روزه(: 
ــا  کــه در اوریســتانو برگــزار می شــود. در ایــن جشــن، مســابقه ای ب نــام جشــنهایی اســت 

اسب ســواران لبــاس مبــدل پوشــیده برگــزار می شــود. 

ک(:  کارو )یکشنبه ی عید پا اسکوپیو دل 
آتش بازی هایی در میدان دوئوموی فلورانس برگزار می شود.

- مه
جشن سنتِ فیزیو )١ مه(: 

کالیاری نمایش داده می شود.  نقش برجسته ای از پشتیبان ساردینیا، در سرتاسر 

جشن سن نیکوال )حدود ٧ تا ٩ مه(: 
در این جشن، پیکره ای از مقدس باری را در دریا می چرخانند. 

پروچسیونه دی سرپاری )نخستین پنجشنبه ی مه(: 
کوکولو برگزار می شود.  گرداندن پیکره ای از دومینیک مقدس در  این جشن، با 

جشن سن جنارو )نخستین یکشنبه ی مه، ١٩ سپتامبر و ١٦ دسامبر(: 
کلیســای جامــع ناپــل جمــع می شــوند، تــا در آنجــا بــه انتظــار  هــواداران باایمــان، در 

آغشــتن خــود بــه خــون ســن جنــارو بنشــینند. 

کورسا دی چری )١٥ مه(: 
ســه تیــم، بــا چــرو )ســتون چوبــی ســنگینی، کــه پیکــره ی یکــی از مقدســان رقیــب بــر ســر 
گوبیــو ، بــه یــاد ســنتوبالدو ، پشــتیبان شــهر، بــا هــم  گرفتــه( را در خیابانهــای  آن قــرار 

مســابقه می دهنــد. 

کاوالکاتا ساردا )دومین تا واپسین یکشنبه ی مه(: 
صدهــا تــن ســاردنیایی، بــا جامه هــای رنگارنــگ ســنتی، در ساســاری جمــع می شــوند تــا 

ســالگرد پیروزی شــان در ســال ١٠٠٠ میــالدی بــر ساراســن ها را جشــن بگیرنــد. 

پالیو دال بالسترا )واپسین یکشنبه ی مه(: 
ــا  گوبیــو و سانســپولکرو ، ب ــزار می شــود. مــردان  گوبیــو برگ کمــان پــوالدی در  مســابقه ی 

جامه هــای و جنگ ابــزار قدیمــی بــه میــدان می آینــد. 

کالسیچی )اواسط مه تا اواسط ژوئن(:  کولی  چیکلو دی اسپتا
کوز آورده می شــود،  بــرای برگــزاری ایــن جشــنواره ی یونانــی، ســنگهایی باســتانی از ســیرا

تــا یــاد آمفی تاتــر ســده ی پنجــم حفــظ شــود.

- ژوئن 
جوکو دل پونته )واپسین یکشنبه ی ژوئن(: 

ــل  ــام پ ــه ن ــه ب ک ــزا  ــو در پی ــل متس ــه پ ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــا جامه هایــی قدیم ــروه، ب گ دو 
بــازی مشــهور اســت، بــا هــم مســابقه می دهنــد. 

اینفیوراتا )٢١ ژوئن(: 
کورپــوس دومینــی ، در چنــد شــهر )شــامل بولســنا و جنتســانو  بــه مناســبت جشــن 
گل تزییــن می کننــد.  نزدیــک رم، اســپلو در اومبریــا و نوتــو در سیســیل( خیابانهــا را بــا 

جشن سن جووانی )٢٤ ژوئن(: 
کالچوســتوریکو ، یــک مــدل فوتبــال قدیمــی، در میــدان ســنتا  بــه همــراه مســابقات 

می شــود.  برگــزار  فلورانــس  کروچــه  ی 

جشنواره ی دوئه موندی )اواخر ژوئن تا اواسط ژوییه(: 
جشــنواره ی دو جهــان، نــام رویدادهایــی هنــری چــون موزیــک، تاتــر، رقــص و... کــه در 

اســپولتو برگــزار می شــود، اســت.

- ژوییه
ایل پایو ) ٢ژوییه(: 

ک اسب ســواری بــدون زیــن بــا جامــه ی ســنتی در میــدان ســینا برگــزار  مســابقه ی خطرنــا
می شــود. 

اردیا )٦ و ٧ ژوییه(: 
ــی  ــاد شــده، ول ــر از جشــن پالیــو اســت، همــان اسب ســواری ی کت ــه خطرنا ک ایــن جشــن 
کنســتانتین  ایــن بــار بــه همــراه تیرانــدازی اســت و در ســدیلو بــه یــاد پیــروزی امپراتور رمی 

کســنتیوس در ٣١٢ میــالدی برگــزار می شــود.  بــر ما

گوست(:  کویینتانا )دومین شنبه ی ژوییه و نخستین یکشنبه ی آ
ــا جامــه ی ســده ی پانزدهمــی، در یــک دوره مســابقه در اســکولی  صدهــا تــن از مــردم ب

پیچنــو شــرکت می کننــد. 

جشن ردنتوره )سومین هفته ی ژوییه(: 
بــر بــاالی  یکــی از پرطرف دارتریــن جشــنواره های ونیــز اســت، کــه بــا آتش بازی هایــی 
کلیســای ردنتــوره در جــودکا  ســن مارکــو همــراه اســت. یــک پــل شــناور بــه منظــور ارتبــاط 

بــا بقیــه ی ونیــز ســاخته شــده اســت. 

گوست(:  تائورمینا ارته )ژوییه و آ
کنســرت هایی از فهرســت جهانــی، تائورمینــا را بــه ســتاره ی تابســتانی  ــر و  فیلم هــا، تئات

سیســیل، تبدیــل می ســازد.

گوست  - آ
گوست(:  کندلیری )١٤ آ ای 

ــی  ــمع دانهای چوب ــد و ش ــدان می آین ــه می ــی ب ــای قدیم ــا جامه ه ــردم ب ــاری، م در ساس
بســیار ســنگین را در سرتاســر شــهر می گرداننــد. 

گوست(:  ایل پالیو )١٦ آ
تکرار همان مسابقه ی اسب سواری معروف در سیناست. 

گوست(:  جشن ردنتوره )٢٨ و ٢٩ آ
بــا جامه هایــی  بــا شــرکت هــزاران تــن از مردمــان جزیــره،  ایــن جشــنواره ی مردمــی، 

می شــود.  برگــزار  نوئــورو  در  ســنتی 

گوست یا اوایل سپتامبر(:  جشنواره ی جهانی فیلم ونیز )اواخر آ
نمایش سینمای ونیز، در لیدو برگزار می شود.

- سپتامبر 
پالیو دال بالسترا )نخستین یکشنبه ی سپتامبر(: 

کمــان پــوالدی از بازیکنــان  سنســپولکرو در اســتان توســکانی، میزبــان مســابقه های 
می شــود.  گوبیــو 

رگاتاستوریکا )نخستین یکشنبه ی سپتامبر(: 
ــدوال و دیگــر قایق هــای مســابقه، در  گون ــا قایق هــای  ــی تاریخــی، ب کرجی ران مســابقه ی 

آبــراه بــزرگ ونیــز برگــزار می شــود.

کتبر  - ا
کتبر(:  گوستو )یک سال در میان هر ا سالونه اینترناتسیوناله دل 
سالهای سال است، که غذاهای خانگی در تورینو درست می کنند.

- نوامبر 
جشن مادونا دال سلوته )٢١ نوامبر(: 

کلیســای ســنتا  بــرای سپاســگزاری از رهایــی بیمــاری طاعــون در ســال ١٦٣٠ میــالدی، در 
ماریــا دال ســلوته برگــزار می شــود.

- دسامبر 
ناتاله: 

کریســمس، همــراه بــا رویدادهــای مذهبــی بســیاری اســت. بســیاری  هفته هــای پیــش از 
ــه  گفت ــی  ــه آن، پرزپ ــه ب ــد، ک ــت می کنن ــیح را درس ــد مس ــی از تول ــاها، صحنه های کلیس از 

می شــود و ایــن رویدادهــا، بــه ویــژه در ناپــل شــهرت دارد.
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غذا و آشپزی
کــه در امریــکا و  کــه در خــود ایتالیــا ســرو می شــود، بــا آن چیــزی  غذاهــای ایتالیایــی 
اروپــای غربــی بــه اســم غــذای ایتالیایــی بــه خــورد مــردم داده می شــود، خیلــی فــرق 
ناحیــه،  هــر  بــه  و  از متنوع تریــن غذاهــای جهــان هســتند  ایتالیایــی  دارد. غذاهــای 
کنیــد، غذاهــای خــاص خــود را دارنــد. ایــن مســئله  کــه ســفر  ــا حتــی روســتا هــم  شــهر ی
از  کــه  باریکــی اســت  کــه شــبه جزیــره ی دراز و  ایتالیــا هــم برمی گــردد  بــه جغرافیــای 
ــه پیــش رفتــه اســت، به اضافــه ی دو جزیــره ی سیســیل  ــای مدیتران ــا در دری ک اروپ خــا
کــه در طــرف جنــوب و غــرب آن قــرار دارنــد. داخــل شــبه جزیــره و شــمال  و ســاردنیا 
کوهســتانی بــا دو  گذشــته ارتبــاط مناطــق شــمالی و  کوهســتانی اســت و چــون در  آن 
کهــن، بــه دو  نــوار ســاحلی امکان پذیــر نبــوده، فرهنــگ ســرزمین ایتالیــا از زمان هــای 

شــاخه ی شــمالی و جنوبــی و بــّری و بحــری تقســیم شــده اســت. 
کهــن، مهاجــران و مستعمره نشــینان  ســواحل جنوبــی شــبه جزیــره را در زمان هــای 
اقــوام  ک  خــورا و  خــورد  بــا  و  بودنــد  ماهی خــوار  و  دریانــورد  کــه  کردنــد  آبــاد  یونانــی 
کمابیــش آشــنایی داشــتند. مــردم ســواحل جنــوب  شــرقی تر، به خصــوص ایرانیــان هــم 
ک خــود را از دریــا –آدریاتیــک در شــرق و  از زمــان یونانیــان تــا امــروز، طبعــًا خــورد و خــورا
گرفتــه  مدیترانــه در غــرب- بــه دســت می آورده انــد. از لحــاظ ایــن مــردم، هرچــه از دریــا 
کلــی در  کــه ماهــی، و میوه هــای دریــا به طــور  ایــن روســت  از  شــود خوردنــی اســت. 
کــه حتــی بــه بســیاری از  آشــپزی جنــوب ایتالیــا نقــش مهمــی بســیار دارد، بــه طــوری 
ســاالدها و غذاهــای غیردریایــی هــم اندکــی ســاردین یــا ماهــی ُمتــوی تــازه یــا شــور اضافــه 
ــده  ــا نامی ــته اترودی گذش ــه در  ک ــا  ــمالی ایتالی ــه ی ش ــان ناحی ــل، بومی ــد. در مقاب می کنن
کشــان بیشــتر  کشــاورزی، شــکار و دامــداری می پرداختنــد و خــورد و خورا می شــده، بــه 
گوشــت و نــان و تره بــار بــوده. ایــن تفــاوت، امــروزه هــم تــا حــدی میــان آشــپزی جنــوب-

 و شـمال ایتالیـا بـه چشـم می خـورد. مخصوصـًا کـه بـه فراورده هـای غذایـی خـاص هـر 
منطقـه هـم بسـتگی دارد. بـرای مثـال، شـهر میـالن در شـمال شـبه جزیره، میـان دره ی 
کاشـته می شـود و  کوه هـای آلـپ قـرار دارد. در دره ی رود پـو برنـج  پـو و دامنه هـای سـبز 
کـه در آشـپزی  گاه هـای دامنـه ی آلـپ هـم محـل پـرورش دام اسـت. طبیعـی اسـت  چرا
ک معـروف  کـره و برنـج بیشـتر از جاهـای دیگـر مصـرف دارد. خـورا گوشـت و  ایـن منطقـه 
کته یا دمی خورده می شـود،  گوسـاله بـا مغـز قلـم- کـه غالبًا با نوعـی  ُاّسـوبوکو ماهیچـه ی 
گورگونـزوال، ریزوّتـو )دمـی برنـج( و ِپُلنتـا  از ایـن منطقـه آمـده اسـت. پنیـر نـرم و پرچربـی 
کنـار  کـه  ونیـز  بنـدر  از طـرف دیگـر،  اسـت.  )بلغـور ذرت( هـم محصـول همیـن منطقـه 
کانـون داد و سـتد بـا مشـرق بـوده، شـهری اسـت  دریـای آدریاتیـک قـرار دارد و قرن هـا 
بـوی  آشـپزخانه هایش  پنجـره ی  از  و  و میوه هـای دریاسـت  از ماهـی  پـر  بازارهایـش  کـه 
ناپـل، در سـاحل جنوبـی شـبه  بیـرون می زنـد.  ادویه هـای شـرقی  و  غذاهـای دریایـی 
کـه نـه تنهـا سـایر  کنـار دریـای مدیترانـه، شـهر پیتـزا و پاستاسـت: غذاهایـی  جزیـره و در 
شـهر  و  کرده انـد؛  تسـخیر  را  جهـان  شـهرهای  بیشـتر  واقـع  در  بلکـه  ایتالیـا،  شـهرهای 

ِ گوجه فرنگـی و فلفـل قرمـز.  خ رنـگ  سـس ها و خورش هـای سـر
و  اولیـه  مـواد  تازگـی  یکـی  اسـت:  مشـترک  ایتالیایـی  غذاهـای  همـه ی  در  چیـز  دو  امـا 
را  خـود  خـاص  بـازار  محلـی  هـر  ایتالیـا،  شـهرهای  در  پـز.  و  پخـت  در  سـادگی  دیگـری 
بـازار محلـی تهیـه  از  کدبانویـی، خواربـار روزانـه ی خـود را صبـح همـان روز،  دارد و هـر 
می کنـد. اسـتفاده از مـواد فریـز شـده هـم خیلـی مرسـوم نیسـت و ایتالیایی هـا، اسـتفاده 
را نشـانه ی ذوق سـلیم می داننـد. همچنیـن،  تهیـه ی غـذا  بـرای  از محصـوالت فصـل 
نـان،  اصلـی  نیسـت. غذاهـای  و دراز مـدت  ایتالیـا پیچیـده  پـز در  و  شـیوه های پخـت 
که در- پاسـتا، پلنتا، ریزوّتو و مینسـترونه )آش تره بار(- همه غذاهای سـاده ای هسـتند 
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ک هــا و خورش هــای ایتالیایــی هــم در ســادگی  کوتاهــی آمــاده می شــوند. خورا مــدت 
کمــی از این هــا ندارنــد. بــا ایــن حــال، عطــر و طعــم و رنــگ غذاهــای  و آســانی دســت 
ایتالیایــی همیشــه قــوی اســت و از چنــد مــاده ی غذایــی معیــن بــه دســت می آیــد. ایــن 

مــواد عبارتنــد از: 
-آب غوره: از غوره ی تازه می گیرند و نظیر آب غوره ی ایرانی است. 

ــا، دارچیــن، میخــک  ــردن غــذا از جــوز بوی ک ــرای معطــر  ــه: در آشــپزی ایتالیایــی ب - ادوی
کــه در آشــپزی فرانســوی بــه نــام چــار ادویــه  و فلفــل ســیاه یــا ســفید اســتفاده می کننــد 
مخلــوط  را  ادویه هــا  ایــن  معمــواًل  ایتالیایی هــا  کــه  تفــاوت  ایــن  بــا  اســت،  معــروف 
بــه  را  از آن هــا را اضافــه می کننــد. میخــک  بــه هــر غذایــی یکــی  نمی کننــد و معمــواًل 
گرفتــه فــرو می کننــد و در دیــگ بســیاری از ســوپ ها  صــورت درســته در یــک پیــاز پوســت 
و ســس ها می اندازنــد و اندکــی جــوز بویــای ســاییده را هــم بــه غذاهــای زیــادی از جملــه 
کمپــوت  گــو، خورش هــا، ســوپ ماهــی و  چ، را ک قــار اســفناج پختــه، ســس ســفید، خــورا

اضافــه می کننــد. 
کشــور  کــه غالبــًا از شــمال  نــوع پنیــر ســاخته می شــود  -پنیــر: در ایتالیــا بیــش از ٤٠٠ 
کــرد.  می آینــد. ایــن پنیرهــا را می تــوان بــه ســه دســته ی نــرم، نیمــه نــرم و ســفت تقســیم 
کپــک دار بســیار چربــی اســت، معمواًل ســر ســفره  کــه پنیــر  گورگونــزوال  پنیرهــای نــرم ماننــد 
ــا میــوه ی دســر خــورده می شــوند و در آشــپزی  ــا در پایــان غــذا و ب بــه عنــوان پیش غــذا ی
مصــرف چندانــی ندارنــد. پنیرهــای نیمــه نــرم غالبــًا فــرآورده ی جنوب انــد و در پیتــزا بــه 
کــه چیــزی شــبیه آن در ایــران هــم  کار می رونــد. معروف تریــن ایــن پنیرهــا موتــزارال اســت 
ــر  ــای پنی ــو، نمونه ه ــو( و رمان ــی پارمیجان ــظ ایتالیای ــه تلف ــا ب ــزان )ی ــود. پارم ــد می ش تولی
کار می رونــد.  کــه بــه صــورت رنــده شــده در بســیاری از غذاهــای ایتالیایــی بــه  ســفت اند 
پنیــر همیشــه ســر ســفره ی ایتالیایــی هســت و اصــواًل کمتــر غذایــی بــدون پنیــر آمــاده 

می شــود. 
-حبوبــات: هــم در ســوپ های ایتالیایــی اســتفاده می شــوند و هــم بــا روغــن زیتــون، 
روی میــز پیش غــذا. رایج تریــن ُبنشــن های ایتالیایــی لوبیــای ســفید، لوبیــای قرمــز، 

ــد.  ــی ندارن ــن ایران ــا بنش ــم ب ــی ه ــرق محسوس ــه ف ک ــتند  ــبز هس ــالی س ــود و باق نخ
کــه بعدهــا بــه  -روغــن زیتــون: از زمــان باســتان تنهــا چربــی آشــپزی جنــوب ایتالیــا بــوده 
ــه امــروزه بخشــی از عطــر و طعــم غذاهایــی ایتالیایــی از  ک ــه طــوری  شــمال هــم رفتــه، ب
کیفیــت زیتــون، بــو، رنــگ و مقــدار مــواد معلــق، روغــن  روغــن زیتــون اســت. بــر حســب 
اســتفاده  کــدام در غذاهــای خاصــی  هــر  و  تقســیم می شــود  بــه چنــد درجــه  زیتــون 
کــه روغــن زیتــون بــودار و ســبز را در ســاالدها  گفــت  کلــی می تــوان  می شــود، امــا بــه طــور 
کم رنــگ را در غذاهــای پختــه.  کم بــو و  کار می برنــد و روغن هــای  و غذاهــای خــام بــه 
کــه هیــچ چیــز جایــش  روغــن زیتــون بــودار و ســبزرنگ، بــرای مــردم ایتالیــا موهبتــی اســت 

نمی گیــرد.  را 
کــه از لحــاظ رنــگ و مــزه  -زیتــون: در جنــوب ایتالیــا ده هــا نــوع زیتــون بــه دســت می آیــد 
گوشــت بــا هــم تفــاوت دارنــد. بعضــی از انــواع زیتــون بــه قــدری درشــت  و انــدازه و مقــدار 
ــوان زیتــون را  ــا آن چیــزی شــبیه دلمــه درســت می کننــد. از لحــاظ مــا، می ت کــه ب اســت 
غ و خرگــوش و  ک مــر کــرد. زیتــون ســبز معمــواًل در خــورا بــه دو نــوع ســبز و ســیاه تقســیم 
کار مــی رود. انــواع  ک ماهــی و میوه هــای دریــا بــه  گوشــت؛ و زیتــون ســیاه در پاســتا و خــورا
گرفتــه یــا میان پــر هــم بــه عنــوان اردور خــورده می شــود. در هــر  زیتــون درســته یــا هســته 

حــال زیتــون بــه شــکلی از اشــکال خــود، پــای اصلــی ســفره ی ایتالیایــی اســت. 
کار  ــازه و خشــک: در بیشــتر غذاهــای ایتالیایــی نوعــی ســبزی معطــر بــه  -ســبزی های ت
مــی رود. ایــن ســبزی ها عبارتنــد از: ریحــان، جعفــری، ترخــون، رزمــاری، بــرگ بــو و... 

مقــدار ســبزی همیشــه انــدک اســت. 
-ســیر: در بیشــتر غذاهــای ایتالیایــی اندکــی ســیر را بــه صــورت خــام یــا تفــت داده در 
روغــن می ریزنــد. ســیر ایتالیایــی بــا ســیر ایرانــی فرقــی نــدارد، منتهــا در ایتالیــا ســیر را 
کــه رنــگ و عطــر آن برگــردد، برمی دارنــد. فقــط اندکــی تفــت می دهنــد و پیــش از آن 

گیــاه امریکایــی در اواخــر قــرن شــانزدهم بــه ایتالیــا وارد شــد و حــدود  -گوجه فرنگــی: ایــن 
کشــور ریشــه بدوانــد. نخســتین پایــگاه  ک ایــن  کشــید تــا توانســت در خــا یــک قــرن طــول 
ک  ــا ــام خ ــروزه تم ــید. ام کش ــکر  ــر لش ــای دیگ ــه جاه ــا ب ــود و از آن ج ــل ب ــه ی ناپ او منطق
کمتــر غذایــی را  کشــور  کــه در ایــن  گوجه فرنگــی اســت، بــه طــوری  ایتالیــا در تصــرف 
گوجه فرنگــی )و البتــه پنیــر( می بینیــم؛ بــه ویــژه تقریبــًا بــه همــه ی  بــدون مــزه و رنــگ 
گوجه فرنگــی زده می شــود. ایــن رنــگ و مــزه در ایتالیــا از  خورش هــای پاســتا چاشــنی 
کــم آب  گوجه فرنگــی ایتالیایــی غالبــًا از نــوع  کــه  جاهــای دیگــر قوی تــر اســت، از ایــن رو 
کــه در ناحیــه ی مدیترانــه خــوب بــار می آیــد. در ایتالیــا، گوجه فرنگــی  و پرگوشــت اســت 
کامـــاًل پخــــته شده باشــــد- را معمــــواًل رسیــــده از بتـــــه می چیننــــد تا رنــــگ و مــــزه ی آن 

کال و ســفت  کمــی  گــرد یــا دلمــه ای اســت و آن را  کــه از نــوع  گوجه فرنگــی ســاالد  مگــر 
می چیننــد. 

کنــار دو دریــای پربــار  -ماهــی و میوه هــای دریــا: از بیســت ایالــت ایتالیــا، پانــزده ایالــت در 
مدیترانــه و آدریاتیــک قــرار دارد؛ در پنــج ایالــت دور از دریــا هــم دریاچــه و رودخانــه ی 
گاهــی  کشــور ماهی خوارنــد و  ایــن  کــه مــردم  ایــن روســت  از  فــراوان اســت.  پرماهــی 
هفتــه ای هفــت روز ماهــی می خورنــد. گذشــته از تنــوع ماهــی، تنــوع پخــت و پــز ماهــی 
کــه در هیــچ جــای دیگــر نظیــر آن دیــده  هــم در آشــپزی ایتالیایــی بــه انــدازه ای اســت 
نمی شــود. جانــوران دریایــی بــرای مــردم ایتالیــا »میوه هــای دریــا« هســتند؛ بــه نظــر 
کــه آن هــا را تــازه و خــام در  کــردن میوه هــای دریــا ایــن اســت  آن هــا بهتریــن راه آمــاده 
بشــقاب بگذاریــم و چنــد قطــره آب لیمــو روی آن هــا بچکانیــم و اندکــی نمــک و فلفــل 
کنــار دریــا بــه عنــوان اردور  کــه در بیشــتر رســتوران های  بپاشــیم. ســاالد میــوه ی دریــا 
عرضــه می شــود، ترکیبــی اســت از میگــو، شــاه میگو، حلــزون دریایــی، هشــت پــا، ماهــی 
گوش ماهــی. ســس ایــن ســاالد مرکــب اســت از آب لیمــو، خــردل،  مرکــب و چنــد نــوع 
ســیر، جعفــری ســاطوری، نمــک، فلفــل ســفید و روغــن زیتــون فــراوان. هــرگاه بخواهنــد 
اضافــه  آن  بــه  هــم  آب پــز  ســیب زمینی  بــرش  چنــد  باشــد،  ســیرکننده  ســاالد  ایــن 
کــه در ایــن رســتوران ها تهیــه می شــود، ریزوّتــو آال  می کننــد. غــذای معــروف دیگــری 
کــه می تــوان آن را دمــی دریایــی نامیــد و مخلوطــی اســت از برنــج بــا ماهــی  مارینــارا اســت 
کــره و چندجــور میــوه ی دریــا. ســاالد میــوه ی دریــا و دمــی دریایــی را مدتــی اســت  و پیــاز و 
کتشــان رفتــه اســت(، بــه طــوری  کرده انــد )یــا در بعضــی مــوارد تــوی  کشــف  توریســت ها 
ــارت  ــه از زی ک ــت  ــری اس ــد زائ ــورد، مانن ــا نخ ــن غذاه ــرود و از ای ــا ب ــه ایتالی ــس ب ک ــر  ــه ه ک

ــرده باشــد.  ک بقعــه ی مقدســی غفلــت 
کــه معمــواًل یــک فنجــان قهــوه و  گــر از صبحانــه ی ایتالیایــی  شــام و ناهــار ایتالیایــی ا
ــور در  کش ــن  ــردم ای ــه م ک ــت  گف ــد  ــم، بای ــت بگذری ــیرینی اس ــان ش ــا ن ــا ی ــان و مرب ــی ن کم
شــبانه روز دو نوبــت غــذا می خورنــد: ناهــار و شــام. ناهــار یــک ســاعت بعــد از ظهــر بــا 
آنتی پاســتو )پیش غــذا( شــروع می شــود و دو دور غــذا بــه دنبــال آن می آیــد. دور اول 
کــه آن را ســاده،  ــا برنــج  معمــواًل یــک مــاده ی نشاســته ای اســت، ماننــد پاســتا، پلنتــا ی
گوشــت  ــا  ــا غــذای اصلــی، ماهــی ی ــا ســس می خورنــد. دور دوم ی یعنــی بــدون خــورش ی
غ اســت، کــه بــا یکــی دو جــور تره بــار یــا ســاالد ســر ســفره می آیــد. امــا بســیار پیــش  یــا مــر
ــا نوعــی خــورش باشــد، کــه در ایــن صــورت دور دوم حــذف  کــه دور اول پاســتا ب ــد  می آی
کــه بــا یکــی از انــواع پنیــر می خورنــد. ناهــار بــا  می شــود. دســر معمــواًل میــوه ی تــازه اســت 

ــد.  ــان می رس ــه پای ــاده ب ــوه ی س ــان قه ــیدن یــک فنج نوش
کــه  شــام ایتالیایــی معمــواًل بــا یــک فنجــان ســوپ رقیــق شــروع می شــود، مگــر ایــن 
ســوپ جــای غــذای اصلــی را هــم بگیــرد، کــه در آن صــورت ممکــن اســت بســیار مایــه دار 
غ  کــه معمــواًل گوشــت یــا مــر باشــد و مقــداری پاســتا هــم در آن بریزنــد، امــا غــذای اصلــی 
یــا ماهــی اســت، ممکــن اســت بــا ســیب زمینی یــا ســاالد همــراه باشــد. پــس از غــذای 

ــازه صــرف می شــود.  اصلــی هــم میــوه ی ت
کــه مغــز نــرم و پوســته ی برشــته ای دارد، همیشــه ســر ســفره حاضــر  نــان ســفید ایتالیایــی 
کــره خــورده نمی شــود، مگــر  اســت، ولــی در ایتالیــا برخــالف جاهــای دیگــر اروپــا هرگــز بــا 

کــره مالیــده قســمتی از آنتی پاســتو باشــد.  آن کــه نــان 
کــه  در رســتوران های ایتالیــا معمــواًل میــز رنگینــی از انــواع آنتی پاســتو چیــده شــده اســت 
ــا یــک بشــقاب  مشــتریان پــس از ســفارش دادن غــذای اصلــی بــه ســراغ آن می رونــد و ب
کــه  گاهــی هــم ســنگین - برمی گردنــد. ایــن رســم، چنــان  پــر از غذاهــای نغــز ســبک - و 

کمابیــش عالم گیــر شــده اســت.  می دانیــم، امــروز 
ِفتاتــو، 

َ
ا بــه ســه دســته تقســیم می شــوند:  ایتالیــا، غذاهــای روی میــز آنتی پاســتو  در 

کالبــاس و سوســیس نــرم و خشــک و دودی و ماننــد  یعنــی ورقه هــای ژامبــون و انــواع 
ــا؛ و میســتو،  ــا میوه هــای دری این هــا؛ آنتی پاســتو دی پشــه، یعنــی پیش غــذای ماهــی ی
یعنــی مخلــوط، کــه معمــواًل مرکــب اســت از لوبیــا، چنــد نــوع ماهــی، چنــد رنــگ زیتــون، 
گوجه فرنگــی یــا در  کبابــی، انــواع دلمــه و انــواع تره  بــار در ســس  غ ســفت، فلفــل  تخم مــر

ســس تــرش و شــیرین. 
کــه اشــاره شــد، ممکــن اســت بــه عنــوان دور اول غــذا خــورده شــود، کــه در  پاســتا، چنــان 
کــره اســت و بــه نــدرت بــا خــورش یــا ســس. در شــمال  ایــن صــورت معمــواًل همــراه پنیــر یــا 
ایتالیــا، پلنتــا )بلغــور ذرت( و برنــج جــای پاســتا را می گیرنــد. پلنتــا را بــه صــورت نوعــی 
کــره یــا بــه عنــوان غــذای اصلــی- بــا  کــه ممکــن اســت بــا  دمــی یــا شــله درســت می کننــد 
نوعــی خــورش خــورده شــود. معروف تریــن شــیوه ی پخــت برنــج در ایتالیــا ریزوّتــو نــام 
کــه برنــج آن  کــه در واقــع نوعــی دمــی اســت، تفاوتــش هــم بــا دمــی مــا در ایــن اســت  دارد 

کمــی روغــن و پیــاز تفــت می دهنــد و بعــد آب ِ آن را اضافــه می کننــد. را اول در 
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گوشــت اســت،  غ یــا  ک ماهــی یــا مــر غــذای اصلــی در ســفره ی ایتالیایــی، معمــواًل خــورا
ــار و پنیــر جــای آن را می گیــرد. در جنــوب  ــا تره ب غ ی ک تخم مــر گاهــی نوعــی خــورا گرچــه 
ــه  گوشــت بیشــتر خــورده می شــود. روش طبــخ هــم بیشــتر ب غ و  ماهــی و در شــمال مــر
ک هــا همیشــه  کــردن. در ایــن خورا کبــاب و بریــان  صــورت پختــن در ســس اســت تــا 
عــالوه بــر پیــاز و ســیر و یکــی از چــار ادویــه، مقــداری ســبزی معطــر تــازه یــا خشــک، فلفــل 
کار مــی رود؛ از ایــن رو رنــگ و عطــر و چاشــنی  ــا رب آن بــه  گوجه فرنگــی ی ــا ســبز و  قرمــز ی
کشــورهای اروپایــی می بینیــم، قوی تــر اســت.  ک هــای ایتالیایــی از آن چــه در ســایر  خورا
گاهــی میوه هــای تــازه بــا پنیــر. در رســتوران ها  کیــک و شــیرینی اســت و  دســر، گاهــی 
کــه بســیار نغــز و رنگارنــگ  عــالوه بــر این هــا، معمــواًل بســتنی ایتالیایــی هــم ســرو می شــود 

گرفتــه.  اســت و بــازار جهــان را بــه دســت 
کافــه  در  بتواننــد  هرچــه  ایتالیایی هــا  شــام،  و  ناهــار  و  صبحانــه  میــان  فاصلــه ی  در 
می نشــینند و قهــوه ی اسپرســو می نوشــند. گاهــی عــالوه بــر اندکــی شــکر، یــک بــرش 
ــه ممکــن اســت  ــه قهــوه ی صبحان ــد. شــیر فقــط ب لیمــو هــم در قهــوه ی خــود می اندازن

اضافــه شــود. 
کوچــه و خیابــان  امــروز در  ایتالیاســت؛  ناهــار ســنتی  و  البتــه روال شــام  برنامــه  ایــن 
ــیس و  ــزا و سوس ــاندویچ و پیت ــواع س ــر ان ــای دیگ ــد جاه ــم مانن ــور ه کش ــن  ــهرهای ای ش
ماننــد این هــا بــه فــروش می رســد. در واقــع ایتالیایی هــا پیش آهنــگ ایــن نــوع غذاهــای 
کــه بــه همه جــای دنیــا  ــارز این هــا پیتزاســت  سردســتی و خیابانــی هســتند. نمونــه ی ب

رفتــه اســت. 
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بــا  کــه  نانــی  معنــای  بــه  انگلیســی،  پــای  معــادل  ایتالیایــی،  اســت  کلمــه ای  پیتــزا 
کوره پــز می شــود. ایــن نــان بــه احتمــال قــوی از خــاور میانــه بــه  نان خــورش یک جــا 
کــه شــکل تافتون ماننــد آن بــا همــه ی نان هــای  ســواحل ایتالیــا رفتــه اســت، چــون 
اروپایــی تفــاوت دارد؛ به عــالوه، هنــوز هــم اشــکال قدیــم پیتــزا در بســیاری از نواحــی 

می شــود.  دیــده  ترکیــه  و  عربــی  کشــورهای  ایــران، 
گوجه فرنگــی خــرد  کمــی  کوچکــی اســت بــا  شــکل ایتالیایــی پیتــزا، گــرده ی نــان نــازک و 
کــرده و ســبزی معطــر و دو ســه بــرش پنیــر موتــزارال. ایــن پیتــزا را اولیــن بــار، نانوایــی ناپلــی 
کــرد و مــوادی  بــه نــام رافائــل اســپوزیتو بــه افتخــار بازدیــد ملکــه مارگریتــا از ناپــل درســت 

کــه درســت بــه رنگ هــای پرچــم ایتالیــا هســتند.  کار بــرد  را بــه 
در ســال های اشــغال نظامــی ایتالیــا پــس از جنــگ جهانــی دوم، ســربازان امریکایــی ایــن 
کــه پیتــزا آال ناپولتانــا )پیتــزا بــه شــیوه ی ناپــل(  کردنــد و نــام آن را  کشــف  غــذا را در ناپــل 
کردنــد و بــا خــود بــه امریــکا بردنــد. در عــوض بــار آن را تــا توانســتند ســنگین  بــود خالصــه 
کردنــد و آن را بــه اشــکال متنــوع امــروزی اش درآوردنــد. مــردم ســایر جاهــای جهــان پیتــزا 
گرفته انــد. شــکل جدیــد پیتــزا از لحــاظ انــدازه ی نــان و تنــوع بــار آن  را از امریکایی هــا 

حــد و حصــری نــدارد.
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میراث فرهنگی مادی ایتالیا
کشــور ایتالیــا بــه عنــوان میــراث فرهنگــی  کنــون ٤٢ 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 ایتالیــا 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/it

ــی و 
ّ
کاســرتا، پــارک و قنــات ون ویته ل کاخ ســلطنتی قــرن هجدهمــی  مجموعــه ی 

چو ســن لئو
کامپانیا کاسرتا، بنه ونتو و  واقع در: استان های 

تاریخ ثبت: ١٩٩٧
ایــن مجموعــه ی تاریخــی را چارلــز ســوم، پادشــاه بوربــن، در اواســط قــرن ١٨ میــالدی، در 
کاخ  کنــار  کــرد. در ایــن مجموعــه، در  کاخ ســلطنتی مادریــد برپا کاخ ورســای و  رقابــت بــا 
و پارک هــای اطــراف آن، طبیعــت بکــر و جنگل هــای طبیعــی هــم وجــود دارد؛ شــکارگاه 

کارخانــه ی تولیــد ابریشــم. و یــک 

کوه های مقدس
واقع در: نواحی شمال غربی ایتالیا، پید مونت و لومباردی

تاریخ ثبت: ٢٠٠٣
از  دیگــری  بناهــای  و  کوچــک  کلیســاهای  شــامل  مقــدس،  کــوه   ٩ ایــن  مجموعــه ی 
کــه در اواخــر قــرن ١٦ و اوایــل قــرن ١٧ میــالدی  مذاهــب مختلــف مســیحیت اســت 
کوه هــا، تپه هــا،  جنگل هــا  کنــاِر جنبــه ی نمادیــن و ارزش معنــوِی ایــن  بناشــده اند. در 
کــرده اســت. هنرهــای ارزشــمند  و دریاچه هــای اطــراف، زیبایــی آن هــا را دوچنــدان 

دیگــری در قالــب نقاشــی و مجســمه هــم در ایــن بناهــا بــه چشــم می خــورد.

منطقه  های باستانی پومپی، هرکوالنئوم و توره آنونسیاتا
واقع در: استان ناپل، کامپانیا

تاریخ ثبت: ١٩٩٧
گوســت ســال ٧٩ میــالدی، دو شــهر رومــی پمپــی و  فــوران مشــهور آتشفشــان وزوو در ٢٤ آ
کــرد. از اواســط قــرن ١٨ میــالدی  کســتر مدفــون  کــرد و زیــر خا کل نابــود  هرکوالنئــوم را بــه 
کاوش و حفــاری ایــن منطقــه آغــاز شــد و بخش هایــی از ایــن شــهرها در معــرض دیــد 

گرفــت. عمــوم قــرار 
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میراث فرهنگی معنوی ایتالیا
ثبــت  بــه  یونســکو  جهانــی  میــراث  فهرســت  در  کــه  ایتالیــا  معنــوی  فرهنگــی  میــراث 

رســیده، بــه قــرار زیــر اســت: 

تئاتر خیمه شب بازی مردم سیسیل- سال ثبت: ٢٠٠٨
کــرد  تئاتــر خیمه شــب بازی معــروف بــه اپــرا د پاپــی اوایــل قــرن نــوزده در سیســیل ظهــور 
ــه دســت آورد. عروســک گردانان،  ــره ب ــر ایــن جزی کارگ ــی میــان طبقــه ی  و موفقیــت بزرگ
از جملــه  قــرون وســطی و منابــع دیگــری  از ادبیــات سلحشــورانه ی  را  داســتان هایی 
بدنــام،  راهزنــان  قصه هــای  و  قدیســان  زندگــی  رنســانس،  دوره  ایتالیایــی  اشــعار 
گفتگوهــای عروســک گردانان بداهــه بــود. دو مکتــب عمــده  روایــت می کردنــد. بیشــتر 
کاتانیــا، از نظــر شــکل و انــدازه عروســک ها، فنــون  خیمه شــب بازی سیســیل در پالرمــو و 
اجرایــی و تنــوع دکــور پشــت صحنــه متمایــز هســتند. ایــن تئاترهــا بیشــتر تجارت هــای 
کــه بــه خاطــر  کــی، نقاشــی و ســاخت عروســک ها  خانوادگــی بودنــد. صنعت گــران در حکا

چهره هــای پرشورشــان معروف انــد از روش هــای ســنتی اســتفاده می کردنــد.
بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی، عروســک گردانان، دیگــر توانایــی امرارمعــاش از طریــق 
کرده انــد. صنعــت  هنــر خــود را ندارنــد و بــه ســمت حرفه هــای ســودآورتری ســوق پیــدا 
کــه قبــاًل فقــط مخاطبــان  کیفیــت اجراهایــی داشــته  گردشــگری نقــش بســزایی در افــت 

ــد. گردان محلــی بودن آن، شــا

نغمه های شبانی ساردینی- سال ثبت: ٢٠٠٨
گــروه چهــار نفــره ای از مــردان  کــه  گونــه ای از چنــد صدایــی اســت  ایــن نغمه هــا نمایان گــر 
ــرا، بوچــی و مســو بوچــی  ــه نام هــای باســو، کونت ــا اســتفاده از چهــار صــورت مختلــف ب ب
آن را اجــرا می کننــد. اعضــاء بــا تشــکیل دایــره ای بــه صــورت ایســتاده بــه نغمه خوانــی 
کــر بــا  کــه تک خوانــان، قطعــه ای نثــر یــا شــعر می خواننــد، گــروه  می پردازنــد. در حالــی 
ســر دادن نوایــی دیگــر، آن هــا را همراهــی می کننــد. هنــر نغمه خوانــان بــا زندگــی روزانــه 
گنجینــه ی عظیمــی برخــوردار  اجتماعــات محلــی عجیــن شــده اســت. ایــن میــراث از 

کــه در ســاردینیا متفــاوت اســت.  اســت 
ایــن ســنت در معــرض تحــوالت اجتماعی-اقتصــادی از جملــه انحطــاط فرهنــگ شــبانی 
کــه ویــژه ی  کنــون در اجراهــای صحنــه ای  گردشــگری در ســاردینیا قــرار دارد. ا و افزایــش 
گردشــگران اســت، گرایــش بــه تغییــر منابــع و ســبک عمیــق موســیقی ایــن نــوع نغمه هــا 

بــه چشــم می خــورد.
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نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در ایتالیا
کــه قصــد ســفر بــه ایتالیــا را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت  گردشــگرانی 

فرماینــد:
خ  گردشــگران اســت. نــر کشــور هــای پیشــرفته، کشــوری امــن بــرای  ایتالیــا ماننــد اغلــب 
گــر مراقــب  کشــور هــای اروپایــی پاییــن اســت. ا کشــور نســبت بــه ســایر  جــرم در ایــن 
کــز پــر  کــم خواهــد بــود. در مرا باشــید، احتمــال مواجهــه بــا خطــر بــرای شــما بســیار 

جمعیــت و ترویســتی مراقــب جــب بــر هــا باشــید.
ــه هنــگام شــب، تنهــا  ــوان ب هنــگام پیــاده روی در شــب مراقــب باشــید، بهتــر اســت بان

بــه بیــرون نرونــد.
در مواقــع ضــروری بــا ۱۱۳ )پلیــس ایالتــی(، ۱۱۲ )ژاندارمــری(، ۱۱۷ )نیــروی پلیــس مالــی(، 
۱۱۵ )آتــش نشــانی(، ۱۱۸ )اورژانــس(، ۱۵۱۵ )بخــش جنــگل بانــی ایالتــی(، ۱۵۳۰ )گارد 

ــزارش ترافیــک( تمــاس بگیریــد. ســاحلی( و ۱۵۲۸ )گ
مالــی  پلیــس  نیــروی  اســت  ممکــن  تجــاری  مرکــز  یــک  یــا  رســتوران  از  خــروج  از  بعــد 
اســت. قانونــی  رویــه متــداول  یــک  کار  ایــن  از شــما بخواهــد.  را  صورتحســاب خریــد 

گردشگران به وفور یافت می شوند. کاله برداران  در شهر های رم، میالن و ناپل 
که ID خود را نشان دهند. هنگام مواجه با پلیس های مالی از آنها بخواهید 

کــه بــر روی در نوشــته  گواهــی نامــه او  کســی مــی شــوید شــماره  کــه ســوار یــک تا هنگامــی 
شــده را بــه خاطــر بســپارید.

ــا آن  ــژاد پرســتی در ایتالیــا متــداول مــی باشــد. ممکــن اســت در بعضــی از مــکان هــا ب ن
مواجــه شــوید.

کیفیتی را ارائه می دهند. بیمارستان های ایتالیا عمومی هستند و خدمات با 
ــد و ممکــن  ــا بدســت مــی آی آب در ایتالیــای شــمالی از تصفیــه و شــیرین ســازی آب دری
کنیــد. در  گــر شــک داشــتید، از آب بطــری اســتفاده  اســت مــزه عجیبــی داشــته باشــد. ا

دیگــر مــکان هــا آب شــیر، قابــل شــرب مــی باشــد.
ــات  ــگام مالق ــا هن ــی ه ــند. ایتالیای ــی باش ــی م ــر و صمیم ــیار مهمانپذی ــا بس ــردم ایتالی م
ــار مــی بوســند. هنــگام ورود  گونــه یکدیگــر را دو ب فامیــل و دوســتان نزدیــک، بــه آرامــی 
ج شــدن از آن بــا همــه افــراد دســت دهیــد. در مالقــات هــا تجــاری  بــه یــک جمــع یــا خــار

فقــط دســت دهیــد.
مــردم شــمال ایتالیــا بیشــتر شــبیه اروپــای مرکــزی و ســردتر و مــردم جنــوب ایتالیــا بیشــتر 

شــبیه اهالــی مدیترانــه و صمیمــی تــر مــی باشــند.
کــه  کــه بــه نکتــه هــای ریــزی  بــرای تجربــه شــیرین تــر ســفر بــه ایتالیــا، بهتــر آن اســت 

وجــود دارنــد توجــه نماییــد و بــا بررســی هــای بیشــتر آنــان را بهتــر بشناســید.

گردشگران در ایتالیا اقامتگاه های 
در بیشــتر شــهر هــای اصلــی و توریســتی ایتالیــا مــی توانیــد انــواع اقامتــگاه از مهمانســرا تــا 
کمــپ هــا نیــز بســیار رایــج  کنیــد. همچنیــن چــادر زدن در  هتــل هــای ۵ ســتاره را پیــدا 
ع نیــز  کنیــد. اقامــت در مــزار اســت امــا بهتــر اســت در فصــل تابســتان آنهــا را از قبــل رزرو 
اخیــرًا در توســکانی، اومبریــا، پیدمونت،آبــروزو و آپولیــا بســیار متــداول شــده اســت. آنهــا 
ترکیــب مناســبی از غذاهــای ســالم، چشــم انــداز هــای زیبــا و قیمــت هــای ارزان را ارائــه 
ــاد بــه درجــه بنــدی هتــل هــا در ایتالیــا توجــه نکنیــد. معیــار ایــن درجــه  مــی دهنــد. زی
کیفــی آن رابطــه مســتقیمی  بنــدی بیشــتر بــر اســاس قیمــت اســت و بــا اســتاندارد هــای 
کــه یــک هتــل ۳ ســتاره بــا هتــل ۴ ســتاره در ایتالیــا دارد، ایــن  نــدارد. مثــاًل تنهــا تفاوتــی 
کــه هتــل ۴ ســتاره همــه وعــده هــای غذایــی را مــی دهــد امــا هتــل ۳ ســتاره فقــط  اســت 

صبحانــه مــی دهــد.

کردن در ایتالیا خرید 
کلــی شــهر هــای جنوبــی ارزانتــر از شــهر هــای  واحــد پــول رایــج ایتالیــا یــورو اســت. بــه طــور 
کوچــک(  شــمالی هســتند. بــرای خــوردن غــذا مــی تــوان از ۳ یــورو )بــرای یــک ســاندویچ 
تــا ۱۰ یــورو در یــک رســتوران )بــرای یــک همبرگــر بــا ســیب زمینــی( یــا ۲۰ یــورو بــرای یــک 
گرفتــه شــده،  گرفــت. حــق ســرویس همیشــه در قیمــت در نظــر  کامــل در نظــر  غــذای 
کنیــد و قبــل از اســتفاده  کاالیــی را خریــداری  گــر  بنابرایــن دادن انعــام ضــروری نیســت. ا
کنیــد، مــی توانیــد در هنــگام خــروج مالیــات  ج  کــردن آن را از مجموعــه اتحادیــه اروپــا خــار
بــر ارزش افــزوده خــود را پــس بگیریــد. بــرای ایــن منظــور بایــد بــر چســب معــاف از مالیــات 

کنیــد. را از فروشــگاه محــل خریــد تهیــه 
ســوغات  بهتریــن  غــذا  و  کــی  خورا کوچــک  جزیــره   118 از  متشــکل  ونیــز  آبــی  شــهر 
کــه مرکــز آن  ایتالیاســت. همچنیــن مــد ایتالیــا در تمــام جهــان شــناخته شــده اســت 
کــه  میــالن مــی باشــد. همچنیــن در ونیــز مــی تــوان صنایــع شیشــه ای بســیار ظریفــی را 

کــرد. محــل تولیــد آن جزیــره مورانــو در نزدیکــی ونیــز اســت، خریــداری 
کشــور آشــامیدنی اســت، امــا افــراد معمــواًل آب بطــری را  کلــی آب شــیر در ایــن  بــه طــور 
ترجیــح مــی دهنــد. در ســفر بــه ایتالیــا مــی توانیــد از نوشــیدن قهــوه هــای مختلــف در بــار 
کافــی شــاپ هــا لــذت ببریــد. قهــوه هــا در دو نــوع بــدون شــیر و بــا شــیر ارائــه می شــوند. یــا 
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Rome شهر رم
شــهر  روم،  امپراطــوری  باســتانِی  شــهر  اروپــا،  در  توریســت ها  مقصــد  اولیــن  رم، 
کلیســاها. شــهر میکل آنــژ و داوینچــی. دیــدار از شــهر رم ، دیــدار  مجسمه هاســت و شــهر 

اســت.  دنیــا  بــی ســقف  مــوزه ی  بزرگ تریــن  از 
مردمــان  ایتالیاییــش،  فرهنــگ  و  می شناســند  هزارســاله اش  تاریــخ  بــا  دنیــا  در  را  رم 
کلیســاهایش. در دنیــا بــه او  خونگرمــش، پیتــزا و پاســتا و بســتنی اش و دســت فروش ها و 
لقــب شــهر ابــدی داده انــد. رم زیبــا، زنــده و تودرتــو اســت و بــه دلیــل آب و هــوای خوبــش 
ــدن  ــای تم ــت ها و بناه ــی توریس ــور دائم ــت. حض ــت اس ــر از توریس ــال پ ــل س ــر فص در ه

کــه شــهر را ابــدی و ازلــی جلــوه می دهــد.  کهــن اســت 
کــه در منطقــه ی رم قدیــم  مرکــز تاریخــی رم از میــراث جهانــی یونســکو اســت. همیــن 
کســی و یــا متــرو پیــاده شــوید  کورســو از اتوبــوس، تا در خیابــان بلنــد و باریــک ویــا دل 
کــه بــه  کوچه هــای باریــک اســت  روح بی نظیــر شــهر را حــس می کنیــد. خیابــان ُپــر از 
در  رم  دیدنــی  آثــار  از  بســیاری  می شــود.  منتهــی  )پیاتــزا(  رمــی  کوچــک  میدان هــای 
گــذار در  گشــت و  نزدیکــی ایــن خیابــان قــرار دارد. حواســتان باشــد هنــگام قــدم زدن و 
کلیســاها  کوچــه و خیابان هــای شــهر ســرتان را بــاال بگیریــد و نــوک ســاختمان ها و بــاالی 
کنیــد. همــه جــا پــر اســت از مجســمه های زیبــا، عجیــب، و پــر از قصــه ی میــکل  را نــگاه 
ــگاردی و دیگــر هنرمنــدان ایتالیایــی. شــاید در هیــچ شــهری  ــژ، داوینچــی، برنینــی، آل آن
کــه یک جــا در رم وجــود دارد را  در دنیــا نتــوان ایــن حجــم از مجســمه ها و آثــار هنــری 
کــرد. حضــور آثــار هنــری و تاریخــی در جــای جــای شــهر و روح و اتمســفر خــاص رم  پیــدا 
کمتــر شــهر اروپایــی نظیــر آن را می تــوان  کــه در  کم نظیــری بدســت می دهــد  ترکیــب 

گرفــت.  ســراغ 
کولوِســئو تلفــظ  ایتالیایــی  بــه  کولوســئوم )کــه  معروف تریــن بنــای رم، بنــای مشــهور 
ــر و  ــا یکدیگ ــا ب گالدیاتوره ــه  ک ــی  ــان جای ــت؛ هم ــتان اس ــر روم باس ــی تئات ــود(، آمف می ش
کــه  ــا شــیرها می جنگیدنــد. کلوســئوم در لغــت بــه معنــای جایــگاه بــزرگ اســت؛ نامــی  ب
بــه حــق برازنــده ایــن بنــای تاریخــی اســت. کلوســئوم آمفــی تئاتــری ٥٠ هــزار نفری ســت 
بــا ٨٠ در ِورودی. بــا وجــود این کــه قســمت هایی از آن در زلزلــه از بیــن رفتــه، یکــی از 
شــاهکارهای مســلم مهندســی اســت. ایــن بنــا پرطرفداریــن مــکان توریســتی رم و یکــی 

ــد اســت!  ــه جدی گان از عجایــب هفــت 
مذهبــی  مرکــز  واتیــکان،  شــهر  داشــتن  قــرار  رم،  فــرد  بــه  منحصــر  جاذبه هــای  از 
کاتولیکهــای جهــان در دل شــهر اســت. واتیــکان بــاالی تپــه ای در مرکــز رم قــرار دارد-

کاتولیک هــای جهــان، هدایــت  کــه بــه وســیله ی پــاپ، رهبــر   ولــی دولــت مستقلی ســت 
می شــود. وارد شــدن بــه واتیــکان شــرط پوشــش مناســب دارد. ورود بــا شــلوار )و دامــن( 
کوتــاه هــم بــرای خانم هــا و هــم بــرای آقایــان ممنــوع اســت! پــس  کوتــاه و پیراهــن آســتین 
کــه بــه چشــم می آیــد عظمــت میــدان ســن پیتــرو اســت  از ورود بــه واتیــکان اولیــن چیــزی 
بــا ســتون های عظیــم و فضــای بزرگــش و صلیــب وســط میــدان )اوِبلیســکو( کــه مطالبــی 
کــی شــده. در برخــی اعیــاد و موقعیت هــای خاصــی پــاپ  از صلیــب مقــدس رویــش حکا
باشــید  گــر خوش شــانس  ا و  بــه همیــن میــدان حضــور می یابــد  رو  بالکنــی  بــاالی  در 

کاتولیک هــای جهــان را نیــز ببینیــد.  می توانیــد در یکــی از همیــن مناســبت ها رهبــر 
مــوزه ی واتیــکان از دیدنی ترین هــای رم و یکــی از جذاب تریــن موزه هــای دنیاســت و در 
کلوســئوم دارد. عــالوه بــر مقبــره ی  لیســت بایــد دیدهــای رم مقــام اول یــا دوم را پــس از 
کوچــک سیســتین بــا ســقفی اعجــاب انگیــز، پوشــیده  گذشــته، کلیســای  تمــام پاپ هــای 
از نقاشــی های مذهبــی از جملــه نقاشــی معــروف آفرینــش آدم، داســتان زندگــی حضــرت 
ــز از  ــتند نی ــژ هس ــکل آن ــار می ــی آث ــه همگ ک ــا  ــواره ه ــر روی دی ــی ب ــرت عیس ــی و حض موس
کــه پــس از وارد شــدن بــه مــوزه ی واتیــکان می تــوان دیــد. تعــداد  آثــار مهمــی اســت 
مشــخصه های  از  یکــی  واتیــکان  مــوزه ی  غریــب  و  عجیــب  صف هــای  و  توریســت ها 
معــروف شــهر واتیــکان اســت. بــرای فــرار از صــف بلیــت مــوزه، پیشــنهاد می کنیــم بلیــت 
کنیــد. ضمــن اینکــه وســط هفتــه موقــع مناســب تــری بــرای  را از قبــل از اینترنــت تهیــه 
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــلوغ اس ــد ش ــش از ح ــنبه ها بی ــنبه ها و یکش ــت و ش ــکان اس ــد از واتی بازدی
آن، آخریــن یکشــنبه ی هــر مــاه ورودی مــوزه مجانــی اســت و دلیــل بــر ازدحــام مضاعــف. 
ــی  ــکان مذهب ــن م ــون، قدیمی تری ــد پانتئ ــدار از معب ــن. دی که ــخ  ــا تاری ــت ب رم شهری س
در رم؛ فــروم رومــی محــل برگــزاری جشــن های روم باســتان و قصــر ســن آنجلــو، قصــری 
کنــون مــوزه ی ملــی اســت، بــه مثابــه ی لحظاتــی در اعمــاق تاریــخ زندگــی  کــه ا ســلطنتی 

گذشــته اســت.  گذاشــتن در  گذاشــتن در آنهــا، قــدم  کــردن اســت و قــدم 
ــر طبــق افســانه های ایتالیایــی بایــد ســکه ای  ــار اول اســت بــه رم می آییــد، ب ــرای ب ــر ب گ ا
در فــواره ی تــِرْوی )چشــمه ی عشــاق یــا فونتانــا دی تــروی( بیاندازیــد، آنــگاه دوبــاره بــه 
گشــت. فــواره شــب های زیبایــی هــم دارد، شــب های آمیختــه شــده  شــهر بــاز خواهیــد 
ــروی و پله هــای اســپانیایی رم را از دســت ندهیــد. پله هــا  ــور و موســیقی. فــواره ی ت ــا ن ب
بیــن میــدان اســپانیا و میــدان ترینیتــا ِدی مونتــی قــرار دارنــد و منظــره و فضــای پــر انــرژی 

و شــلوغش، محبــوب توریســت های ایتالیــا و رم اســت. 

شهر رم
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کشــور پیتــزا و پاســتا اســت. روبــه روی فــواره ی تــروی، اطــراف میــدان ناوونــا و  رم پایتخــت 
کوچه هــای باریــک و فضــای رمانتیــک ِ محلــه ی تراس ِتــِوِره )طــرف دیگــر رودخانــه ی  در 
تیبــر( رســتوران های زیــادی را پیــدا می کنیــد بــرای امتحــان اصیل تریــن مــزه ی پیتــزا در 
کــه روی منوهــا نوشــته  گران انــد. در بعضــی قیمتــی  دنیــا. بعضــی از ایــن رســتوران ها 
کمــی مواظــب بــود. یــک بــرش  شــده قیمــت نهایــی غــذا نیســت. و خالصــه در رم بایــد 
کــه از دکه هــا یــا نــان فروشــی ها می تــوان خریــد حــدود ٢ یــورو، و یــک پیتــزای  پیتــزا 
کافه هــای واتیــکان بــه طــرز  ــا ٢٠ یــورو درمــی آیــد. رســتوران ها و  کامــل در رســتوران ١٥ ت

گراننــد و قیمــت یــک قهــوه نشســته و ایســتاده متفــاوت اســت.  عجیبــی 
مــارک  یــک  کــه  را دارد  ایــن  پتانســیل  ایتالیایــی  اســم  هــر  اصــال  اســت.  مــد  رم شــهر 
معــروف در دنیــای مــد باشــد! فروشــگاه های مارک هــای ایتالیایــی همچــون بولــگاری، 
کــه باشــد  ورســاچه،  کاوالــی، آرمانــی، گوچــی و... در اطــراف میــدان اســپانیا، گــران هــم 
ــاز هــم چشــم نواز اســت. چرم هــای ایتالیایــی از مرغوب تریــن چرم هــای دنیــا هســتند  ب
کننــده اســت. بــا ایــن حــال رم بــرای خریــد  کفــش از رم بســیار وسوســه  کیــف و  و خریــد 

گرانــی اســت.  شــهر 
کــه موقعیــت  هزینــه ی اقامــت در رم خیلــی ارزان نیســت. بــرای مثــال میــدان ناوونــا 
بســیار خوبــی دارد شــبی ١٠٠ تــا ١٥٠ یــورو بــرای یــک اتــاق دو نفــره هزینــه دارد و هزینــه ی 
آثــار دیدنــی بیــن ٣-٤ یــورو تــا ١٥ یــورو متغیــر اســت. در نهایــت مســافرت بــه رم چنــدان 
کــردن  ارزان تمــام نمی شــود ولــی بــه دیــدن آن همــه شــگفتی تاریخــی و مذهبــی، لمــس 
کــه چندبــار مــی ارزد.  گــذار در پایتخــت جهــان، نــه یــک بــار  گشــت و  فرهنــگ ایتالیایــی و 

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
گفتـه  کلیسـاهایی  بـه  اصـل  در  می شـنوید.  جاهـا  خیلـی  کـه  اسـت  لغتـی  بازیلیـکا   -
کلیسـاهای ایتالیایی اسـت.  که سـالن های دراز دارند و در واقع نام بسـیاری از  می شـود 
- پـس از پخـش فیلـم معـروف فرشـته ها و شـیاطین )Angels & Demons( کـه بـر پایـه ی 
را  رم داسـتان جذابـی  ایتالیایـی در  و هنرمنـدان  باسـتانی، مجسـمه ها  آثـار  کلیسـاها، 
کشـیده؛ تـوری بـه اسـم فرشـته ها و شـیاطین در رم بـه راه افتـاده اسـت. در  بـه تصویـر 
کنـار مکانهـای اصلـی فیلمبـرداریِ  آن بـا  ایـن تـور تفریحـی تمـام صحنه هـای فیلـم را در 

توضیـح و تفسـیر بـه عالقه منـدان فیلـم نشـان می دهنـد. 
را  ایـن حسـن  کلوسـئوم بسـیار مسـلط و اغلـب جواننـد. گرفتـن راهنمـا  - راهنماهـای 
کلوسـئوم را می توانیـد ببینیـد. درضمـن  کـه بـدون صـف همـه ی قسـمت های  نیـز دارد 
بـا خوشـرویی جـواب  کنیـد  گـر ازشـان در مـورد رسـتوران ها و دیگـر نقـاط شـهر سـوال  ا

دارنـد.  پیشـنهادهای خوبـی  و همیشـه  می دهنـد 
- خریـد اجنـاس تقلبـی )کیف هـای تقلبـی لویی ویتون، شـانل و غیره( از دسـت فروش ها 

جـرم دارد! مواظب پلیس ها باشـید. 
کسـی  - رم فقـط دو خـط متـرو دارد. بـر خـالف دیگـر پایتخت هـای اروپایـی هزینـه ی تا
از شـما دریافـت  زیـادی  کسـی زنـگ بزنیـد هزینـه ی بسـیار  بـه تا گـر  ا زیـاد نیسـت، ولـی 

می کننـد. 
اسـت.  شـهری  نقـل  و  حمـل  بـرای  خوبـی  بسـیار  گزینـه ی  توریسـتی  اتوبوس هـای   -
اتوبوس هـا جلـوی تمـام آثـار باسـتانی ایسـتگاه دارنـد و هزینـه شـان بیـن ٢٨ تـا ٣٥ یـورو 

اسـت. 
کـه در مرکـز شـهر اسـت و بـه تمـام آثـار دیدنـی  - منطقـه ی ایسـتگاه مرکـزی قطـار بـا ایـن 
گرفتن هتل  شـهر نزدیک اسـت، محل بی خانمان های رم اسـت و مکان مناسـبی برای 

نمی باشـد. 
- و نهایتًا در رم بسیار مواظب جیب، کیف و دوربین تان باشید. 

دیدنی های رم 
- کلوسئوم 

کوچک سیسین ، میدان سن پیترو و موزه واتیکان  - واتیکان، کلیسای 

- پانتئون 

- پله های اسپانیایی، میدان اسپانیا 

- فواره تروی 

- میدان ناوونا و آبشار چهار رودخانه 

- فروم رومی 

- قصر سنت آنجلو 

- میدان ونیزی 

- گالری ُبرگزه  

کاپیتولینه  - موزه 

- پاالتینو و موزه ی پاالتینو 

کوسما و دامیانوی مقدس  - بازیلیکای 

- بازارهای تراییانو 

کوئلی  - کلیسای ماریای مقدس در ارا

- پلکان مقدس 

گذار ایتالیای جدید(  - میدان امانوئل دوم )پایه 

کلمنته  - کلیسای سن 
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تاریخچه
ــذرد و خــود  ــر از میــان آن می گ ــز اســتان التســیو اســت؛ رود تیب ــا و مرک رم پایتخــت ایتالی
شــهر، بزرگ تریــن و پرجمعیت تریــن شــهر ایتالیاســت. رم را بــرای قرن هــا شــهر جاویــدان 
می نامیده انــد، زیــرا یکــی از بزرگ تریــن شــهرهای تمــدن غــرب و پایتخــت امپراطــوری 
روم بــه شــمار می رفــت. تاریــخ رم، بیــش از ٢٥٠٠ ســال را در بــر می گیــرد. از ســده ی دوم 
میــالدی، شــهر جایــگاه پــاپ هــم بــوده و از اواخــر دوره ی بیزانــس تــا ســال ١٨٧٠ هــم مرکــز 
ســرزمین های پاپــی بــه شــمار می رفتــه اســت. در ســال ١٨٧١، رم پایتخــت پادشــاهی 

ایتالیــا اعــالم شــد و از ســال ١٩٤٦، پایتخــت جمهــوری ایتالیــا اســت.

وسایل نقلیه
اســتفاده از اتوموبیــل شــخصی یــا اجــاره ای در رم زیــاد توصیــه نمی شــود. ترافیــک ایــن 
ــردن  ک ــدا  ــتند. پی ــی نیس کاف ــم  ــی اش ه ــای راهنمای ــدارد، تابلوه ــتی ن ــع درس ــهر وض ش
جــای پــارک هــم خــودش یــک دردســر دیگــر اســت. اســتفاده از اتوبــوس، متــرو و یــا حتــی 

کســی از اتوموبیــل شــخصی بهتــر اســت. تا
گشــتن در شــهر اســت، امــا بیشــتر وقت هــا بــه راحتــی و  گران تریــن راه  کســی هــر چنــد  تا
کســی متر دارنــد و ســفید رنگ انــد و بــا عالمــت  کســی های رمــی تا ســرعتش مــی ارزد. تا
کســی روی ســقف و شــماره ی شناســایی روی درهــا شــناخته می شــوند. ایســتگاه ها  تا
در بیشــتر میدان هــا، نزدیــک فرودگاه هــا و ایســتگاه های قطــار هســتند و تلفنــی هــم 
کــرد. سیســتم حمــل و نقــل عمومــی )ATAC( شــامل اتوبــوس،  کســی خبــر  می شــود تا

ترامــوا، متــرو و قطــار محلــی اســت. 
ــد و یکــی از بهتریــن راه هــای جابه جایــی در  ــل اعتمادن اتوبوس هــای رم شــلوغ، امــا قاب
شــهر بــه شــمار می رونــد. نقشــه های مختلــف خطــوط اتوبوس رانــی هــم بــه طــور مجانــی 
گردشــگران قــرار می گیرنــد و هــم در ایســتگاه ترمینــی بــه فــروش می رســند.  در دســترس 
ــان پیــدا  کســی دور و برت از محلی هــا هــم البتــه می توانیــد بپرســید: در رم همیشــه یــک 
کــه انگلیســی بلــد باشــد. ترامــوای رم بیشــتر مرکــز تاریخــی شــهر را پوشــش  می شــود 
می دهــد، امــا بــرای رفتــن بــه واتیــکان، کولوســئوم و ناحیــه ی تراســه وره هــم می توانیــد 

کنیــد.  از آن اســتفاده 
A از  کــه محــل تقاطعشــان، ایســتگاه ترمینــی اســت. خــط  متــروی رم دو خــط دارد 
ــه جنــوب شــرقی مــی رود.  ــذرد و ب ــی شــهر شــروع می شــود، از واتیــکان می گ شــمال غرب
ــذرد. در  کولوســئوم می گ ــی مــی رود، از  ــه جنــوب غرب ــه از شــمال شــرقی ب ک خــط B هــم 
روزهــای عــادی متــرو تــا ســاعت ١١ شــب بیشــتر بــاز نیســت، امــا آخــر هفته هــا تــا از ٥ صبــح 
کــه دقیق تریــن وســیله ی رفــت و آمــد عمومــی  تــا ١:٣٠ شــب متــرو هســت. متــرو بــا ایــن 

ــود. ــت می ش ــر از جمعی ــد پ ــت و آم ــلوغی رف ــاعت های ش ــا در س ــت، ام اس

خرید
گرفتــه تــا لــوازم هنــری و عتیقه جــات.  رم مغازه هــای متنوعــی دارد، از لبــاس و جواهــرات 

مرکزخریدهــای خوبــی هــم، هــم در شــهر و هــم در حومــه پیــدا می شــوند.
و  کندوتــی  و  دل کورســو  خیابان هــای  رم،  در  کــردن  خریــد  اصلــی  محله هــای 
طراحــان  از  بســیاری  دل کورســو  در  هســتند:  برشــان  و  دور  کوچه پس کوچه هــای 
گوچــی، آرمانــی، دیــور، والنتینــو، هرمــس و... مغــازه دارنــد؛  نام آشــنای لبــاس مثــل 
ــا دور و  ــوال دی رِینــزو ی ــی، ک کندوت ــه  ــد ب ــر باشــید، بای ــر دنبــال جنس هــای ارزان ت گ امــا ا
بــر پانتئــون ســر بزنیــد. بعضــی مارک هــای لبــاس مثــل میــس سیکســتی و فــورال ارزان  و 
کنیــد. بــد نیســت نمایندگی هــای  بادوام انــد، امــا حتمــًا قبــل از خریــد آن هــا را امتحــان 
کــردن  کــه خریــد  کارتیــه، بولــگاری، تیفانــی و مون بــالن را هــم نگاهــی بیندازیــد، هــر چنــد 

از ایــن مغازه هــا خیلــی هــم به صرفــه نیســت.
ــا  ــودکان در آن ج ک ــای  ــا لباس ه ــم دارد، ام ــی ه ــی بادوام ــای چرم کیف ه ــا و  کفش ه رم 
گران انــد. خیلــی از فروشــگاه ها تخفیــف تابستانه شــان را از ١٥ ژوییــه )هفتــه ی  خیلــی 

ــو هــم دارنــد. آخــر تیرمــاه( شــروع می کننــد و حراج هــای مخصــوص ســال ن
کــه خریــد اجنــاس تقلبــی در ایتالیــا جریمــه ی ســنگینی دارد،  حتمــًا یادتــان مانــده 
کنــار خیابــان بــه فــروش  کــه  کیف هــای لویــی ویتــون تقلبــی  بنابرایــن زیــاد دور و بــر 
پانصدهــزار  و  میلیــون  یــک  جریمــه ی  ســر  کــه  داریــد  را  دلــش  گــر  ا نرویــد.  می رســد، 
ــرای  ــت فروش ها ب ــی دس ــد، بعض ــم بزنی ــه ه ــه چان ک ــرود  ــان ن ــد، یادت کنی ــر  ــی خط تومان
ســوغاتی  خریــد  بــرای  می طلبنــد.  باالیــی  قیمــت  هــم  تقلبــی  جنس هــای  همیــن 
مغازه هــای  در  انتخاب انــد.  بدتریــن  موزه هــا  فروشــگاه های  رم،  یادگاری هــای  یــا 
کنیــد. محله هــای توریســتی، می توانیــد همیــن اجنــاس را بــا قیمــت مناســب تری تهیــه 
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آب و هوا

گــرم و دلچســبند و آفتابــی بــودن  رم آب و هــوای مدیترانــه ای دارد: بهــار و پاییــزش 
اســت.  ضرب المثــل  )مهــر(  کتبــرش  ا روزهــای 

اواســط تابســتان، دمــای هــوا تــا ٣٠ درجــه ی ســانتی گراد بــاال مــی رود. ســابق بــر ایــن 
کار را رهــا می کردنــد و بــه ســفر می رفتنــد؛  گوســت )مــرداد( کســب و  اهالــی رم در مــاه آ
گردشــگری، تابســتان ها هــم شــهر زنــده اســت. امــا در ســال های اخیــر بــه خاطــر رونــق 

کثــر میانگیــن دمــای هــوا در ژانویــه )بهمــن( حــدود ١٣ درجــه ی ســانتی گراد اســت  حدا
ــرف هســت؛ هــر چنــد در چهــل  ــارش ب ــه )فصــل زمســتان( امــکان ب ــا فوری و از دســامبر ت
کــه بیایــد، معمــواًل آن قــدری نیســت  گذشــته زیــاد در رم بــرف نباریــده و بــرف هــم  ســال 

کــه روی زمیــن بنشــیند.

پیشنهاد سفر

در دو روز
کوچــک سیســتین دیــدن  کلیســای  از بازیلیــکای ســنت پیتــر، موزه هــای واتیــکان و 
کــه بــه ســراغ پانتئــون، کولوســئوم و بــازار رومــی برویــد، ناهــار را در  کنیــد. پیــش از آن 
اطــراف میــدان ناوونــا ســفارش دهیــد و شــب را در آن ســوی رودخانــه ی تیبــر بگذرانیــد.

تــروی و میــدان  از خــوردن صبحانــه ای ســبک، در اطــراف چشــمه ی  روز دوم، بعــد 
کنیــد. گالــری بورگــزه دیــدن  گشــتی بزنیــد و از ویــالی بورگــزه، مــوزه و  اســپانیا 

ــردش  گ ــر  ــام، آن دور و ب ــد از ش ــا بع ــد و ت ــا بروی گل ه ــدان  ــه می ــح ب ــرای تفری ــر ب بعدازظه
کلــوب تســتاچیو وقــت  گــر دوســت داشــته باشــید، می توانیــد در  کنیــد. بعــد از آن هــم ا

بگذرانیــد.
در چهار روز

ــه ی  ــی رفتــه، در محل کوندوت ــان  ــه خیاب ــدن فروشــگاه های مــد ب ــرای دی در روز ســوم، ب
کافه هایــش، قهــوه ای بنوشــید. کنیــد و در یکــی از  گــردش  آرام یهودی هــا 

کاپیتولینــه برویــد و بعــد از تاریــک شــدن هــوا، در ســن  روز چهــارم را بــه دیــدن موزه هــای 
لورنتســو بــه دانشــجویان ملحــق شــوید.

WWW.TEDSA.COM

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


18 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

گردشگری رم جاذبه های تفریحی و 
- کولوسئوم

کــرد  ســاختمان ایــن آمفی تئاتــر بســیار بــزرگ را وســپازیانو در ســال ٧٢ میــالدی آغــاز 
و پســرش تیتــو در ســال ٨٠ میــالدی آن را بــه پایــان رســاند. نــام دیگــر بنــا، آمفی تئاتــر 
فالویــو اســت و اولیــن آمفی تئاتــر دائمــی ساخته شــده در رم بــه شــمار مــی رود. ایــن 
گر را دارد و در دوره ی روم باســتان، شــاهد  آمفی تئاتــر، گنجایــش بیــش از ٥٠٠٠٠ تماشــا

گالدیاتورهــا بــوده اســت. قتل عــام بــردگان و مســیحیان، و نبردهــای وحشــیانه ی 

تینه - پاال
بــرادرش   ، رومولــوس  کــه  اســت  جایــی  پاالتینــه  باســتان،  روم  اســطوره های  طبــق 
رمــوس را بــه قتــل رســاند و شــهر رم را در ســال ٧٥٣ پیــش از میــالد بنــا نهــاد. امــا امــروزه، 

کــه ویرانه هــا و منظره هــای شــگفتی دارد.  محوطــه ای اســت 
گردشــگری بــا راهنمــای انگلیســی برگــزار می شــود.  هــر روز ظهــر در پاالتینــه تورهــای 
کولوســئوم یکــی اســت و ســاعت بــاز بودنشــان هــم مشــابه  بلیــت ورودی ایــن محوطــه بــا 

اســت.

تینو - موزه ی پاال
کســتری اش، بیــن دومــوس اوگوســتانا و دومــوس  ایــن مــوزه بــا ســاختمان بــزرگ خا

گرفتــه. فالویــا قــرار 

- فروم رمی
کنیــد، فــروم  کــه بــه ســمت بــاالی خیابــان فروم هــای پادشــاهی حرکــت  کولوســئوم  از 
ــزاری بیشــتر جشــن های روم  رمــی را در ســمت چپتــان می بینیــد. ایــن فــروم محــل برگ
اســت.  بــه شــمار می آمــده  رومــی  و مهمانی هــای  باســتان، نشســت ها، جشــنواره ها 
ویرانه هــای پرستشــگاه های باســتانی هــم در ایــن محــل باقــی مانده انــد. ایــن فــروم، در 
ــر اثــر یــک آتش ســوزی ویــران شــد و بعدهــا امپراتــور دیوکلتســیانو  ســال ٢٨٣ میــالدی ب

گذاشــتند.  کنــارش  کــم  کــم  کــرد ، امــا از ســده ی چهــارم میــالدی  بازســازی اش 

کوسما و دامیانوی مقدس - بازیلیکای 
پشــت  در  شــده  کار  موزاییک هــای  خاطــر  بــه  کــه  ششــمی  ســده ی  کلیســای  ایــن 
کرا- واقــع شــده.  محرابــش شــهرت دارد، بعــد از پرستشــگاه رومولــو -در خیابــان ســا

- تخت  خواب بچه )مسیح(
کــه بابــت بلیــت ورودی اش پرداختــه  مربــوط بــه ســده ی هیجدهــم اســت و هزینــه ای 

کارهــای خیریــه می کننــد. می شــود را صــرف 

- کلیسای فرانچسکا رومانای مقدس
کلیسای سده ی نهمی در انتهای شرقی فروم واقع شده. این 

- میدان پرستشگاه ژوپیتر 
کــرده و مجســمه ی برنــزی مارکــوس اورلیــوس ســوار بــر  ایــن میــدان را میکل آنــژ طراحــی 
کاپیتــول  اســب وســط میــدان را هــم خــود او ســاخته اســت. ســمت چــپ میــدان مــوزه ی 
کاخ  هــم  میــدان  انتهــای  از مجســمه ها دارد. در  کــه مجموعــه ای دیدنــی  قــرار دارد 

ــاز اســت.  ــد ب ــرای بازدی کــه یک شــنبه ها ب وابســته بــه مجلــس ســنا واقــع شــده 

کوئلی  - کلیسای ماریای مقدس در ارا
کاپیتول ساخته  شده است.  کلیسای سده  ششمی، باالی تپه ی  این 

کاپیتول  - موزه های 
ســه  از  مجموعــه ای  و  شــده اند  واقــع  کاپیتولیــن  تپــه ی  روی  کاپیتــول  موزه هــای 
کــه طرحشــان را میکل آنــژ ریختــه. تاریــخ ایــن موزه هــا بــه ســال  ســاختمان هســتند 
کــه پــاپ سیکســتوس چهــارم، چنــد پیکــره ی برنــزی  ١٤٧١ میــالدی برمی گــرد؛ هنگامــی 
کــه تعــداد  کــرد. ایــن مجموعــه بــه تدریــج بــزرگ و بزرگ تــر شــد تــا امــروز  را بــه شــهر هدیــه 
ــرون  ــری ق ــار هن ــر، آث ــی دیگ ــار قدیم ــا و آث ــتان، کتیبه ه ــمه های روم باس ــادی از مجس زی
وســطی و رنســانس و مجموعــه ی بزرگــی از ســکه ها و جواهــرات قدیمــی را دارد. ایــن 

اداره می کنــد.  را شــهرداری رم  موزه هــا 

- پانتئون
کــه  پانتئــون نزدیــک بــه ٢٠٠٠ ســال قدمــت دارد و دســت نخورده ترین ســاختمانی اســت 
از رم باســتان بــر جــای مانــده. دیوارنوشــته های التینــی آن مربــوط بــه پرستشــگاهی 
گریپــا و بــه سرپرســتی خانــواده ی جولیــا در ســال ٢٧ پیــش از میــالد اســت.  ســاخته ی آ

آرامگاه هــای رافائــل و شــاهان ایتالیــا هــم در پانتئــون هســتند.

- موزه ی ملی رومی
ایــن مــوزه را بــر ویرانه هــای ســاختمان های به جــا مانــده از قــرون وســطی و رنســانس 
کــه خــود به جــای ســاختمان تئاتــر بالبــوس )ســال ١٣پیــش از میــالد( ســاخته  ســاخته اند 
کــه از فروم هــا  کریپتــا و آثــاری  شــده بودنــد. اشــیای به دســت آمــده در حفاری هــای 
و تپه هــای شــهر در ایــن مــوزه وجــود دارد، تاریــخ مفصلــی از رم را بــه خوبــی نمایــش 

می دهــد.

- میدان ناوونا
گونالــه هــم نامیــده می شــده، یکــی از بزرگ تریــن و برجســته ترین  کــه چیرکــو ا ایــن میــدان 
میدان هــای رم اســت. میــدان ناوونــا در محوطــه ی چیرکــو دی دومیتســیانو واقــع شــده 
برنینــی ســاخته و چهــار مجســمه ی وســطش  را  فــواره ی وســطی  فــواره دارد.  و ســه 

نمادهــای دانــوب، گنــگ، نیــل و ریــو دال پالتــا هســتند. 
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- آرا پاسیس آوگوستا
ــد، در  ــه دهی ــان را ادام ــزه راهت ــان دال بورگ ــا خیاب ــد و ت ــه بگذری ک ــو  کورس ــان دل  از خیاب
ــتوس  ــی از اوگوس ــود صلح ــای یادب ــه بن ــده، ب ــع ش ــت  واق ــمت راس ــه س ک ــا  ــان ریپت خیاب

ــید. ــد رس خواهی

- واتیکان
ــت مســتقل جهــان  ــع، کوچکتریــن دول کیلومتــر مرب ــر از یــک  کم ت ــا مســاحتی  واتیــکان ب
کنــون ٢٦٥ پــاپ بــر روی  بــوده و از ســال ١٣٧٧ میــالدی، اقامــت گاه پاپ هاســت. تــا 
تخــت پاپــی ســن پیتــرو نشســته اند. ایــن شــهر خودمختــار، توســط پــاپ اداره می شــود.

- میدان سن پیترو 
میــدان ســن پیترو بــا ٢٤٠ متــر عــرض و ٣٤٠ متــر طــول، یکــی از بزرگ تریــن فضاهــای 
عمومــی دنیاســت و بزرگتریــن مــکان توریســتی رم هــم بــه شــمار مــی رود. میــدان بــه 
کلیــد بــزرگ اســت بــا دو ســتون ســنگین نیــم دایــره در حاشــیه ی  شــکل یــک ســوراخ 
کــه  آن. در مرکــز میــدان نیــز ســتون هرمــی شــکل ســنگی بــا ارتفــاع ٢٥ متــر قــرار دارد 
در ســده ی اول توســط امپراطــور روم از مصــر باســتان آورده شــده اســت. ایــن میــدان 

نفس گیــر را برنینــی بــه ســبک بــاروک ســاخته اســت.

کوچک سیستین - کلیسای 
کلیســا را جووانــی ده دولچــی در ســال ١٤٧٠ و بــه دســتور سیســتوی چهــارم  ســاختمان 
کلیســا از ســال ١٤٨١ شــروع شــد و در ١٥٠٨ میــالدی،  کــرد. نقاشــی روی دیــواری  آغــاز 
کنــد. ایــن  کلیســا را هــم نقاشــی  جولیــوی دوم بــه میکل آنــژ جــوان دســتور داد تــا ســقف 
ــان  ــه پای ــر ١٥١٢ ب ــزرگ، در مــاه مــه ی ســال ١٥٠٨ میــالدی آغــاز شــد و در دوم نوامب کار ب

رســید. 

ترانو  - بازیلیکای جووانی مقدس در ال
کــه در ســده ی چهــارم  کلیســای جامــع مســیحی در رم اســت  ایــن بازیلیــکا، نخســتین 
بارهــا ویــران و  کلیســا  افتتــاح شــد. بعدهــا، ســاختمان  کســتانتینو  میــالدی توســط 
کلیســای امــروزی مربــوط بــه ســده ی هفدهــم  دوبــاره از نــو ســاخته شــد. ســاختمان 

میــالدی اســت.
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گونه  - کلیسای انیزه  ی مقدس در ا
کــه فــواره ی موســوم بــه رودخانــه ی نیــل، بــا چشــمانش از ایــن  در افســانه ها آمــده 
ــمار  ــه ش ــی ب ــب برنین ــه رقی ک ــی  ــا را بورومین کلیس ــاختمان  ــد. س ــداری می کن ــا پاس کلیس

کــرده اســت.  می رفتــه، طراحــی 

گوستینو ی مقدس - کلیسای ا
کلیســا، بازدیدکننــدگان زیــادی دارنــد: یکــی نقاشــی دیــواری  دو اثــر هنــری مهــم در ایــن 
کــه  کاراواجــو  کــه در ســال ١٥١٢ کشــیده شــده و دیگــری، مریــم زایــران از  اشــعیا از رافائــل 

مربــوط بــه ســال ١٦٠٤ میــالدی اســت.

- فواره ی تروی 
بزرگتریــن فــواره ی شــهر رم و یکــی از معروف تریــن فواره هــای دنیاســت. ایــن فــواره را 
کلمنــت دوازدهــم ســاخته و هنرمنــدان مدرســه ی برنینــی هــم  ســلوی معمــار، در زمــان 
ــرده  ک ــه  ــواره را جاودان کبــرگ در فیلــم زندگــی شــیرین، ایــن ف ــا ا ــد. آنیت کرده ان تزیینــش 
گذارتــان بــه  گــر ســکه ای در ایــن چشــمه بیندازیــد، دوبــاره  اســت. افســانه ها می گوینــد ا

رم خواهــد افتــاد. 

کوه ها - پلکان ترینیتای 
کلیســای ترینیتــای  پلــکان تاریخــی ایــن مــکان در ســال ١٧٢٢ میــالدی ســاخته شــده و 
گنبــد اســت- در ســال  کوه هــا- کــه دارای دو  مقــدس بــاالی آن هــا قــرار دارد. ترینیتــای 
١٤٩٥ ســاخته شــده اســت و در ســال ١٨٠٨ یــک ســتون هرمــی شــکل ســنگی باغ هــای 
کلیســا ســاخته اند. پاییــن پلــکان، فــواره ی زیبــای قایــق  سالوســتیانی را روبــه روی آن 

بــزرگ از برنینــی قــرار دارد.

کیتس-شلی - خانه ی یادبود 
کیتــس شــاعر انگلیســی در ســال ١٨٢١ میــالدی، در آن  کــه جــان  ایــن خانــه جایــی اســت 
کــه مجموعــه ی بزرگــی از یادگاری هــا،  ــه مــوزه ای تبدیــل شــده  جــان ســپرده و امــروزه ب
ــرون، وردزورث،  کیتــس، شــلی، بای ــه  ــوط ب نامه هــا، دست نوشــته ها و نقاشــی های مرب

رابــرت براونینــگ، اســکار وایلــد و... را نمایــش می دهــد. 
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غذا در رم
کــه اغلبشــان  رم رســتوران ها، کافه-رســتوران ها و پیتزافروشــی های خــوب زیــادی دارد 
بیــرون  و  برویــد  شــام  بــرای  شــب ها  گــر  ا مخصوصــًا  دارنــد،  هــم  زیبایــی  چشــم انداز 
کــه تویــش دنبــال  رســتوران بنشــینید. محلــه ی خاصــی را هــم نمی شــود پیشــنهاد داد 
کــه فکــرش را هــم نمی کنیــد،  کــه جایــی  رســتوران خــوب بگردیــد. خیلــی پیــش می آیــد 
بهتریــن غذاهــا را داشــته باشــد. البتــه برعکســش هــم صــادق اســت: رســتوران های 

محله هــای تــر و تمیــز، نــان شهرشــان را می خورنــد، نــه غذاهایشــان را.
کار ســختی اســت، اما ایــن توصیه می تواند  کــردن خیلــی از رســتوران های خوب رم  پیــدا 
کــه خــود ایتالیایی هــا آن جــا  کــه در محله هایــی دنبــال رســتوران بگردیــد  بــه درد بخــورد 
زندگــی می کننــد و غــذا می خورنــد. دور و بــر مرکــز تاریخــی و تراســته وره رســتوران های 
هیــچ  تقریبــًا  ســن لورنزو.  و  تســتاچیو  پراتــی،  در  همین طــور  می شــود،  پیــدا  خوبــی 
ــر  گ ــر ایســتگاه ترمینــی خــوب نیســتند. غــذای ســر پایــی ا کــدام از رســتوران های دور و ب
کافه هــا ســاندویچ ســرد  کثــر  بخواهیــد، هــم پیتزافروشــی های زیــادی هســت و هــم ا
کــه دوســت داریــد،  آمــاده دارنــد. در بیشــتر خواربــار فروشــی ها هــم می شــود بــا هــر چــه 
کــه یــک پیک نیــک  کننــد. رم مناظــر زیبایــی دارد  بدهیــد ســاندویچی برایتــان درســت 

ــه ای فرامــوش نشــدنی تبدیــل می کنــد. ــه تجرب ــا غذایــی ســاده را ب ب
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Venezia شهر ونیز
بــا  دنیــا  در  را  ونیــز  بالماســکه...  شــهر  رؤیاهــا،  شــهر  آبــی،  کانال هــای  شــهر  ونیــز، 

می شناســند. آبراه هایــش  و  آبــی  کانال هــای 
ونیــز، شــهر روی آب اســت. خیلــی از قســمت های شــهر ونیــز واقعــًا در آب غوطه ورنــد 
کنــار دیوارهــای فرورفتــه در  و دِر بســیاری از خانه هــا رو بــه قایق هــای پــارک شــده در 
کانال هــای اصلــی  ــدارد. در  ــراه و ماشــین ن ــان و بزرگ ــاز می شــوند. ایــن شــهر، خیاب آب ب
شــهر قایق هــای مســافربری بــزرگ هماننــد متــرو و اتوبوس هــای شــهری، ایســتگاه بــه 

ایســتگاه مســافران را جابجــا می کننــد. ونیــز واقعــًا شــهر روی آب اســت. 
ونیــز را در دنیــا بــا قایق هــای مخصــوص و ســنتی اش نیــز می شناســند. نــام ایــن قایق هــا 
می کننــد.  اســتفاده  آن هــا  از  ســوگواری  تــا  گرفتــه  عروســی  مراســم  از  و  گوندوالســت 
گذاشــتن  کرایــه ی باالترشــان، بــرای زیــر پــا  ایــن قایق هــا بــا وجــود ظرفیــت محــدود و 

گردشــگران ونیــز اســت.  آبراه هــای ریــز و درشــت شــهر، مــورد عالقــه ی 
ونیز تنها شهر اروپایی بدون اتومبیل است!

کــه  شــهر  مرکــز  بــه  تودرتــو.  و  باریــک  پس کوچه هــای  کوچــه  بــا  اســت  شــهری   ونیــز 
عجیــب اش  و  باریــک  کوچه هــای  در  و  بگذاریــد  جیب تــان  در  را  نقشــه تان  رســیدید 
گــم شــدن تان نباشــید، باالخــره ســر از یــک میــدان پــر توریســت،  قــدم بزنیــد. نگــران 
کبوترهایــش، یــا بندرگاهــی یــا  مثــل میــدان ســن مارکــو بــا همــه توریســت ها و همــه 
گذارهــا بــرای تنفــس  گشــت و  کشــتی های داخــل شــهری درخواهیــد آورد. ایــن  ایســتگاه 
ــا قایق شــان از خریــد روزانــه بــه  کــه ب کنینی  روح ایــن شــهر الزم اســت، بــرای دیــدن ســا
ــه ور در  ــای غوط ــه پله ه ــد و ب ــه می بندن ــتون های خان ــه س ــق را ب ــد، قای ــه برمی گردن خان
کــه در  آب پــا می گذارنــد... همچنیــن بــرای شــنیدن صــدای ســاز نوازنــدگان دوره گــرد 

می پیچــد.  شــهر  باریــِک  کوچه هــای 
مارکــو پولــو، جهانگــرد مشــهور اهــل ونیــز بــوده و نامــش را روی فــرودگاه بین المللــی 
ــوی  ــه دور از هیاه ــی ب ــی در جای ــت قدیم ــه ای اس ــه خان ک ــه اش  ــته اند. خان گذاش ــهر  ش
گردشــگران، پایه هایــش هنــوز تــوی آب و برپاســت. در ونیــز نــام مارکــو پولــو و آنتونیــو 
ــادی رد می شــوید، کاخ  گالری هــا و موزه هــای زی ــاد می شــنوید. از جلــوی  ــدی را زی ویوال

قدیمــی ریاســت جمهــوری در حاشــیه میــدان را می بینیــد و زنــدان بــزرگ قصــر را.
کارناوال هــا نیــز هســت. بــرای مثــال جشــنواره ی فیلــم ونیــز  ونیــز شــهر جشــنواره ها و 
گوســت، هــر ســال یکــی از اتفاقــات مهــم دنیــای فیلــم و هنــر اســت. کارنــاوال  در اواخــر ا
کــه در مــاه فوریــه در تمــام شــهر برپاســت، از بزرگ تریــن و قدیمی تریــن- مشــهور ونیــز هــم 

کارنــاوال ماســک ها نیــز مشــهور اســت.  کارنــاوال بــه  کارناوال هــای جهــان اســت. ایــن 
کــه شــاید در Eyes Wide Shut دیــده باشــید. ماســک های آن  همــان ماســک هایی 

فیلــم را نیــز هنرمنــدان ایــن شــهر ســاخته اند. 
طــرز  و  دارنــد  فــراوان  شــهرت  هــم  ونیــزی  کریســتال های  ماســک ها،  از  به غیــر 
بــا روش ســنتی در جزیره هــای  کریســتال ها را هنــوز  ساخت شــان دیدنی اســت. ایــن 
اطــراف ونیــز )مورانــو و بورانــو( می ســازند: ظریــف وخــارق العــاده بــا قیمت هــای بــاال. 
ســفر بــه ونیــز، ســفرخیلی ارزانــی نیســت، امــا بــه هزینه هایــش مــی ارزد. هزینــه ی اقامــت 
در یــک هتــل چهارســتاره بــرای دو نفــر حــدودا شــبی ١٥٠ هــزار تومــان و بیشــتر اســت. و 
کنیــد، یــک وعــده  کوچــه و میــدان پیــدا  کــدام  کــدام رســتوران را در  کــه  ــه ایــن  بســته ب
کــه بــه دنبــال  غــذا می توانــد بیــن ٢٠ تــا٨٠ هــزار تومــان باشــد. بیشــتر مســافران ونیــز 
کــه ارزان تــر  کمتــر شــدن هزینــه ی سفرشــان هســتند، در هتل هــای شــهرهای اطــراف 
ــه  ک ــز  ــراف ونی ــک اط کوچ ــهرهای  ــد از ش ــت و آم ــه ی رف ــد. هزین ــت می کنن ــتند اقام هس
کــردن  یــورو می شــود و طــی  اتوبــوس حــدود ٢  بــا  اســت،  معروف ترین شــان مســتره 
مســیرش بیــش از ١٠ تــا ١٥ دقیقــه طــول نمی کشــد. هزینــه ی اقامــت بســته بــه موقعیــت 

مکانــی هتــل و زمــان ســفر شــما بســیار متغیــر اســت. 
گران تــر اســت؛ و بــرای هــر نیــم ســاعت  گالری هــا هــم نســبت بــه ایــران  ورودی موزه هــا و 
گونــدوال و راهنمایــش هــم بایــد بیشــتر از ١٠٠ هــزار تومــان بپردازیــد. امــا همــان  اســتفاده از 
کــه  کوچــک شــهر، خاطره ایســت  گونــدوال در آبراه هــای بــزرگ و  گــردش بــا  نیم ســاعت 
کانــال اصلــی ونیــز، می توانیــد از  هیــچ گاه از یــاد نخواهیــد بــرد. بــرای رفــت و آمــد روی 

کنیــد.  کمتــری دارنــد نیــز اســتفاده  کــه بــه قیمــت  کســی آبــی  اتوبــوس یــا تا

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
- هــر چــه باشــد ونیــز، ایتالیاســت. از پاســتاها و پیتزاهــای بی نظیــرش، و از الزانیــا و 

غذاهــای دریایــی اش غافــل نشــوید. 
- متاســفانه ونیــز شــهر خیلــی خوبــی بــرای خریــد نیســت. ولــی توصیــه می کنیــم نشــانی 
از ایــن شــهر رویایــی را از سوغاتی فروشــی های فــراوان شــهر بــرای خــود بــه خانــه ببریــد. 
کافه هــای میــدان ســن مارکــو  زنــده در  بــا موســیقی  یــک فنجــان قهــوه  - نوشــیدن 
گــر بــه هزینه هــای  می توانــد بــرای شــما بیــش از ٣٠ هزارتومــان هزینــه داشــته باشــد. ا

باشــید. میــدان  کافه هــای  بــاالی  قیمت هــای  مواظــب  می کنیــد،  فکــر  ســفرتان 

شهر ونیز
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تاریخچه
شــهر ونیــز، کــه در شــمال ایتالیــا واقــع شــده و مرکــز اســتان ونتــو اســت، هــم از نظــر 
گرفتــه  ونتی هــا  از  شــهر  نــام  دارد.  بســیار  آوازه ی  صنعتــی،  نظــر  از  هــم  و  گردشــگری 
کــه در دوره ی رمی هــا در آن جــا می زیســتند و در طــول تاریــخ، بــا لقب هــای ال  شــده 
دومینانتــه )برجســته(، سرنیســیما )بســیار آرام(، شــهبانوی آدریاتیــک، شــهر ماســک ها، 
شــهر پل هــا، شــهر شــناور و شــهر آبراه هــا هــم شــناخته شــده اســت. لوییجــی بارتســینی، 
کــرده: »بی شــک زیباتریــن شــهری اســت  گونــه توصیــف  در نیویــورک تایمــز، ونیــز را ایــن 

ــه دســت آدمــی ســاخته شــده اســت.« ــه ب ک

وسایل نقلیه
کنیــد. شــهر آن قدرهــا بــزرگ نیســت  در ونیــز بــه راحتــی می توانیــد پیــاده مســیرها را طــی 
کــه از ایــن ســر بــه آن ســرش برســید. البتــه ماه هــا  و چنــد ســاعتی بیشــتر طــول نمی کشــد 
ســریع تر  بــرای  بگردیــد.  خــوب  را  کوچه پس کوچه هــا  همــه ی  کــه  اســت  الزم  وقــت 
کســی های  گزینــه اتوبوس هــای آبــی اســت و بعــد از آن هــم تا جابه جــا شــدن، ارزان تریــن 
آبــی. کرایــه ی اتوبوس هــای آبــی بــرای هــر بــار ســوار شــدن، حــدود ١٠ هــزار تومــان اســت.
کــه البتــه امــروزه بــه دلیــل قیمــت باالیــش،  گونــدوال هــم قایــق ســنتی و خــاص ونیــز اســت 
گردش هــای دونفــره  بــه درد جابه جایــی نمی خــورد، بلکــه بیشــتر بــرای مراســم خــاص و 

سوارشــان می شــوند.

خرید
گــر مــدت اقامت تــان در ونیــز محــدود اســت و شــهر را هــم خــوب نمی شناســید، هــر  ا
کــه می پســندید، همــان موقــع و از همان جــا آن را بخریــد. هیــچ  وقــت چیــزی دیدیــد 

کــه بعــداً دوبــاره چشــمتان بــه آن فروشــگاه بیفتــد.  تضمینــی نیســت 
اشــتباه  نباشــد؟  لبــاس  طراحــان  مغازه هــای  از  خبــری  ونیــز  در  داشــتتید  انتظــار 
معــروف  مارک هــای  ایتالیــا،  مهــم  شــهرهای  بقیــه ی  مثــل  هــم  ونیــز  در  می کردیــد. 
لبــاس فــت و فــراوان پیــدا می شــود. خیابان هــای اطــراف میــدان ســن مارکو پــر اســت 
گوچــی، پــرادا، آرمانــی، ورســاچه و... آن حوالــی شــعبه  از اســم های آشــنا: مارک هــای 
کامپــو ســنتو اســتفانو هــم بوتیک هــای خوبــی پیــدا  کالــه دال مانــدوال و  دارنــد. دور و بــر 
گــر چــه شــاید بــه آن معروفــی نباشــند، امــا اجنــاس زیبــا و تکــی از قبیــل انواع  کــه  می شــود 

لبــاس، کفــش، کیف دســتی و... را عرضــه می کننــد.

آب و هوا
و  ســردند  زمســتان هایش  دارد.  گرمســیری  مرطــوب  نیمــه  هــوای  و  آب  ونیــز 
گرمــا بــوی بــدی می دهنــد و  گــرم و مرطــوب. کانال هایــش وقــت  تابســتان هایش بســیار 
ــد،  ــا ایــن حــال می گوینــد بهتــر اســت ونیــز را در تابســتان دی ــاد می شــوند. ب مگس هــا زی

ــد. ــاًل ندی ــه اص ک ــن  ــا ای ت
بهتریــن وقــت ســفر بــه ونیــز، بهــار و پاییــز اســت و ایــن موقــع از ســال، شــهر پــر از توریســت 
کــه پاییــن بــرود، گاهــی آب بــاال می آیــد و ســطح خیابان هــا را فــرا  اســت. دمــای هــوا 
راهنمایــی می کنــد  کــه  نقشــه هایی هســت  گردشــگری شــهر  می گیــرد. در دفترهــای 

کدام هــا نــه. کــدام خیابان هــا قابــل عبورنــد و  این جــور وقت هــا 

پیشنهاد سفر
ونیز در دو روز

کنیــد؛ از بازیلیــکای ســن مارکــو  در اولیــن روز، گــردش خــود را از میــدان ســن مارکــو شــروع 
ــان بنوشــید. در ادامــه، در اطــراف  کافــه فلوری کنیــد و قهــوه ای در  ــه دیــدن  کاخ دوکال و 
ســن جورجــو ماجــوره و ســپس ال جــودکا ، چرخــی بزنیــد. در آن منطقــه، رســتوران های 

خوبــی بــرای خــوردن شــام هســت.
گوگنهایــم  پگــی  و مجموعــه ی  فرهنگســتان  نگارخانه هــای  از  روز دوم، می توانیــد  در 
کا  رتســونیکو  کلیســای ســنتا ماریــا دال ســلوته و ســپس  کنیــد. بعــد از آن بــه زیــارت  دیــدن 
برویــد و از آن جــا هــم بــه ســمت شــمال رفتــه و خــود را بــه جشــن تینتورتــو در آموزشــگاه 
گلوریــوزا دی فــراری برســانید. بــا شــام خــوردن  کلیســای ســنتا ماریــا  بــزرگ ســن روکــو و 

در رســتوران ســن پائولــو ، ســفرتان پایــان خوبــی خواهــد داشــت.
ونیز در چهار روز

کنیــدو  کلیمی هــا آغــاز  کانارجــو ، بــه همــراه تــور محلــه ی  روز ســوم را می توانیــد بــا دیــدن 
کا دورو  کولــی ، کلیســای مادونــا دل اورتــو و  کلیســای ســنتا ماریــا دی میرا بعــد بــه دیــدن 
ــو ،  ــا اســتفاده از تــور جزیره هــا، سراســر روز را در موران برویــد. در روز چهــارم، می توانیــد ب

بورانــو و تورچلــو بگذرانیــد.
ونیز در یک هفته

کاخ،  کنیــد. بازدیــد از محوطــه ی  در یــک هفتــه، می توانیــد از جاهــای بیشــتری دیــدن 
کلیســای اس اس جووانــی و  بــر دیگــر جاهــا ارجحیــت دارد. بعــد از آن می توانیــد بــه 
پائولــو ، کلیســای ســن فرانچســکو دال وینیــا ، ارســناله و میــدان ونیــزی هــم برویــد. دیــدن 
ــه شــما توصیــه  کاســتلو را هــم ب کلیســای جامــع ســن پیتــرو دی  جاردینــی پوبلیچــی و 
گشــتی در بازارهــا، فروشــگاه ها، کلیســاها  می کنیــم. در محوطــه ی ریالتــو هــم می توانیــد 
گشــت وگذار در بیــرون از ونیــز، در  کافی شــاپ ها بزنیــد. آخریــن روز را هــم می توانیــد بــه  و 
کنیــد؛ در بعضــی از فروشــگاه ها تــا ١٠٪  شــهرهای پــادوا و ورونــا اختصــاص دهید.بازدیــد 

کنیــد. تخفیــف بگیریــد و از تمــام وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده 

دیدنی های ونیز
- میدان سن مارکو 

- عمارت باسیلیکا در میدان سن مارکو 

کانال(  - کانال اصلی ) گرند 

ــه قــرار دارد و محلــی  ــاالزا دوچال کــه بیــن زنــدان پیومبــی و دادگاه پ - پــل دیــدگاه، پلــی 

بــود بــرای آخریــن دیــدار زندانیــان بــا شــهر. 

- پل ریالتو ) پونته دی ریالتو( 

- بازار محلی میوه و غذای ریالتو 

کادمیا  - گالری آ

- موزه ی ونیز
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گردشگری ونیز جاذبه های تفریحی و 
کاخ  - موسیقی در 

کاخ شاهکارهای آهنگسازانی چون روسینی، وردی و... را روی صحنه می برد.  اپرای 

- تاتر ال فنیچه 
کــه بســیاری از اپراهــای مشــهور را بــرای  یکــی از مشــهورترین ســالن های تئاتــر اروپاســت 

اولیــن بــار در آن نمایــش داده انــد. 

گولدونی  - تاتر 
کارهــای  جــز  تئاتــر،  ایــن  در  بــوده.  ونیــزی  نمایشــنامه نویس  بزرگ تریــن  گولدونــی، 

می کنــد. اجــرا  هــم  و...  بالــه  کنســرت،  شکســپیر،  و  گولدونــی 

کاخ لئونی مونتاناری  - گالری های 
گذاشــته  کانالتــو و پیتــرو لونگــی بــه نمایــش  گالری هــا، آثــاری از نقاشــانی چــون  در ایــن 

شــده. 

- کلیسای سن مارکو
کلیســای ســن مارکــو، ترکیبــی از ســبک های بیزانــس، رمــی و رنســانس  ســبک معمــاری 

اســت. 

- موزه ی تزورو )گنج(
کنســتانتینوپل در  گرانبهــای بــه تــاراج رفتــه از  تــزورو، نــام مــوزه ای اســت شــامل اشــیای 
گفتــه می شــود هنــگام  کــه  کــه مهم تریــن آن هــا تــاج خــاری اســت  ســال 1204 میــالدی 

کشــیدن، بــر ســر مســیح بــوده.  بــه صلیــب 

- کاخ دوک نشین
کاخ، محــل اســتقرار حکومــت جمهــوری، دیوان ســاالری و بســیاری از زندان هــا  ایــن 
کازانــووا در یکــی از همیــن زندان هــا زندانــی بــوده و توانســته بــود  کومــو  بــوده اســت. جا

کنــد.  از آن جــا فــرار 

- نگارخانه ی فرهنگستان
که به هنر عالقه ندارند هم دیدنی است.  کسانی  این نگارخانه حتی برای 

گوگنهایم - مجموعه ی پگی 
کــه بعــد از مرگــش، خانــه ی وی در ونیــز  گوگنهایــم یــک مجموعــه دار امریکایــی بــوده  پگــی 
ــار بســیاری از بهتریــن هنرمنــدان اروپایــی و امریکایــی  ــه آث ک ــه مــوزه ای شــده  تبدیــل ب

گال، کاندینســکی، دالــی و... را بــرای نمایــش دارد.  نظیــر پیکاســو، ارنســت، شــا

- کلیسای سنتا ماریا دال سلوته 
کلیســا را در ســده ی هفدهــم میــالدی بــه افتخــار مریــم مقــدس ســاختند، چــون خیــال 

کــرده اســت.  می کردنــد طاعــون را از شــهر دور 

- کلیسای جزواتی
کــه ســنتا ماریــا دل روزاریــو هــم نامیــده می شــود، از  کلیســای ســده  هیجدهمــی  ایــن 

ــرده.  ک ــی اش  ــاری طراح ــو ماس ــه جورج ک ــت  ــه اس ــن منطق ــی ای ــای دیدن بناه

- کلیسای سن سباستین
ایــن بنــا در انتهــای تســاتره و بــاالی ریــو دی ســن بازجــو واقــع شــده. بیشــتر نقاشــی های 

کرده انــد، کشــیده اســت.  کــش  کــه همان جــا خا کلیســا را پائولــو ورونــزه 

- موزه ی ونیز سده ی هفدهم
کا'رتســونیکو و رو بــه آبــراه بــزرگ قــرار دارد و قدمــت آن بــه ســده های  ایــن مــوزه، در دل 

هفدهــم و هیجدهــم میــالدی می رســد. 

غذا در ونیز
مــواد اولیــه ی غذاهــای ونیــزی بیشــتر محصــوالت دریایــی هســتند بــا ســبزیجات و برنــج 
گــر دوســت  کــه ا و پولنتــا. ســاردین، مارماهــی و هشــت پا از جملــه غذاهایــی هســتند 

کنیــد، در ایــن شــهر بــه شــیوه ای عالــی طبــخ می شــوند. داشــته باشــید امتحــان 
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Florence  شهر فلورانس
فلورانــس زادگاه رنســانس ایتالیــا، شــهر ژولیــوس ســزار و دانتــه، شــهر هنــر و معمــاری و 

تندیس گری ســت. 
مقصدهــای  محبوب تریــن  از  یکــی  می دهــد،  قــرار  تاثیــر  تحــت  را  همــه  فلورانــس 
کوچــک بــه  گردش گــران دنیــا و پایتخــت هنــر ایتالیاســت. شــهر بــه لحــاظ مســاحت 
ــه غایــت وســیع و شــگفت انگیز و قدیمــی  نظــر می رســد، امــا تاریــخ، فرهنــگ و هنــری ب
دارد؛ هماننــد رم بــه یــک مــوزه ی بی ســقف دیدنــی مــی مانــد و جــای جــای شــهر شــما را 
کــرد. شــور و حــرارت مــردم و توریســت های بی شــمارش از سرتاســر  شــگفت زده خواهــد 
کــرده اســت. فلورانــس  ــه زیبایی هــای شــهر تزریــق  ــه  فــرد ب گیتــی هــم روحــی منحصــر ب

بــدون شــک از زیباتریــن شــهرهای دنیاســت.
کنــار رود آرنــو زیبایی هایــش را صــد چنــدان  کــوه و در  گرفتــن فلورانــس در دره  ی  قــرار 
بــه  شــمار  کــه میــراث جهانــی یونســکو  نمــوده اســت. مرکــز شــهر باســتانی فلورانــس 
کشــیده  مــی رود، بســیار رویایــی اســت. دور ایــن قســمت از شــهر دیوار هایــی قدیمــی 
شــده تــا محافــظ شــاهکارهای هنــر و معمــاری آن باشــد. ایــن بناهــا و مجســمه ها انــگار 
گردشــگران بی شــمار ایــن شــهر  ــرای  ــی را ب هــر لحظــه داســتان های هنــر، جنــگ و زندگ

می کننــد.  تعریــف 
نــام دیگــری هــم  بــه  کلیســای جامــع فلورانــس )دوُئمــو(، نمــاد زیبــای شــهر اســت. 
کلیســا اولیــن  می خواننــدش: کلیســای ســنتا ماریــا دل فیــوره. گنبــد آجری رنــگ و بــزرگ 
کــه می شــوید ٤٦٤ پلــه ی عجیــب و  کلیســا  کــه بــه چشــم می آیــد، وارد  چیزی اســت 
گنبــد برســید. منظــره ی شــهر از بــاالی آن بــه  کنیــد تــا بــه بــاالی  باریــک را بایــد طــی 
ج ناقــوس  کلیســا هــم بــر کــه بــه باالرفتــن از آن همــه پلــه مــی ارزد. کنــار  قــدری زیباســت 

)کامپانیلــه دی جوتــو( واقــع شــده اســت. 
گالری هــای نقاشــی اســت. یکــی از موزه هایــی  فلورانــس شــهر موزه هــا، آثــار هنــری و 
کــه از قدیمی تریــن و  کــه دیدنــش همیشــه توصیــه می شــود، گالــری اوفیتــزی اســت 
نقاشــی  ســبک های  تنــوع  و  آثــار  تعــداد  دنیاســت.  نقاشــی  موزه هــای  معروف تریــن 
کادمیــا، خانــه ی  گیج کننــده اســت و ســاختمان بســیار زیبایــی دارد. مــوزه ی آ مــوزه 
از  داوود  مرمــری  تندیــس  اســت.  میکل آنــژ  شــاهکار  داوود،  معــروف  مجســمه ی 
کــه  شــاهکارهای هنــری عصــر رنســانس محســوب می شــود و آن قــدر بی نظیــر اســت 
کادمیــا می کشــاند. دو بــدل از ایــن مجســمه در دو  گالــری آ گردش گــران زیــادی را بــه 
جــای دیگــر شــهر نیــز وجــود دارنــد: بــاالی تپــه ی میکل آنــژ )کــه دیــدن شــهر از بــاالی آن 

ســینیوریتا.  میــدان  و  رویایی ســت(  بســیار 

ــددی  ــزی( متع ــی )پاالت ــانس دیدن ــای رنس ــزا( و قصره ــا )پیات ــای زیب فلورانــس میدان ه
گالــری و آتلیــه. میــدان ســینیوریتا در مرکــز شــهر  کلیســا و مــوزه و  دارد. همــراه بــا صدهــا 
قدیمــی، معروف تریــن میــدان شــهر اســت و نمایشــگاه روبــازی اســت از مجســمه ها و 
گرفتــن قصــر وکیــو، ســالن قدیمــی شــهرداری در میــدان نیــز، ضیافتــی  تندیس هــا. قــرار 
ایــن  منطقــه،  ایــن   ِ همیشــگی  صــدای  موســیقی،  نــوای  و  تاریــخ؛  و  هنــر  از  ســاخته 

کــرده اســت.  ضیافــت را پرشــکوه تر 
فلورانــس زیباســت و ســوژه های خوبــی نیــز بــرای عکاســان دارد. یکــی از محبوب تریــن 
کهــن اســت؛ قدیمی تریــن و معروف تریــن  مکان هــا بــرای عکاســی، پونتــه وکیــو یــا پــل 
پــل رودخانــه ی آرنــو. پــل وکیــو همیشــه مملــو از توریســت اســت و ُپــر از مغازه هــای 
کنــار پــل وکیــو می توانیــد بــه بــاغ  دی بوبولــی و قصــر پیّتــی نیــز ســری بزنیــد:  زیــور آالت. از 
گالری هــای مختلــف نقاشــی،  ــر از  ــزرگ و پرنشــاط و قصــری معــروف و عظیــم، ُپ باغــی ب

جواهــر و لباس هــای ســلطنتی .
ایتالیــا مهــد طراحــی، ُمــد و خریــد اســت و ویترین گــردی و خریــد از تفریحــات همــه ی 
در  هنــری  کارهــای  و  چــرم  جواهــر،  خریــد  می شــود.  محســوب  ایتالیایــی   شــهرهای 
کــه چرم هــای فلورانســی اعتبــار خاصــی  کننــده اســت. بخصــوص  فلورانــس وسوســه 
ــد  ــرای خری ــُو  از بهتریــن مکان هــا ب ــو نوُئ ــزو و مارکّت ــد. میــدان ســن لورن ــا دارن ــز در دنی نی
کنده انــد و  در فلورانــس اســت. مغازه هــای ســوغاتی فروشــی در همــه جــای شــهر پرا
کوچــک تابلو هــای معــروف و آثــار مهــم نقاشــی و مجسمه ســازی ایــن شــهر را  نمونه هــای 
کــه یادگاری هــای بســیار خوبــی از پایتخــت هنــر ایتالیاســت. وجــود  دارنــد. نمونه هایــی 
بازارهــای روبــاز غــذا و لبــاس و عتیقــه نیــز در فلورانــس بســیار بــاب اســت و بســیار دیدنــی.
ولــی  نیســت،  طاقت فرســا  زمســتان هایش  دارد.  بی نظیــری  پاییــز  و  بهــار  فلورانــس 

باشــد. مرطــوب  و  گــرم  بســیار  می توانــد  مــرداد  خصوصــًا  تابســتان، 
رســتوران های فلورانــس متنــوع و جذابنــد. غــذای بــد در فلورانــس پیــدا نمی شــود! 
ــد  ــی خواهی ــه راض ــذا همیش ــزه ی غ ــد، از م ــی بپردازی ــه قیمت ــه چ ک ــد  ــم نمی کن ــی ه فرق
از  دارنــد.  قــرار  کروچــه  ســنتا  منطقــه ی  در  شــهر  خــوب  رســتوران های  بیشــتر  بــود. 
کــه ایتالیــا ســرزمین پاســتا و پیتــزا و بســتنی اســت، پیتــزای ایتالیایــی را همــه جــا  آنجایــی 
گرفتــه تــا رســتوران ها. بســتنی های فلورانــس )جالتــو(  کنیــد، از دکه هــا  می توانیــد پیــدا 
نیــز از بهترین هــای دنیاســت. از دســتش ندهیــد! رســتوران های مرکــز شــهر طبیعتــًا 
که عالمــــت پریــــمو را پشــــت شیشه شـــان داشــــته باشــــــند- کــــدام  گران ترنــــــد، ولــــی هر 

شهر فلورانس
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پاســتا و دیگــر غذاهــای ایتالیایــی را بــا قیمــت خوبــی عرضــه می کننــد. قیمــت غــذا در 
رســتوران های معمولــی بســته بــه مــکان و نــوع رســتوران می توانــد بیــن ٦ تــا ٢٠ یــورو 

باشــد. 
هتــل در فلورانــس ماننــد دیگــر شــهرهای ایتالیاســت. بیــن ٨٠ تــا ١٥٠ یــورو بــرای یــک 
اتــاق دو نفــره. شــهر بــزرگ نیســت و بــه راحتــی پیــاده و بــا اتوبــوس همــه جــای شــهر 
بــه همیــن دلیــل مــکان هتــل نقــش  کــرد.  گذاشــت و شــهرگردی  پــا  زیــر  را می تــوان 
گــر وقت تــان اجــازه مــی داد باغ هــای تاریخــی اطــراف شــهر را  تعیین کننــده ای نــدارد. ا
نیــز حتمــا ببینیــد. در نهایــت فلورانــس را بایــد راه رفــت، بایــد پیمــود، بــه تمــام میادیــن 
ــد و  ــا رد ش ــا و موزه ه گالری ه ــا و  ــوی قصره ــر زد، از جل ــد س ــش بای ــا و پل های و خیابان ه

ــرد.  ک ــس  ــک لم ــد از نزدی ــس را بای ــرد. فلوران ک ــس  ــا تنف ــه ج ــهر را هم روح ش

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
- ایتالیایی ها به فلورانس فیرنتسه می گویند. نام شهر به التین، فیورنتینا ست. 

کاوالــی  - فلورانــس زادگاه دانتــه، داوینچــی، گالیلــه و طراحــان معــروف: گوچــی و روبرتــو 
اســت. 

به صــورت  نوشــیدنی،  و  غــذا  قیمــت  کافه هــا  و  رســتوران ها  در  باشــد  حواس تــان   -
اســت.  متفــاوت  ایســتاده  و  نشســته 

- فلورانــس شــهر امنــی اســت ولــی حضــور جیب برهــا را در منطقــه ایســتگاه قطــار و پــل 
گرفــت.  ــوان نادیــده  وکیــو نمی ت

ــن  ــاط په ــا بس ــه ج ــا هم ــهر های ایتالی ــر ش ــد دیگ ــز مانن ــس نی ــتفروش ها در فلوران - دس
کرده انــد. ولــی خریــد اجنــاس تقلبــی مارک هــای معــروف جریمــه ی ســنگین دارد. بــرای 
وسوســه کننده ای  قیمــت  گرچــه  ورســاچه،  و  ویتــون  لویــی  تقلبــی  کیف هــای  مثــال 
ــه قیمــت جریمــه ای حــدود ١٠٠٠٠ یــورو تمــام شــود.  ــد ب ــی خریدشــان می توان ــد، ول دارن
بــرای  فیورنتینــا  تیــم  مخصــوص  بنفــش  نشــان  بــا  مارتــه،  دی  کمپــو  منطقــه ی   -

بــود.  خواهــد  دوست داشــتنی  بســیار  فوتبــال  عالقه منــدان 

تاریخچه
شــهر  تاریخــی  نظــر  از  می شــود،  تلفــظ  فیرنتســه  ایتالیایــی  زبــان  در  کــه  فلورانــس 
اهمیــت  رنســانس،  نقــش اش در دوره  ی  بــه خاطــر  و  مــی رود  بــه شــمار  برجســته ای 
زیــادی دارد؛ بــه ویــژه از نظــر هنــر و معمــاری. ایــن شــهر مــدت زیــادی توســط خانــدان 
مدیچــی اداره می شــد و همچنیــن از ســال ١٨٦٥ تــا ١٨٧٠، پایتخــت پادشــاهی ایتالیــا 

بــود. فلورانــس، گوهــر رنســانس هــم نامیــده شــده اســت.
بــه  آمــار،  بــر اســاس  از زیباتریــن شــهرهای جهــان اســت و  می گوینــد فلورانــس یکــی 
عنــوان پرگردشــگرترین منطقــه ی جهــان هــم شــناخته شــده اســت. مرکــز تاریخــی شــهر 
پارک هــا،  فرهنگســتان ها،  رنســانس،  دوره ی  کاخ هــای  شــیک،  میدان هــای  شــامل 
کارگاه هــای هنــری اســت.  باغ هــا، کلیســاها، صومعه هــا، موزه هــا، نگارخانه هــای هنــر و 
بوتیچلــی،  داوینچــی،  لئونــاردو  بوکاچــو،  دانتــه،  زادگاه مشــاهیری چــون  ایــن شــهر، 
گالیلــه، کاتریــن  کیاولــی، برونلســکی، میکالنجلــو )میکل آنــژ(، دوناتلــو، گالیلئــو  نیکولــو ما
گامــو، روبرتــو  گوچــی، فرانکــو تســفیرلی، ســلواتوره فرا دومدیچــی، آنتونیــو مئوچــی، گوچــو 

ــی و امیلیــو پوچــی اســت. کاوال

وسایل نقلیه
اتوبوس هــای ویــژه ی فــرودگاه فلورانــس، هــر ٣٠ دقیقــه بیــن ســاعت ٦ صبــح و ١١ شــب، 
بــه فــرودگاه می رســانند.در مقابــل  از ایســتگاه اتوبــوس ســیتا راه می افتنــد و خــود را 
کرایــه ی دوچرخــه وجــود دارد.در فلورانــس  ایســتگاه ســنتا ماریــا نــووال، ایســتگاه های 
کســی هــم پیــدا می شــود، امــا بهتــر اســت توســط مســئوالن هتــل یــا رســتوران بــه  تا
کــم اســت؛  کســی در ســطح شــهر  صــورت تلفنــی خبــر شــوند. تعــداد ایســتگاه های تا
و چندتــا در میدان هــای  گرفتــه  قــرار  نوولــه  ماریــا  قطــار ســنتا  ایســتگاه  بیــرون  یکــی 
کارت اعتبــاری هــم قبــول  کرایــه ی باالیــی می گیرنــد و اغلــب  کســی ها  اصلــی شــهر. تا
نمی کنند.اتوبوس هــا و مینی بوس هــای الکتریکــی آتــاف، خطــوط شــهری و حومــه را 

می دهنــد. پوشــش 
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خرید
البتــه  می شــوند.  پیــدا  همه جــا  فلورانــس  دیدنــی  نقــاط  بــه  مربــوط  ســوغاتی های 

گران فروش ترنــد.  معمــواًل  شــهر  مرکــز  مغازه هــای  کــه  باشــد  حواســتان 
کمــی  گــر اجنــاس چرمــی خــوب بخواهیــد، معمــواًل در مغازه هــای دور و بــر مرکــز شــهر بــا  ا
گلداســمیت در پونتــه  چانــه زدن می توانیــد خریــد خوبــی داشــته باشــید. فروشــگاه 
کــه البتــه قیمتشــان هــم باالســت. کیفیــت و زیبایــی را عرضــه می کنــد  وچیــو اجنــاس بــا 
لــوازم  کــه  دارنــد  وجــود  فلورانــس  خیابان هــای  در  هــم  زیــادی  دســت فروش های 
گوچــی، رولکــس، پــرادا و... را بــه قیمــت ارزانــی  تقلبــی مارک هــای معــروف از قبیــل 
گــر پلیــس  کــه خریــد ایــن اجنــاس غیرقانونــی اســت و ا می فروشــند. مواظــب باشــید 

کنــد. جریمه تــان  تومــان  پانصدهــزار  و  میلیــون  یــک  تــا  می توانــد  ببینــد، 

آب و هوا
می شــود؛  گــرم  خیلــی  تابســتان(  )فصــل  گوســت  آ و  ژوییــه  ماه هــای  در  فلورانــس 
بیشــینه ی میانگیــن دمــای هــوا بــه حــدود ٣١ درجــه ی ســانتی گراد می رســد و وقــت 
ــا  ــتند، ام ــی نیس ــه طوالن ک ــن  ــا ای ــتان ها، ب ــت. زمس ــا نیس ــه آن ج ــفر ب ــرای س ــبی ب مناس
ســرد و نمورنــد. دمــای هــوا در مــاه ژانویــه )بهمــن( بیــن ١ تــا ١٠ درجــه ی ســانتی گراد اســت 

گاهــی هــم بــرف می بــارد. و 

دیدنی های فلورانس:
- کلیسای جامع )سنتا ماریا دل فیوره( 

- کلیسای سن لورنزو و میدان سن لورنزو 

- گالری اوفیتزی 

کادمیا  - موزه ی آ

- پیتی پاالس )قصر پیّتی( 

- قصر ِوکیو 

- پارک بوبولی 

- میدان سینیوریا 

- تپه ی میکل آنژ 

- میدان میکل آنژ )میکآلنجلو( 

- پل وکیو 

کروچه  - میدان سنتا 

کروچه  - کلیسای سنتا 

- موزه ی برجلو 

- فواره ی پیتون
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گردشگری فلورانس جاذبه های تفریحی و 
- نگارخانه ی اوفیتسی 

ــه در ســال ١٧٤٣ توســط آخریــن عضــو  ک ــواده ی مدیچــی را  مجموعــه ی خصوصــی خان
کنیــد.  ــد  ــه بازدی ــا- وقــف فلورانــس شــد، می توانیــد در ایــن نگارخان ــا ماری ــواده -آن خان
کــه غذاهــای ســبک ســرو می کنــد و  کافــه ســاخته اند  روی پشــت بــام اوفیتســی، یــک 

نمــای زیبایــی دارد. 

- کاخ پیتی 
بودنــد،  مدیچی هــا  رقیــب  کــه  پیتــی  خانــواده ی  بــرای   ١٤٥٨ ســال  در  را  کاخ  ایــن 

 . ختند ســا

- کلیسای اونییسنتی 
کلیســای سن فرانسیســی را در ســده ی ســیزدهم، بــرای  بنــای اصلــی ســاختمان ایــن 
تقدیــم بــه تمــام شــهدا و مقدســین ســاخته اند و در ســده ی هفدهــم، بــا اضافــه شــدن 

یــک نمــای بــاروک بــه آن، نمــای بیرونــی اش را تغییــر داده انــد.

- کلیسای سنتا ماریا نووال
کردند.  کلیسا را دراواخر سده ی سیزدهم میالدی شروع  ساخت این 

- کلیسا و موزه ی اورسنمیکله 
کلیســا و مــوزه ی ســده   کالتســایوئولی شــوید، ایــن  ــان  از میــدان دوئومــو، کــه وارد خیاب

ــد.  چهاردهمــی را خواهیــد دی

- موزه ی خانه ی دانته
کنیــد و بعــد در خیابــان ســنتا مارگریتــا بپیچیــد تــا  از میــدان بــه ســمت شــرق حرکــت 
کــه ســال ١٩١٠ در بــاالی خانــه ی دانتــه ســاخته شــده اســت. ســر  بــه ایــن مــوزه برســید 
کلیســای دانتــه هــم  خیابــان ســنتا مارگریتــا، کلیســای ســده  یازدهمــی ســنتا مارگریتــا- کــه 
کــه دانتــه بــرای اولیــن بــار بئاتریچــه پورتینــاری را دیــد و  نامیــده شــده- قــرار دارد؛ جایــی 
کلیســا بــه  کــرد. هــر دوی ایــن زنــان در همیــن  کــه بعدهــا بــا جمــا دوناتــی ازدواج  جایــی 

ک ســپرده شــده اند.  خــا

- موزه ی برجلو 
کــه از اواخــر ســده ی  کارهــای میکل آنــژ، می توانیــد از ایــن مــوزه  بــرای دیــدن نخســتین 
ســیزدهم تــا اواســط ســده ی شــانزدهم میــالدی، ســاختمان دادگســتری فلورانــس بــوده 

کنیــد.  اســت، بازدیــد 

- کاخ باستانی 
کــه بــاالی آن اســت، بــه  ج ارنولفــو  کاخ زمانــی مقــر حکمــران فلورانــس بــوده و بــر ایــن 

انــدازه ی دوئومــو، نمــاد شــهر محســوب می شــود. 

کروچه - بازیلیکای سنتا 
کلیســای سن فرانسیســی دنیاســت و می گوینــد خــود سن فرانســیس آســیزی  بزرگ تریــن 
کــه بــه جــای ســاختمان قدیمــی بنــا شــده را در  کــرده. ســاختمان جدیــد  آن را تاســیس 
گورســتان آن، محــل دفــن برخــی از اشــخاص برجســته ی  ــرن ســیزدهم ســاخته اند و  ق

کیاولــی، روســینی و... اســت.  ایتالیایــی، نظیــر میکل آنــژ، گالیلــه، ما
کلیســای جامــع بــه قــدری بــر اســتاندال - نویســنده ی فرانســوی- تاثیــر  می گوینــد ایــن 

کنــار آن رد شــود.  کــه بــه ســختی می توانســت از  گذاشــته بــود 

کروچه - موزه ی اپرای سنتا 
ــزان  ــوزه آوی ــه را در اولیــن راهــروی ایــن م ــر چیمابوئ ــاالی صلیــب اث ــر ب ــی ب ــوی عیس تابل
کروچــه یکــی اســت. کرده انــد. ورودی و ســاعات بازدیــد از ایــن مــوزه بــا بازیلیــکای ســنتا 

- بازیلیکای سن لورنتسو
کلیســا را بــه درخواســت خانــواده ی مدیچــی ســاخت تــا  در ســال ١٤٢٥، برونلســکی ایــن 
کلیســای جامــع ســن لورنتســو یکــی از  گورســتان خانوادگــی آن هــا باشــد. امــروزه  کلیســا و 
هماهنگ تریــن نمونه هــای معمــاری رنســانس بــه شــمار مــی رود و ٥٠ نفــر از مدیچی هــا 

ک ســپرده شــده اند.  آن جــا بــه خــا

- کاخ مدیچی ریکاردی
کاخ، تــا ســال ١٥٤٠ اقامــت گاه اصلــی مدیچی هــا بــود و الگــوی ســاختمان های دیگــر  ایــن 

شــهر بــه شــمار می رفــت. 

غذا در فلورانس
گوشــت دارد تــا مخلفــات. ســابق بــر  غــذای فلورانســی پرمایــه و چــرب اســت و بیشــتر 
ک ســیرابی یــک وقتــی  ایــن همــه ی قســمت های بــدن حیــوان را هــم می خوردنــد. خــورا
ــوی بعضــی رســتوران ها پیــدا می شــود.  ــوده و هنــوز هــم ت جــزو غذاهــای ســنتی شــهر ب
یــا  غ و قطعــات ســاالمی  مــر پاتــه ی جگــر  بــا  نــان تســت توســکانی  پیش غــذا شــامل 
ــان  ــد. ن کنــارش می گذارن ــزه هــم  ــرش خرب ــر فصلــش باشــد، یــک ب گ ــه ا ک ژامبــون اســت 
کــه نمــک نــدارد و بــا خمیرمایــه ی طبیعــی می پزنــدش، اغلــب  مخصــوص توســکانی 
کنــار غذاهــا ســرو می شــود؛ مخصوصــًا کنــار ســوپ های معــروف شــهر ریبولیتــا )ســوپ 
ــانال  ــتانی پانتس ــاالد تابس ــی(. در س گوجه فرنگ ــوره ی  ــودورو )پ ــا ال پوم ــبزیجات( و پاپ س
ــای  ــن غذاه ــد. مهم تری ــان می ریزن ــن ن ــم از ای ــت ه ــازه اس ــبزیجات ت ــی از س ــه مخلوط ک
کــه بــا روغــن زیتــون محلــی ســرو می شــوند: محصولــی  اصلــی هــم انــواع اســتیک هســتند 

ــی دارد. ــه شــهرت جهان ک
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Milan شهر میالن
میالن: شهر مد و طراحی و موسیقی، شهر تجارت، شهر فوتبال. 

ــهر  ــروز؛ ش ــروز و دی ــای ام ــت از ایتالی ــی اس ــت؛ ترکیب ــزرگ ایتالیاس ــهر ب ــن ش ــالن دومی می
ِ ایتالیاســت و بــا اینکــه در معماریــش از ســقف های نارنجــی  تّجــار و قلــب اقتصــادی 
خانه هــای ایتالیایــی خبــری نیســت، ولــی زیــر پوســت ایــن شــهر ظرافــت و زیبایــی و 
کــه خیلــی زود خــودش را نشــان خواهــد داد. میــالن شهریســت  جنــب و جوشــی نهفتــه 
کــه منتهــای احساســات آدم را بــر می انگیــزد، پــر جنــب و جــوش اســت و شــب هایش 
بســیار زنــده و بی خــواب اســت. میــالن بهشــت خریــد، مــد، ورزش، هنــر و طراحــان 

ــت.  اس
کلیســا  ایــن  اســت.  میــالن  معروف ترین هــای  از  ــمو،  ـُ دوئ میــالن،  جامــع  کلیســای 
گوتیــک اســت و ســنگ دیوارهایــش مرمــر؛ مرکــز  بی نهایــت عظیــم و زیباســت، ســبکش 
کــه  شــهر اســت و از بامــش تمــام شــهر را می تــوان دیــد. اتاق هــای اعتــراف متعــددی دارد 
کلیســا ســاخته شــده، از مهمترینشــان  ــرای ایــن  همیشــه شــلوغند. هــزاران مجســمه  ب
کلیســای  ــمو چهارمیــن  ـُ مجســمه ی مریــم مقــدس اســت در باالتریــن نقطــه ی آن. دوئ

ــد دیدهــای شــهر اســت.  ــدار از نمــا، درون و بامــش از ســری ِ بای ــزرگ دنیاســت و دی ب
از جاذبه هــای منحصــر بــه فــرد میــالن، نقاشــی بســیار آشــنای شــام آخــر اثــر لئونــاردو 
کــه مســیح و حواریونــش را نشــان می دهــد؛ همــان  داوینچــی  اســت؛ همــان نقاشــی 
ــر دیــواری در  کتــاب رمــز داوینچــی بــود. شــام آخــر ب کــه موضــوع اصلــی ِ فیلــم و  نقاشــی 
گرتســیه نقاشــی شــده اســت. کلیســا بــزرگ نیســت ولــی به دلیــل  کلیســای ســنتا ماریــا دل 
کنیــد و  نقاشــیِ  معــروف آن بســیار پرطرفــدار اســت. بلیــط آن را بایــد از ماه هــا قبــل تهیــه 

کــه نقاشــی را از نزدیــک ببینیــد.  فقــط ١٥ دقیقــه فرصــت داریــد 
میــالن ایتالیــای قدیــم و جدیــد را تــوأم دارد، ســاختمان های تجــاری اش بلنــد و مدرنند. 
در عیــن حــال یکــی از قدیمی تریــن و معروف تریــن ســالن های اپــرای دنیــا را دارد. ســالن 
تئاتــر الاســکاال، بــرای طرفــداران اپــرا بســیار مهــم و رویاییســت. از دیگــر دیدنی هــای 
تاریخــی  میــالن قصــر اسفورتسســکو و موزه هایــش اســت. یکــی از مجســمه های ناتمــام 
میکل آنــژ، یــک نقاشــی ســقفی از داوینچــی و تعــدادی از ســازهای موتــزارت از جملــه 

کــه می شــود در هفــت مــوزه ی ایــن قصــر دیــد. آثــاری هســتن 
گــر طرفــدار یکــی از دو تیــم آث میــالن یــا اینترمیــالن باشــید، بــرای رفتــن بــه میــالن  ا
ــه مئاتســا( و موزه هــای دو تیــم  ــود. ورزشــگاه ســن ســیرو )جوزپ هیجــان زده خواهیــد ب
ح - ــازی  ای در ایــن ورزشــگاه مطــر ــود و حتــی می توانیــد ب ــرای شــما جــذاب خواهــد ب ب

ببینیــد. خریــد بلیــط  بازی هــای مهــم جــام ملت هــای اروپــا یــا داربــی میــالن بــدون 
برنامه ریــزی قبلــی بســیار مشــکل اســت. ولــی بــرای دیــدن بقیــه ی بازی هــای ســری آ، 
کافیســت. )البتــه ایــن بلیط هــای  حتــی یــک ســاعت قبــل از بــازی هــم بــرای خریــد بلیــط 
اســت. چــرا  میــالن  تیــم حریــف  تماشــاچی های  بیــن  آخــر معمــواًل جایــی  دقیقــه ی 
هــر  در  نمی گذارنــد!(  کســی  بــرای  خالــی  جــای  میالنــی،  تیم هــای  طرفدارهــای  کــه 
ــن  ــه بی ــر از اینک ــرف نظ ــت، ص ــش اس ــذت بخ ــیار ل ــیرو بس ــن س ــازی در س ــدار ب ــال دی ح

تماشــاچی های تیــم حریــف و یــا طبقــه ی دوم و ســوم اســتادیوم نشســته باشــید. 
کمپانی هــای غول پیکــری  میــالن بــدون شــک پایتخــت مــد ایتالیاســت. مقــر اصلــی 
ِ مانکن هــا و پاپاراتســی ها و  مثــل جورجیــو آرمانــی، ورســاچه و پــرادا اســت و بهشــت 
دانشــجویان طراحــی  اســت. بخصــوص هنــگام هفتــه ی مــد میــالن شــهر شــلوغ تر از 
ــان  ــات طراح ــوند از تبلیغ ــر می ش ــا ُپ ــا و دیواره ــا، بیلبورده ــود، خیابان ه ــول می ش معم
کــه از خیابــان مونتــه  معــروف. منطقــه ی چهارســوِق مــد، )چهــار خیابــان خریــد بی نظیــر 
ح ایتالیایــی، همیشــه  ناپولیــون شــروع می شــود( مرکــز فروشــگاه های طراحــان مطــر
ــزار  ــال برگ ــار در س ــتیوال دو ب ــن فس ــت. ای ــد دنیاس ــدان م ــت ها و عالقمن ــو از توریس ممل

ــه و ســپتامبر.  مــی شــود؛ فوری
اســت.  میــالن  در  توریســت ها  عالقــه ی  مــورد  تقریحــات  از  خریــد،  و  ویترین گــردی 
ح هــا و جنس هــای  بــرای دیــدن طر می توانیــد ســاعت ها در یــک فروشــگاه معمولــی 
تــا  گرفتــه  از برندهــای جهانــی  کــرد!  گیــج خواهــد  را  تنــوع شــما  مختلفــش بمانیــد. 
گــران اســت.  کیفیــت و نســبتا  کوچــک ولــی شــیک. معمــواًل همــه چیــز بــا  تولیدی هــای 
کــه فروشــگاه ها تــا ٧٠٪ حــراج هســتند، بــازه  ولــی بــه هــر حــال در حراج هــای فصلــی 
انتخــاب شــما خیلــی وســیع اســت و تقریبــًا محــال اســت چیــزی بخواهیــد و پیــدا نکنیــد. 
کشــور غذا هــا اســت و ایتالیایی هــا روی غــذا بســیار حســاس اند. فســت فودهــای  ایتالیــا 
ــی در عیــن حــال  ــا شــعبه داشــته باشــند. ول ــه ســختی می تواننــد در ایتالی بین المللــی ب
پاســتا در میــالن هــم  را ســفارش داد.  پیتــزا  انــواع  کافه هــا می شــود  و  بارهــا  کثــر  ا در 
کــه هــر شــهر ایتالیــا یــک نــوع پاســتا، یــک نــوع  خیلــی طرفــدار دارد. رســم بــر ایــن اســت 
نوشــیدنی، یــک نــوع پیتــزا و یــک نــوع بســتنی مخصــوص بــه خــود را داشــته باشــد. 
همچنیــن در میــالن هــر رســتوران ، آداب منحصــر بــه فــردی دارد و طراحــی و نــوع ســرو 
گالــری ویتوریــو امانوئلــه می تــوان  غــذا در رســتوران ها بــا هــم بســیار متفــاوت اســت. در 

کــرد.  عــالوه بــر مغازه هــای چشــم نواز، رســتوران های خوبــی پیــدا 

شهر  میالن 
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کافــه در میــالن یعنــی همــه چیــز: محلــی بــرای صــرف صبحانــه، ناهــار، شــام، خریــد 
کافه هــا بیــن ســاعت شــش و نیــم بعدازظهــر تــا هشــت  ســیگار و تمبــر و... تقریبــًا همــه ی 
و نیــم بعدازظهــر ســاعت مخصــوص ِ Happy Hour دارند.بــا اســتفاده ی نامحــدود از 
بوفــه. ایــن ســاعت ها، بــه  خصــوص آخــر هفته هــا، فرصــت بســیار خوبــی بــرای استشــمام 
روح ایتالیایــی شــهر اســت. کافه هــا طــی ایــن ســاعت ها بســیار شــلوغ و خیابان هــا پــر 
رفــت و آمــد اســت. از بهتریــن مکان هــا بــرای بلعیــدن ســبک و ســیاق زندگــی ِ میالنــی و 
کــه از وســط شــهر  ح ِ لئونــاردو داوینچــی  گذرانــدن شــب، ناویگیلیوســت، کانــال آبــِی طــر
گــذر  کشــیده اند و آخــر هفته هــا محــل  کافه هــا صــف  کانــال  می گــذرد. دو طــرف ایــن 

ــت!  ــی اس ــراری و بوگات ــین های ف ــواع ماش ان
گــران نیســت. هتل هــای متوســط بیــن  میــالن شــهر اعیانــی  اســت، ولــی بــه آن نســبت 
کــه متروهــا و اتوبوس هــا و ترامواهــا زیادنــد، مــکان  ١٠٠ تــا ٢٠٠ یــورو متغیرنــد و از آنجایــی 
 بیــن ٥ تــا ١٠ یــورو 

ً
هتــل هــم چنــدان اهمیتــی نــدارد. تماشــای آثــار دیدنــی شــهر حــدودا

هزینــه دارد و دیــدن بــازی فوتبــال حــدود ٢٥ تــا ٢٥٠ یــورو، بســته بــه جــای شــما در 
گــر از قبــل بلیــت رزرو نکــرده باشــید و خیلــی  اســتادیوم. بــرای دیــدن نقاشــی شــام  آخــر، ا
کــه خریــد بلیــت از وب ســایت  شــلوغ نباشــد، بایــد حــدود ٢٨ یــورو بپردازیــد؛ در صورتــی 

آن فقــط ٨ یــورو هزینــه دارد. 
میــالن هــر چهــار فصــل ســال دیدنــی  اســت. بهــار و پاییــز هــوای معتدل تــر و بهتــری دارد. 
گــرم و شــرجی ِ میــالن هســتید، می توانیــد ســری بــه دریاچه هــای  گــر مهمــان تابســتان  ا
کوهپایه هــای آلــپ بزنیــد. در زمســتان های ســرد و مه آلــود ِمیــالن هــم شــور  اطــراف و 
ــاوال معــروف میــالن  کارن کریســمس و  ــو، تزئینــات فوق العــاده ی  و حــال قبــل از ســال ن
ــرد. میــالن در هــر فصلــی  ــاد شــما خواهــد ب ــه، ســرما را از ی )جشــن میالنــی( در مــاه فوری

ــرای عرضــه دارد. میــالن، شــهر انتخاب هاســت.  چیــزی ب

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
- میــالن نســبتًا شــهر امنــی اســت، امــا بایــد در مکان هــای شــلوغ و ایســتگاه  مرکــزی قطــار 
،مواظــب جیب برهــا باشــید. خیلــی از دزدهــا بــه بهانــه فــروش چیــزی بــا شــما صحبــت 
ــا  ــد. در میــالن ب کیــف شــما را بزن می کننــد و در همــان حــال ممکــن اســت همدســتش 
هیــچ دست فروشــی صحبــت نکنیــد، هیــچ چیــز مجانــی  از دســت فروش ها نگیریــد و 

کــه راحــت قابــل دســترس نباشــد.  کیــف پولتــان را جــای امنــی بگذاریــد 
ــر  ــه موســیقی جــاز عالقــه داشــته باشــید، جشــنواره ی جــاز میــالن در مــاه نوامب ــر ب گ - ا

بــرای شــما بســیار دوست داشــتنی خواهــد بــود. 
کــه بســیاری از بهتریــن ماشــین های دنیــا ایتالیایــی هســتند، مســابقات  - از آنجایــی 

ــت. ــم اس ــاق مه ــک اتف ــالن ی ــک در می ــول ی ــی فرم اتومبیل ران

دیدنی های میالن: 
- دوئمو، کلیسای جامع و بام آن 

- موزه ی دوئمو 

گرتسیه  کلیسای سنتا ماریا دل  - نقاشی شام آخر و 

- تئاتر الاسکاال 

- کاخ اسفورتسسکو 

- ورزشگاه سن سیرو 

- گالری ویتوریو امانوئل 

- چهارسوق مد و خیابان مونته ناپلیون 

- خیابان ناویگیلیو 

کوتکا )نگارخانه( ی امبروسیانا  - پینا

- نگارخانه ی بررا 

- موزه ی علم و تکنولوژی لئوناردو داوینچی 
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تاریخچه
گذاشــتند. رمی هــا شــهر را در ســال  میــالن را ســلتی ها ســاختند و نامــش را مدهــالن 
کمیــت خانــواده ی  کردنــد و بعدهــا، میــالن بــه ترتیــب بــه حا ٢٢٢ قبــل از میــالد فتــح 
ویســکونتی ، خانــواده ی اسفورتســا ، اســپانیایی ها و اتریشــی ها درآمــد. در ســال ١٧٩٦، 
کــرد و در ســال ١٨٠٥، شــهر را بــه مرکــز پادشــاهی ایتالیــا قــرار  ناپلئــون اول میــالن را فتــح 
ــه  ــه شــمار می آمــد و ب ــا ب ــز اصلــی فرهنــگ در اروپ داد. در دوره ی رمانتیــک، میــالن مرک
همیــن خاطــر، هنرمنــدان، آهنگ ســازان و چهره هــای ادبــی بی شــماری را بــه خــود 
ــد و پــس از  ــرد. در جنــگ جهانــی دوم، شــهر از متفقیــن آســیب فراوانــی دی جــذب می ک

ــز مقاومــت اصلــی ایتالیــا درآمــد. اشــغال آلمــان در ١٩٤٣ بــه صــورت مرک

وسایل نقلیه
متــروی میــالن ســه خــط مختلــف دارد و بهتریــن راه جابه جــا شــدن در شــهر اســت. 
فاصلــه ی حرکــت هــر قطــار بیــن ١ تــا ٣ دقیقــه اســت و از ٦ صبــح تــا نیمــه شــب هــم 

فعالنــد.
گــر مســیرتان طوالنــی نباشــد، ســوار شــدن بــر ترامواهــای میــالن راحــت و ســرگرم کننده  ا
کــه از ســطح زمیــن دارنــد، وقــت ترامواســواری می توانیــد خیابان هــا  اســت. بــا فاصلــه ای 
هــم  الکترونیکــی  صفحه هــای  ترامــوا  ایســتگاه های  بیشــتر  در  کنیــد.  تماشــا  هــم  را 
بــه رســیدن ترامــوای بعــدی مانــده  کــه نشــان می دهــد چنــد دقیقــه  کارگذاشــته اند 

اســت.
اتوبوس هــای میــالن نســبتًا تمیــز، راحــت و وقت شناســند و معمــواًل از ٨ صبــح تــا ٢ بعــد 
کار بعضــی از خطــوط فــرق می کنــد و بهتــر اســت  کار می کننــد، امــا ســاعت  از نیمــه شــب 

کنیــد. کارشــان را چــک  ســاعت دقیــق 
کنــار  کســی و  کســی های میــالن را می توانیــد یــا تلفنــی بخواهیــد و یــا در ایســتگاه های تا تا
ــی های  کس ــت. تا ــیار باالس ــالن بس ــی در می کس ــه ی تا ــه هزین ــوید. البت ــوار ش ــان س خیاب
کسی مترشــان را روشــن  کــردن شــما راه بیفتــد، تا کــه راننــده بــرای ســوار  تلفنــی از وقتــی 
کــه  می کننــد. عصرهــا هــم معمــواًل هزینه هایشــان باالتــر اســت و حتــی در ایســتگاه هــم 

کســی متر از ٩ هــزار تومــان شــروع می شــود. ســوار بشــوید، تا

خرید
میــالن پایتخــت مــد جهــان و بهشــت عالقمنــدان بــه مــد اســت. هــر جــور مغــازه ای هــم 
کوچــک  ــا مغازه هــای  گرفتــه ت ــز فــروش طراحــان معــروف  ک تویــش پیــدا می شــود: از مرا
کاوور و  دســت دوم فروشــی. مرکــز خریدهــای اصلــی دور و بــر میــدان دوئومــو، میــدان 
میــدان ســن بابیــال هســتند، امــا در خیابان هــای مونتــه ناپولیــون، دال اســپیگا، ویتوریــو 

ــدره آ هــم فروشــگاه های خیلــی خوبــی پیــدا می شــود. امانوئلــه و ســن آن

آب و هوا
گــرم و  گوســت )اواســط تیــر تــا اواســط شــهریور( اغلــب  میــالن در ماه هــای ژوییــه و آ
مرطــوب اســت، امــا در ماه هــای آوریــل و مــه )فصــل بهــار( هــوای دلپذیــری دارد. در مــاه 
کتبــر )آبــان و آذر( هــم زمــان   مــه، هــر روز ٧ ســاعت آفتابــی اســت. ماه هــای ســپتامبر و ا
ــه  کتبــر، بیشــترین میــزان بارندگــی ماهیان ــرای رفتــن بــه میــالن هســتند. مــاه ا خوبــی ب

را دارد.
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گردشگری میالن جاذبه های تفریحی و 
- الاسکاال

اســکاال، یکــی از معروف تریــن ســالن های اپــرا و تئاتــر جهــان اســت. در محــل ایــن تئاتــر، 
ــه توســط یکــی از  ک ــا دال اســکاال قــرار داشــته  ــام ســنتا ماری ــه ن کلیســایی ب پیــش از ایــن 
اعضــای خانــواده ی اســکاال، حکمرانــان ســابق ورونــا ســاخته شــده بــود. در ســال ١٧٧٦ 
گرفــت. بعدهــا  کلیســا وام  کــه ســاختمان اولیــه ی تئاتــر ســاخته شــد، نــام خــود را از ایــن 
ــاالر  ــد. ت ــازی ش ــاره بازس ــد و دوب ــیب دی ــاران آس ــگ و بمب ــا در جن ــر باره ــاختمان تئات س
میزبــان  گذشــته،  ســال  دویســت  طــی  و  دارد  را  نفــر   ٣٦٠٠ گنجایــش  امــروزه  اســکاال 

ــوده اســت.  ــرآوازه ی جهــان ب بســیاری از هنرمنــدان پ
نقاشــی،ها،  از  کــه مجموعــه ای  دارد  قــرار  اســکاال  مــوزه ی  ورودی  انتظــار،  ســالن  در 

گذاشــته.  نمایــش  بــه  را  اپــرا  بــه  مربــوط  مــدارک  برخــی  و  لباس هــا  مجســمه ها، 
فصــل اپــرا در تئاتــر اســکاال از مــاه نوامبــر تــا حــدود مــاه ژوییــه اســت، امــا در ماه هــای 

کنســرت موســیقی هــم دارد.  دیگــر ســال، برنامه هــای تئاتــر و 
کار ســاده ای نیســت. تــا حــدود دو مــاه پیــش از اجــرای  گرفتــن بلیت هــای اپــرای اســکاال 
نخســت، می توانیــد بلیت هــا را یــا تلفنــی و یــا از ســایت اینترنتــی اپــرا و بــا پرداخــت ٢٠٪ 
کنیــد. بلیت هــای باقی مانــده در مــاه آخــر بــا ١٠٪ اضافــه از صنــدوق  هزینــه ی بیشــتر رزرو 

دفتــر اســکاال بــه فــروش می رســد.

- کاخ اسفورتسسکو 
کــه بعدهــا پادشــاهی اسفورتســا  ج ویســکونتی بــوده  کاخ آجــری قرمــز، در اصــل بــر ایــن 

آن را تصاحــب می کنــد. 

- دوئومو
کــه در میــدان دلدوئومــو واقــع شــده. ایــن  دوئومــو، کلیســای جامــع شــهر میــالن اســت 
کلیســای  کشــیده، امــروزه چهارمیــن  کــه ســاختنش بیــش از پنــج ســده طــول  کلیســا 

ــت.  ــزرگ دنیاس ب
قــرار  روم  امپراتــوری  زمــان  از  بــزرگ  قصــری  کلیســا،  کنونــی  جــای  در  ایــن  بــر  ســابق 
کــه ویرانه هایــش بعــد از یــک آتش ســوزی بــزرگ در ســال ١٠٧٥ میــالدی یــک  داشــت 
گرفتنــد یــک  گوشــه بی اســتفاده افتــاده بــود تــا این کــه در ســال ۱۳۸۶ میــالدی تصمیــم 
کلیســا  ــه یــک  ک ــود  ــه نظرشــان ایــن ب کار هــم ب اســتفاده ای برایــش بتراشــند و بهتریــن 

جایــش بســازند. 
کــه ســال ١٨٠٥ میــالدی، ناپلئــون بناپــارت دســتور  کشــید  کلیســا این قــدر طــول  ســاختن 
کننــد. خرجــش را هــم از خزانــه ی دولــت  کــه آن جــا تاج گــذاری  کننــد  داد دیگــر تمــام اش 
فرانســه داد و در عــوض، ایتالیایی هــا یــک مجســمه ی بــزرگ از خــودش را روی یکــی 
کــه بــه اســم پادشــاه ایتالیــا تاج گــذاری  گذاشــتند. ناپلئــون همان جــا بــود  از مناره هــا 
کلیســا  کالهــی ســرش رفتــه؛ ســاختن مناره هــا و طاق هــای ایــن  کــرد، امــا نفهمیــد چــه 
کــرد. نیمــه ی اول قــرن بیســتم را هــم بــه تمــام  در ســال های بعــدی هــم ادامــه پیــدا 
ــد  کلیســا را زده ان ــان ســاخت ایــن  ــردن ریزه کاری هایــش پرداختنــد. تاریــخ رســمی پای ک
کــه  کــه هنــوز هــم یــک قســمت هایی را می بینیــد  ششــم ژانویــه ی ســال ١٩٦٥. هــر چنــد 

همان طــوری ناقــص مانده انــد. 
ارتفــاع ایــن ســاختمان ١٥٧ متــر اســت ، از آجــر ســاخته شــده و نمــای مرمــری دارد. 
کــه ســاختمانش را هــم از روی مســجد بی بــی خانــم ســمرقند ســاخته اند؛  می گوینــد 

امــا خــوب، از ایــن شــایعه ها پشــت ســر خیلی هــا هســت.

 - تعمیدگاه سن جووانی
ــه  ــرای وارد شــدن ب ــه ابتــدای تاریــخ مســیحیت برمی گــردد. ب قدمــت ایــن تعمیــدگاه، ب

ــد. ــاال بروی ایــن محوطــه، می توانیــد از پلــکان عمــودی نزدیــک ورودی اصلــی ب

- گنج
کارلــو بورومئــو را در  کلیســا رایــگان اســت و اشــیایی بــه جــا مانــده از ســن  ورودی ســرداب 
کوچــک  گذاشــته اند. بیــرون آن جــا هــم مجموعــه ای  جعبــه ای شیشــه ای بــرای نمایــش 

حــاوی ظــروف آیینــی قــرار داده انــد. 

کلیسای جامع - بام 
از  ک، می توانیــد  پــا و ســرمناره ها در هوایــی  از جنــگل مناره هــا  نمایــی  بــرای دیــدن 
کلیســای جامــع  کلیســای جامــع بــاال برویــد تــا از بــام  پلــکان ١٦٥ پلــه ای یــا آسانســور 

ســر درآوریــد.

- موزه ی دوئومو
کنید.  کلیسای جامع، می توانید از موزه ی دوئومو هم دیدن  برای آشنایی بیشتر با 

- نگارخانه ی ویتوریو امانوئله ی دوم 
ورودی نگارخانــه ی ویتوریــو امانوئلــه ی دوم، در جنــاح شــمالی میــدان دوئومــو اســت. 
هتــل تاون هــاوس، دومیــن هتــل هفــت ســتاره ی جهــان، در داخــل ایــن نگارخانــه قــرار 

دارد. 

گرتسیه - کلیسای سنتا ماریا دله 
ــوده و تحــت حفاظــت ســازمان یونســکو  کلیســا قبــال یــک صومعــه ی دومینیــک ب ایــن 
کــه پــر از هنــر و نقاشــی  اســت؛ نقاشــی دیــوارِی معــروف  اســت. ســاختمانی بســیار زیبــا 
کلیســا( کــه ســالن  کنــار عمــارت  "شــام آخــر" اثــر لئونــاردو داوینچــی در ســاختمانی )در 
کولــو وینچیانــو معــروف اســت، قــرار  ناهارخــوری صومعــه بــوده و در حــال حاضــر بــه چنا

ــد. کنی ــت رزرو  ــا بلی ــن حتم ــل از رفت دارد. قب

کوتکا )نگارخانه( ی میالنی - پینا
کــه در  کتاب خانــه ی میــالن  کوتــکا امبروزیانــا داخــل مجموعــه ی  نگارخانــه ی هنــری پینا

گرفتــه اســت.  ســال ١٦٠٩ ســاخته شــده، قــرار 

غذا در میالن
غــذا،  ایــن  جــز  اســت.  برنــج(  )دمــی  ریزوتــو  و  شــاه بلوط  میــالن،  مخصــوص  غــذای 
خ شــده ی میالنــی  کــه در آن جــا می توانیــد مخلــوط ســر باشــید  می توانیــد مطمئــن 
پختــه   )شــکمبه ی  بــوزکا  شــش(،  و  جگــر  اســتخوان،  مغــز  شــده ی  خ  ســر )تکه هــای 
گوســاله( خوش مــزه ای بخوریــد. میــالن  گوشــت  ک  کتلــت میالنــی )خــورا بــا لوبیــا( و 
ــه  کیــک خشــک ب کولومبــا )یــک  کریســمس( و  ــه )کیــک میــوه ای  ــز پانتون همچنیــن مرک

کــه از ســده ی ششــم میــالدی در آن جــا پختــه می شــود( اســت. شــکل فاختــه 
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