
 TUN Travel – آشنایی با پکن

به شمار  نیشهر بزرگ چ نیدوم ی. پکن پس از شانگهادیآیاستان به شمار م کیمعادل  یکشور  ماتیشهر در تقس  نیا  

رودیم . 

نیآن واقع در شمال چ ییایاز محل جغراف ایشرق آس  یهاتخت یاز پا یار ی( همانند بس یشمال تختیپا  یپکن )به معنا نام  

تختی )پا وی کنند؛ مثل توک یآنها اقتباس م ییایرا از محل جغراف هاتختیرسم است نام پا ایاقتباس شده است. در شرق آس   

است یشرق تختیپا  یکه به معنا تنامیدر و ی( و هانو یجنوب . 

یم نگیجیشهر است. در غرب به آن ب نیا ینام اصل نیکیشده است؛ پ یادیدچار تحوالت ز  خیپکن در طول تار  نام  

داشته اند گینپیاز نام ب یفرانسو یاست که مبلغان مذهب ینام، برداشت نیکه ا ندیگو . 

و سال داراي سكنه بوده است 3000سال پیش آغاز و به مدت بیش از  500.000درخشان و طوالني این شهر از  تاریخ  

د دیدهبارها مورد تاخت و تاز نیروهاي بیگانه قرار گرفته و ظهور و سقوط امپراتوري هاي قدرتمند مختلف را بخو  

میتوان زندگي سنتي آن را مانند چایخانه ها، معابد مامیباشد، ا 21است. اگرچه پكن شهري مدرن و مطابق با قرن  ، 

دیك دید و تجربه كرداز نز ، Peking Opera و Hutong ، Courtyard محله . 

خیها در طول تار کوه نیرشته کوه است. ا نیشهر در محاصره چند نیا یقرار دارد و کمان شمال نیدر شمال چ پکن  

و نگی ر  ونگی یاند. در پکن دو رودخانه به نام هاداشتهمحفوظ نگه  یپکن را از دستبرد اقوام مهاجم شمال یهمانند سپر   

روندیبه شمار م ههیها ز یمجموعه حوزه آبر  ر یوجود دارد که خود ز  یچائوب . 

پکن  یها جاذبه  

ممنوعه شهر   

نیسال واقعاً ممنوعه بوده در شهر پکن واقع است و بزرگتر 500که ساخته شده بود تا  یممنوعه که در زمان شهر   

ردیگیدر بر م کجایرا  نیچ یخیتار  یهاساختمان . 

نگی م یهابه نام نیچ یهاسلسله از امپراطور شهرک، در کنترل دو  مییبهتر بگو ایشهر  نیا  )Ming(  نگیو ک  )Qing( 

 .بوده است

از آن خارج امدینم شیپ یاضطرار  یطیو تا شرا ماندندیها درون شهر مسال یها براامپراطور  نیکه ا شودی م گفته  

یمتعدد از جمله دروازه صلح آسمان یها. شهر ممنوعه به داشتن دروازهشدندینم  )Heavenly Peace Gate(  در 

هادروازه نیمعروف است که هر کدام از ا لدر شما )Divine Military Gate( جنوب و دروازه ارتش مقدس  

شودیمخصوص امپراطور به آن باز م یهااز دروازه یکیهستند. صحن شهر که   ینیچ یهنر و معمار  انگر ینما  

زار نفر را داردصده شیگنجا . 

  

نیبزرگ چ وار ید  

و در زمان شیسال پ2000در حدود  دیآیبه حساب م ایآس  یخیتار  یبنا نیکه شناخته تر  نیبزرگ چ وار ید  

ساخته شده است خانز یچنگ یهایلشکرکش  . 

رشانهزار کارگر که اکث نیاست و در ساخت آن از چند دهیسال به طول انجام 10که کار ساخت آن  شودی م گفته  

ارتباط جادیا یبرا یاستفاده نشده ول یدفاع وار یبه عنوان د گاهچیه وار ید نیاند، استفاده شده است. گرچه از ابوده  یزندان  

است گرفتهیم ر مورد استفاده قرا شمیها و جاده ابر کوه  انیم . 

کرد تیرا رو نیچ وار یبدون چشم مسلح از ماه د توانی بود که م نیمانده بود ا یها باقسال یمردم ط انیکه م یباور  . 

از استان نیبزرگ چ وار یشد! د لیافسانه تبد کیبه ماه رفت به  ینیفضانورد چ نیکه اول 2003باور در سال  نیالبته ا  

نگیاونیل  )Liaoning( اوگوانیتا ج  )Jiayuguan( یگوب یو صحرا  )Gobi( ادامه دارد. 

  

لشگر تراکوتا یهامجسمه  )TerraCotta) 

لشگر تراکوتا یهامجسمه  )TerraCotta( ونگیما نگیب ای  )BingMayong(  با یو هنر  یخیاز نظر ارزش تار  

کندیم یو شهر ممنوعه برابر  نیچ وار ید . 

لشکر   راندازانیها و تلشکر به همراه اسب نیسرباز ا 6000کشف شد.  یحفار  کی یو در پ 1974در سال  نهیگنج نیا  

اندها ساخته شدهمحافظت از گورستان امپراطور  یدر حالت حمله به سمت شمال و به اعتقاد گذشتگان برا  اعجاب .

و هر کدام حالت ستیهم ن هیشب یکدام از دو سرباز  چیاست که چهره ه نیلشکر ا نینکته در ساخت ا نیزتر یانگ  

انیها در شهر ش مجسمه نیدارد. ا یمتفاوت یصورت و شکل ظاهر   )Xi'an( قرار دارند. 
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