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

گشــت.  خواهیــد 



ایران در جنگ قره باغ از دالیل توسعه روابط دو کشور است.
بازگشت به فهرست مطالب

نگاهی به ارمنستان
کشـــور ارمنســـتان بـــا 29800 کیلومتـــر مربـــع مســـاحت، در جنـــوب غربـــی منطقـــه قفقـــاز 
کمـــی فاصلـــه از ســـواحل جنـــوب شـــرقی دریـــای ســـیاه واقـــع شـــده و همچـــون  و بـــا 
گرجســـتان از  کمربنـــدی بیـــن مرزهـــای ایـــران از یـــک ســـو و جمهوریهـــای آذربایجـــان و 

گســـترده شـــده اســـت. ســـوی دیگـــر 
ــا  ــرب بـ ــوان، از غـ ــوری نخجـ ــا جمهـ ــی بـ ــوب غربـ ــران، از جنـ ــا ایـ ــوب بـ ــور از جنـ کشـ ایـــن 
گرجســـتان و از شـــرق بـــا جمهـــوری آذربایجـــان مـــرز مشـــترک دارد. ترکیـــه و از شـــمال بـــا 

فـــات  غـــرب  ایـــران، در  فـــات  کـــه در شـــمال  اســـت  کوهســـتانی  ارمنســـتان  کشـــور 
کشـــور  ارمنســـتان و جنـــوب سلســـله جبـــال قفقـــاز واقـــع شـــده اســـت. ارتفـــاع میانگیـــن 
کمتـــر  ارمنســـتان از ســـطح دریـــا 1800 متـــر اســـت و تنهـــا 10 درصـــد شـــهر هـــای ارمنســـتان 
کـــه در  گاتـــس )Aragatz( اســـت  ـــد. بلندتریـــن قلـــه ارمنســـتان آرا از 1000 متـــر ارتفـــاع دارن

شـــمال غـــرب ایـــن جمهـــوری واقـــع اســـت و 4090 متـــر ارتفـــاع دارد. 
کـــه در ســـده هـــای میانـــی بـــا  کشـــور در زبـــان ارمنـــی هایـــک می باشـــد  نـــام بومـــی ایـــن 
افـــزودن پســـوند فارســـی ســـتان )بـــه معنـــای ســـرزمین( بـــه هایاســـتان تغییـــر یافـــت. ایـــن 
نـــام بـــه طـــور ســـنتی از نـــام هایـــک، بنیان گـــذار افســـانه ای ملـــت ارمنـــی و نتیجـــه نـــوح 
ـــر اســـاس نوشـــته موســـی خورنـــی، تاریخ نویـــس ارمنـــی،  کـــه ب پیامبـــر، گرفتـــه شـــده اســـت 
در ســـال ۲۴۹۲ قبـــل از میـــاد بـــل پادشـــاه بابـــل را شکســـت داد و ملـــت ارمنـــی را در 

کشـــور ارمنســـتان اســـت. گذاشـــت. زبـــان ارمنـــی، زبـــان رســـمی  منطقـــه آرارات بنیـــان 
ـــا مردمـــان  ـــژادی آمیـــزه ای از مردمـــان قفقـــازی هـــوری واورارتویـــی ب ـــدگاه ن ارمنیـــان از دی
گرجیهـــا و چچنهـــای امـــروزی  هندواروپایـــی هســـتند. هوریـــان و اورارتوییـــان خویشـــاوند 
ـــد. ـــه قفقـــاز آوردن ـــا خـــود ب ـــان هندواروپایـــی ارمنـــی را ب کـــی، زب ـــد. امـــا فریژیهـــای ترا بودن

امـــروزه شـــمار ارمنـــی زبانـــان جهـــان پیرامـــون هشـــت تـــا ده میلیـــون نفـــر اســـت. جمعیـــت 
کـــه جمعیـــت  کشـــورهایی  خـــود جمهـــوری ارمنســـتان ســـه و نیـــم میلیـــون اســـت. یکـــی از 
ـــا جمعیتـــی معـــادل صـــد  قابـــل توجهـــی از ارمنیـــان را در جهـــان داراســـت ایـــران اســـت، ب
تـــا دویســـت هـــزار نفـــر ارمنـــی )پـــس از انقـــاب اســـامی تعـــداد زیـــادی از ارمنیـــان، کشـــور را 
کـــه جمعیـــت قابـــل توجـــه ارمنـــی تبـــار دارنـــد عبارت انـــد  کشـــورهایی  کردنـــد(. ســـایر  تـــرک 
از: ایـــاالت متحـــده آمریـــکا )یـــک و نیـــم میلیـــون(، روســـیه )یـــک میلیـــون و دویســـت 
ــمار  ــزار(. شـ ــد هـ ــوریه )صـ ــزار( و سـ ــت هـ ــان )دویسـ ــون(، لبنـ ــم میلیـ ــه )نیـ ــزار(، فرانسـ هـ
کشـــورها و مناطـــق جهـــان از جملـــه در جمهـــوری خودخوانـــده  دیگـــری نیـــز در بســـیاری 
ـــرن و آشـــخاری را  ـــرای زبانشـــان نام هـــای هاِی ـــاغ زندگـــی می کننـــد. ارمنیـــان خـــود ب ـــره ب ق

ـــی رود. ـــکار م ـــان ب ـــوی ادیب ـــتر از س ـــخاری بیش ـــام آش ـــه ن ـــد. البت ـــکار می برن ب

تاریخچه
کـــه در  ارمنســـتان پیـــش از ســـال ۱۴۵۴ یـــک پادشـــاهی توانگـــر بـــا فرهنگـــی پرمایـــه بـــود 

برهـــه ای از زمـــان همـــه ســـرزمینهای میـــان دریـــای ســـیاه و خـــزر را در بـــر می گرفـــت.
ــای  ــایان و آوردگاه امپراتوری هـ ــرد جهانگشـ ــل نبـ ــود محـ ــخ خـ ــول تاریـ ــتان در طـ ارمنسـ
کنـــون ایـــن منطقـــه بـــه تصـــرف  رقیـــب متعـــددی بوده اســـت. از ۲۷۰۰ ســـال پیـــش تا
ـــران، اســـکندر، روم، بیزانـــس، خافـــت اســـامی اعـــراب، مغـــوالن، تاتارهـــا،  ـــوری ای امپرات
عثمانی هـــا و روس هـــا درآمده اســـت. در طـــول ایـــن مـــدت پادشـــاهی های مختلـــف 

کننـــد. ارمنســـتان موفـــق شـــدند تـــا حـــدود ۱۷۰۰ ســـال بـــر ایـــن ســـرزمین حکومـــت 
ــادی  ــر زیـ ــران تاثیـ ــوده اســـت و فرهنـــگ آن از ایـ ــران بـ ــی از ایـ ــادی جزئـ ــای زیـ ــدت هـ مـ
پذیرفتـــه اســـت. پـــس از ســـرنگونی پادشـــاهی ارمنســـتان در ســـال ۴۲۸ میـــادی، ایـــن 
منطقـــه از نـــو بخشـــی از ایـــران شـــد. در دورانـــی از حکومـــت ایـــران، بخـــش مرکـــزی 
کنونـــی جزئـــی از خانـــات ایـــروان بـــود. در دوران صفویـــه ارمنســـتان شـــاهد  ارمنســـتان 
بـــار  ایـــروان چندیـــن  بـــود و  رقابـــت و جنگ هـــای دو امپراتـــوری صفویـــه و عثمانـــی 
بـــه تصـــرف قـــوای عثمانـــی درآمـــد. بـــر اســـاس پیمـــان زهـــاب در ســـال ۱۶۳۹ میـــادی 
ــتان  ــه و ارمنسـ ــوذ صفویـ ــت نفـ ــد تحـ ــم می شـ ــروان هـ ــامل ایـ ــه شـ کـ ــرقی  ــتان شـ ارمنسـ
غربـــی )مناطـــق شـــمال شـــرقی ترکیـــه امـــروزی بـــه مرکزیـــت شـــهرهای ارزروم، ســـیواس 
و وان( تحـــت تصـــرف عثمانـــی در آمـــد. در جنگ هـــای ایـــران قاجـــاری و روســـیه تـــزاری 
ـــیه  ـــرف روس ـــه تص ـــی ب کنون ـــتان  ـــوب ارمنس ـــع در جن ـــیونیک واق ـــه س ـــاز منطق ـــر قفق ـــر س ب
کـــه بخـــش  گرجســـتان  گلســـتان ایـــران ادعـــای خـــود در بـــاب  ـــر اســـاس پیمـــان  درآمـــد و ب
گرفـــت. در دور دوم جنگهـــای  شـــمالی ارمنســـتان فعلـــی را در اختیـــار داشـــت، پـــس 
ایـــران و روســـیه تـــزاری در ســـال ۱۲۰۶ هجـــری خورشـــیدی )۱۸۲۷ میـــادی( کـــه زمـــان 
خ داد، ســـپاه ایـــران بـــه فرماندهـــی عبـــاس میـــرزا از ارتـــش روســـیه  فتحعلـــی شـــاه قاجـــار ر
ــای،  ــه ترکمانچـ ــان نامـ ــورد. ســـپس در پـــی پیمـ ــه فرماندهـــی پاســـکویچ شکســـت خـ بـ

ک روســـیه پیوســـت. ارمنســـتان رســـمًا از ایـــران جـــدا شـــد و بـــه خـــا
جمهـــوری  عنـــوان  تحـــت  ارمنســـتان  شـــوروی،  فروپاشـــی  زمـــان  تـــا   ۱۹۲۰ ســـال  از 
اتحـــاد  تشـــکیل دهنده  جمهـــوری   ۱۵ از  یکـــی  شـــوروی،  ارمنســـتان  سوسیالیســـتی 
شـــوروی  جماهیـــر  اتحـــاد  از   ۱۳۷۰ شـــهریور  در  ارمنســـتان  بـــود.  شـــوروی  جماهیـــر 
کشـــور را بدلیـــل اشـــغال اراضـــی  کـــه ایـــن  کشـــوری اســـت  کســـتان تنهـــا  اســـتقال یافـــت. پا
گرمـــی بـــا ایـــران  جمهـــوری آذربایجـــان بـــه رســـمیت نشناخته اســـت. ارمنســـتان روابـــط 
کشـــور بـــا جمهـــوری آذربایجـــان و ترکیـــه و بی طرفـــی  دارد. بســـته بـــودن مرزهـــای ایـــن 

ارمنستان
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جغرافیا
ارمنســتان در قفقــاز جنوبــی )مــاورای قفقــاز( در میــان دریــای ســیاه و دریــای خــزر قــرار 
کــه مــرز میــان آســیا و اروپــا محســوب می شــود. همســایگان ارمنســتان در غــرب  دارد 
ایــران و  آذربایجــان، و در جنــوب  گرجســتان، در شــرق جمهــوری  ترکیــه، در شــمال 

جمهــوری خودگــردان نخجــوان )جزئــی از جمهــوری آذربایجــان( می باشــند.
کشــور محــاط در خشــکی  کوهســتانی و پربــاران اســت و نیــز یــک  کشــوری  ارمنســتان 
کــه آب شــیرین دارد و پهنــه  کشــور دریاچــه ســوان اســت  اســت. بزرگ تریــن دریاچــه ایــن 
کشــور را پوشــانده اســت. پهنــاوری ارمنســتان ۲۹٬۸۰۰  نســبتًا بزرگــی از بخــش میانــی 
کیلومتــر مربــع )۱۴۲ام در جهــان( اســت و حــدود ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تــن جمعیــت دارد. مــردم 

ارمنــی پیــرو آییــن مســیحیت هســتند.
کشــور واقــع شــده  مهمتریــن دریاچــه ارمنســتان دریاچــه ســوان )Sevan(، در شــرق ایــن 
کنــد و چــون در ارتفــاع  کوسیســتم منطقــه ایفــا مــی  اســت و نقــش بســیار چشــمگیری در ا
گرفتــه اســت، یکــی از مرتفــع تریــن دریاچــه هــای آب  1924 متــری از ســطح دریــا قــرار 

شــیرین بــزرگ جهــان اســت.
کوتــاه و دارای  کثــرا  کشــور رودهــای ارمنســتان ا کوهســتانی بــودن ایــن  بــا توجــه بــه 
کثــر رودهــای ارمنســتان از طریــق رود ارس یــا رودهــای  جریــان بســیار ســریع هســتند. ا
ــر چــه مــی  گ کشــور ا ــای خــزر ســرازیر مــی شــوند. رودهــای ایــن  ــه دری ــان ب ــا آخوری ــورا ی ک
کشــور بــه  تواننــد بــه عنــوان منبــع خوبــی بــرای تامیــن انــرژی الکتریســته و آب مصرفــی 
کــم آن هــا  کار رونــد، ولــی بــه واســطه وجــود آبشــارها، ســرعت زیــاد آب جــاری و پهنــای 

ــد. ــتیرانی ندارن کش ــت  قابلی

- کوه ها
جنــوب  ترکیــه،  شــرق  از  قســمتی  کــه  اســت  بلنــدی  ســرزمین  ارمنســتان  فــات 
گرجســتان، جنــوب غربــی جمهــوری آذربایجــان، و تمامــی اراضــی جمهــوری ارمنســتان 
کیلومتــر مربــع اســت. ســطح  را در برمی گیــرد. مســاحت تقریبــی ایــن فــات ۴۰۰ هــزار 
و  )آرارات(  زمین ســاختی  چاله هــای  )قره بــاغ(،  نوزیســتی  گــدازه  و  تــوف  فــات  را  آن 
کوه هــای آتش فشــانی )جاواختــی،  رشــته کوه های چین خــورده )زنگــه زور، دره له َیــز( و 
کــوه آتش فشــانی اســت )آرارات  آرســیان( تشــکیل می دهــد. ایــن فــات دارای تعــدادی 
گاتــس۴۰۹۰ متــر(. فــات ارمنســتان  بــزرگ بــه ارتفــاع ۵۱۶۵ متــر، ســبحان ۴۴۳۴ متــر، آرا
ک هــای بلوطــی روشــن، زرد و بلوطــی پررنــگ پوشــیده شــده اســت و در ایــن فــات  از خا
کرومیــت، آلونیــت، طــا، مــس، ســیانور، منگنــز،  مــواد معدنــی ارزشــمندی از جملــه 

ــود دارد. ــر، وج ــدادی دیگ ــنگ و تع ــک س ــال، نم ــی مت ــزات پل فل

- آب و هوا
اقلیــم فــات ارمنســتان قــاره ای نیمه مــداری اســت. میانگیــن دمــای آن در ژانویــه بیــن 
گــراد و در ژوئــن بیــن ۱۵ تــا ۲۰ درجــه و در چاله هــا تــا ۲۵ درجــه  -۳ تــا -۱۵ درجــه ســانتی 
کــه در  ســانتی گراد اســت. میانگیــن بارندگــی ســاالنه آن ۳۰۰ تــا ۸۰۰ میلــی متــر اســت 

ــت. ــان اس ــال در نوس ــر در س ــا ۳۰۰ میلی مت ــا از ۱۵۰ ت چاله ه

- رودها و دریاچه ها
سرچشــمه رودهــای ارس، ُکــر، زاب بــزرگ )شــاخه چــپ رودخانــه دجلــه( و فــرات در 
فــات ارمنســتان قــرار دارد. دریاچه هــای مهــم فــات ارمنســتان عبارتنــد از: ســوان و 

وان. 
کشــور واقــع شــده اســت و نقــش بســیار چشــمگیری در  دریاچــه ســوان در شــرق ایــن 
کنــد و چــون در ارتفــاع ۱۹۲۴ متــری از ســطح دریــا قــرار  کوسیســتم منطقــه ایفــا مــی  ا

گرفتــه اســت، یکــی از مرتفــع تریــن دریاچــه هــای آب شــیرین بــزرگ جهــان اســت.

گیاهی و محیط زیست - پوشش 
کوهســتانی و در  گیاهــی در چاله هــا، گیاهــان بیابانــی خشــک و نیمه بیابانــی  پوشــش 
امتــداد رودهــا، چمنزارهــا و بیشه زارهاســت. اراضــی واحدهــای پرجمعیــت، آبیــاری 
کوه هــا، در ارتفــاع ۸۰۰ تــا ۱۴۰۰ متــری، دشــت های  می شــود. در دامنه هــای مرطــوب 
ــب را  ــم انداز غال کاج، چش ــوط و  ــای بل ــری، جنگل ه ــا ۲۳۰۰ مت ــاع ۱۰۰۰ ت ــی و در ارتف کوه
ــای  ــی و یخچال ه ــای دائم ــبحان، از برف ه ــزرگ و س ــای آرارات ب ــد. قله ه ــکل می ده ش
طبیعــی پوشــیده شــده اســت. از جانــوران ایــن فــات می تــوان از جونــدگان و خزنــدگان، 
کوهــی، قــوچ و میــش وحشــی، خــرس، ببــر )انقــراض در اوایــل قــرن بیســتم( و  ــز  آهــو، ب

کفتــار راه راه نــام بــرد.

 آب و هوا
آب و هــوای ارمنســتان معتــدل و در زمســتان بســیار ســرد مــی باشــد. آب و هــوای ایــن 
کــه  کوهســتانی آب و هوایــی بســیار معتــدل و مناســب دارد  کشــور بــه غیــر از مناطــق 
کــرده اســت. تابســتان هــای  کشــوری توریســتی تبدیــل  همیــن مزیــت ارمنســتان را بــه 
کــه بــه 25 درجــه ســانتیگراد مــی  ارمنســتان دارای آب و هوایــی بســیار خــوب اســت 
کوهســتانی آرارات بــه حــدود 40 درجــه ســانتیگراد مــی رســد. رســد. ایــن دمــا در نواحــی 
کشــوری آفتابــی شــناخته شــده اســت. زمســتان در ارمنســتان بــه  ارمنســتان بــه عنــوان 
مراتــب ســرد و برفــی اســت. دمــای هــوا در زمســتان حتــی از دمــای انجمــاد نیــز پاییــن تــر 
گیاهــان  اســت. آب و هــوای پاییــزی در ارمنســتان طوالنــی اســت و بــه حیــات رنگارنــگ 

کوتــاه اســت. کــه بهــار  شــهرت دارد، در حالــی 

اقتصاد
ج  ارمنیــان خــار بــه ســرمایه گذاری و پشــتیبانی  زیــادی  انــدازه  تــا  ارمنســتان  اقتصــاد 
ــع  ــه صنای ــر پای ــتر ب ــتان بیش ــاد ارمنس ــتقال، اقتص ــش از اس ــت. پی ــته اس ــور وابس کش از 
ک، الستیک ســازی و بافندگــی بنــا  شــیمیایی، الکترونیــک، ماشــین آالت، فــرآوری خــورا
ــه دیگــر جمهوری هــای  ــادی ب ــرای مــواد اولیــه صنایــع خــود وابســتگی زی ــود و ب شــده ب

ــت. ــور داش کش ج از  ــار ــوروی و خ ش
ســمت  بــه  حرکــت  و  کمونیســتی  اقتصــادی  نظــام  از  گرفتــن  فاصلــه  در  ارمنســتان 
گام هــای مهمــی را در آزادســازی اقتصــادی برداشته اســت امــا  اقتصــاد ســرمایه داری 
ج از جملــه روســیه و ایــران، فقــر  محدودیت هایــی همچــون وابســتگی انــرژی بــه خــار
کشــوربا دو همســایه شــرقی و غربــی  منابــع، محصــور بــودن در خشــکی و تنش هــای ایــن 
کشــور را جهــت مشــارکت در ســرمایه گذاری های  )آذربایجــان و ترکیــه(، تــوان مانــور ایــن 

کشــور را شــدیداً کاهــش داده اســت. منطقــه ای و همچنیــن فضــای تنفســی ایــن 
قره بــاغ  در  ســاله  شــش  جنــگ  جریــان  در  ارمنســتان  جمهــوری  اقتصــادی  ســاختار 
آســیب فراوانــی دیــده اســت. امــا، هفــت ســال پــس از پایــان جنــگ بســیاری از مــردم 
کــه بــه  کشورشــان شــکایت دارنــد. مافیایــی  ارمنســتان از وجــود مافیــای اقتصــادی در 
ــر آن  ــه و براب کشــیده و از پخــش عادالن ــه ســمت خــود  ــی را ب کمک هــای جهان ــاور آنهــا  ب
در جامعــه جلوگیــری می کنــد. در ســالیان اخیــر از »فســاد مالــی« بــه عنــوان بزرگتریــن 

چالــش ارمنســتان در راه پیشــرفت نــام بــرده می شــود.
اقتصــاد ارمنســتان تحــت تاثیــر بحــران مالــی جهانــی آســیب هــای فراوانــی دیــده اســت. 
یکــی از نمودهــای ایــن بحــران بــه صــورت ورشکســتگی هــای مالــی اســت. بــرای نمونــه 
ویــا )Armavia(، در مــاه فروردیــن 1392 اعــام  رم اَ شــرکت هواپیمایــی ملــی ارمنســتان، اَ
کــرد. "ایــن شــرکت در بیانیــه ای، ناتوانــی  ورشکســتگی نمــوده و فعالیتــش را متوقــف 
ــه ایــن  ک گفتــه اســت  ــرده و  ک در پرداخــت بدهــی هــا را دلیــل ورشکســتگی خــود اعــام 

وضعیــت ناشــی از تاثیــرات بحــران مالــی جهانــی بــوده اســت." 
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بازگشت به فهرست مطالب

زبان
کامــا  زبانــی  ارمنــی،  زبــان  اســت.  ارمنســتان  کشــور  رســمی  زبــان  ارمنــی،  زبــان 
هندواروپایــی اســت. امــروزه شــمار ارمنــی زبانــان جهــان پیرامــون هشــت تــا ده میلیــون 
نفــر اســت. جمعیــت خــود جمهــوری ارمنســتان ســه و نیــم میلیــون اســت. یعنــی بیــش از 
کشــورهایی  نیمــی از ارمنیــان، بیــرون از ســرزمین اجــدادی خــود بــه ســر می برنــد. یکــی از 
کــه جمعیــت قابــل توجهــی از ارمنیــان را در جهــان داراســت، ایــران اســت بــا ســیصد هــزار 

کشــور رواج دارد. نفــر ارمنــی. زبــان روســی نیــز در ایــن 

جمعیت
ــه یــک ســوم آن یعنــی  ک کشــور ارمنســتان 3.2 میلیــون نفــر اســت  کنــون جمعیــت  هــو ا
کل جمعیــت  کن هســتند. شــمار  ایــروان ســا 1 میلیــون نفــر از آن هــا در  بــه  نزدیــک 
ج  کــه از ایــن تعــداد 5.7 میلیــون نفــر خــار ارمنیــان جهــان نزدیــک بــه 9 میلیــون نفــر اســت 
کننــد. از ایــن نظــر ارمنیــان در شــمار ملتهایــی  از جمهــوری ارمســتان امــروزی زندگــی مــی 
کننــد.  ج از ســرزمین مــادری زندگــی مــی  کــه بیشــتر از نیمــی از آنــان خــار گیرنــد  قــرار مــی 
از نظــر ترکیــب قومــی ارمنســتان جمعیــت یکپارچــه دارد و بیــش از 93 درصــد از جمعیــت 

ایــن جمهــوری را ارمنیــان تشــکیل مــی دهنــد.

دین و مذهب
کــه نــزد  کلیســای حــواری ارمنــی هســتند  کثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم ارمنســتان پیــرو  ا
کلیســای ملــی ارامنــه محســوب  گریگــوری شــناخته مــي شــود و  کلیســای  ایرانیــان بــا نــام 
کلیســاهای دنیــای مســیحیت اســت و  مــي شــود. کلیســای حــواری ارمنــی از اولیــن 
گرویــدن بــه دیــن  کلیســای ارتدوکــس شــرقی بــه شــمار مــی رود. ارمنیــان پیــش از  جــزو 
مســیحیت بــت پرســت بــوده و بــت هــای بــی شــماری از جملــه آناهیــد را مــی پرســتیدند.
پــس از ظهــور مســیحیت و از قــرن اول میــادی نخســتین پیــام آوران مســیحیت وارد 
ارمنســتان شــده و بــه تبلیــغ ایــن دیــن پرداختنــد. اولیــن مبلغان مســیحی در ارمنســتان 
مســیح  عیســی  حواریــون  از   )Bartholomew( بارتولومئــوس  و   )Thaddeus( تادئــوس 
ــا در  ــدند و بعده ــته ش کش ــتان  ــت ارمنس ــت پرس ــکام ب ــت ح ــه دس ــراد ب ــن اف ــد. ای بودن
کلیســاهایی ســاخته شــد. کلیســای تادئــوس یــا طاطــاوس مقــدس یــا قــره  مقتــل آن هــا 
کــو در ایــران، محــل شــهادت تادئــوس مــی باشــد. کلیســا واقــع در شــمال غــرب شــهر ما
ــه بعــد عــده ای از مــردم  ــه ویــژه آغــاز قــرن دوم میــادی ب کــه از همــان ابتــدا و ب ــا ایــن  ب
گرویدنــد، ولیکــن تــا پایــان قــرن ســوم میــادی بــت  ارمنســتان بــه دیــن مســیحیت 
ــود  ــدر ب ــع مق ــود. در واق ــتان ب ــر ارمنس ــم ب ک ــب حا ــن مذه ــی تری ــان اصل ــتی همچن پرس
 )Gregory( گیــرد. گریگــور گریگــور مقــدس صــورت  کــردن ارمنســتان توســط  کــه مســیحی 
کــه بــه تحریــک  منســوب بــه خانــواده اشــکانیان و بنــا بــه روایتــی پســر همــان مــردی بــود 
کشــته بــود. گریگــور و همــه افــراد  شــاهان ساســانی، خســرو اول پادشــاه ارمنســتان را 
کاپادوکیــه )Cappadocia( واقــع در شــرق آســیای صغیــر مقیــم  خانــواده اش در شــهر 
گردیــد و مســیحی شــد. گریگــور بــا آمــوزه هــاي مســیحي آشــنا  کــه  شــدند و در آن جــا بــود 

 Gregory the( روشــنگر  گریگــور  بــه  ملغــب  گریگــور،  توســط  ارمنــی  کلیســای  اولیــن 
میــادی   303 ســال  در  و  کنونــی(  )اجمیادزیــن  واقارشــاپات  شــهر  در   )Illuminator
کان مقــر اصلــی  کمــا گذشــت بیــش از 1700 ســال ایــن مــکان  ســاخته شــد و پــس از 

اســت. ارمنــی  کلیســای 

فرهنگ مردم
کــه در  ارمنســتان پیــش از ســال ۱۴۵۴ یــک پادشــاهی توانگــر بــا فرهنگــی پرمایــه بــود 
برهــه ای از زمــان همــه ســرزمین هــای میــان دریــای ســیاه و خــزر را در بــر می گرفــت. 
کشــور  ــه مســیحیت را دیــن رســمی  ک ــود  کشــوری ب در ســال ۳۰۱، ارمنســتان نخســتین 
برگزیــد. پــس از ســرنگونی پادشــاهی ارمنســتان در ســال ۴۲۸ میــادی، ایــن منطقــه از 
ــت و  ــوده اس ــران ب ــی از ای ــادی جزئ ــای زی ــدت ه ــتان م ــد. ارمنس ــران ش ــی از ای ــو بخش ن

فرهنــگ آن از ایــران تاثیــر زیــادی پذیرفتــه اســت.
کن خطــه شــمال ایــران و لبــاس  لبــاس مــردان آن هــا مــا بیــن لبــاس ســنتی مــردان ســا
گرجــی بــوده اســت و نشــان از ســال هــای نفــوذ فرهنــگ ایرانــی در منطقــه قفقــاز  مــردان 
کــه تحــت عنــوان داراز شــناخته مــی شــود نیــز شــبیه لبــاس  دارد. لبــاس زنــان ارمنــی 
کن در منطقــه اســت و شــامل لبــاس بلنــد و زردوزی شــده و  هــای زنــان ســایر ملــل ســا

روســری بــه رنــگ هــای شــاد مــی باشــد.

شهر های ارمنستان
کل جمعیــت  کــه بیــش از یــک ســوم  پایتخــت ارمنســتان شــهر ایــروان )Yerevan( اســت 

کشــور را تشــکیل مــی دهــد.
 ،)Abovian( آبویــان ،)Gyumri( گیومــری از دیگــر شــهر هــای مهــم ارمنســتان شــهرهای 
کاپــان   ،)Ashtarak( ک  آشــتارا  ،)Ejmiadzin( اجمیادزیــن   ،)Vanadzor( وانــادزور 
هــرازدان   ،)Artashat( آرتاشــات   ،)Aparan( آپــاران   ،)Goris( گوریــس   ،)Kapan(
مارتونــی   ،)Maralik( مارالیــک   ،)Amasia( آماســیا   ،)Ijevan( ایجــوان   ،)Hrazdan(
مــی  را   )Vardenis( وادنیــس  و   ،)Alaverdi( االوردی   ،)Masis( ماســیس   ،)Martuni(

تــوان نــام بــرد.

جشن ها و تعطیالت رسمی 
کــه  بودنــد  اعیــاد مختلفــی  ارامنــه دارای  ارمنســتان،  بــه  از ورود مســیحیت  قبــل  تــا 
کــه ناواســارت نــام داشــت. اعیــاد دیگــری نیــز  مهمتریــن آن عیــد آغــاز ســال باســتانی بــود 
کــه عمدتــا بــه پرســتش الهــه هــا و بــت هــا اختصــاص داشــت  در ایــن زمــان مرســوم بــود 
کــه در اوایــل تابســتان برگــزار مــی  کــرد  و از معروفتریــن آن هــا مــی تــوان بــه وارتــاوار اشــاره 
گرویــدن ارامنــه بــه دیــن مســیح هنــوز در میــان ایــن  گذشــت قــرن هــا و  گردیــد و بــا وجــود 
گرامــی مــی دارنــد. ملــت رواج دارد و ارامنــه ایــن عیــد را بــا پاشــیدن آب بــه روی یکدیگــر 
بــا ورود مســیحیت بــه ارمنســتان اعیــاد دینــی جانشــین اعیــاد قبلــی شــدند. مهمتریــن 
کریســمس یــا تولــد حضــرت مســیح  عیــد ارامنــه همچــون ســایر مســیحیان جهــان عیــد 
کــه ســایر مســیحیان آن را  کننــد؛ در حالــی  کــه ارامنــه آن را در 6 ژانویــه برگــزار مــی  اســت 
کلیســاها  کلیســای ارمنــی و ســایر  کننــد و از ایــن نظــر میــان  در روز 25 دســامبر برگــزار مــی 

اختــاف نظــر وجــود دارد.
کــه  ک اســت  کــه نــزد ارامنــه بســیار مهــم مــی باشــد، عیــد پــا دومیــن عیــد مهــم مســیحی 
ســالروز رســتاخیز حضــرت مســیح بــوده و طبــق تقویــم خاصــی در اولیــن مــاه بهــار برگــزار 

مــی شــود.
کــه ســال روز عــروج مســیح )ع( بــه  از اعیــاد دیگــر مــی تــوان از هامیــار تســوم نــام بــرد 

آســمان هــا اســت. 

اعیاد ملی 
عیــد وارتانانــک و عیــد روز فرهنــگ از مهــم تریــن آن هاســت. عیــد وارتانانــک ســالروز 
گرامــی داشــت ســالروز  قیــام ملــی ارامنــه بــه رهبــری وارتــان مامیکونیــان و عیــد فرهنــگ 

ابــداع الفبــا و خــط ارمنــی توســط مســروپ ماشــتوس مــی باشــد.
گرامیداشــت روز 25 ســپتامبر  از دیگــر اعیــاد ملــی ارمنســتان در حــال حاضــر مــی تــوان بــه 
ــرکت  ــا ش ــتان ب ــردم ارمنس ــن روز م ــرد. در ای ک ــاره  ــد اش ــی باش ــتان م ــی ارمنس ــه روز مل ک
در انتخاباتــی بــه یــاد ماندنــی رای بــه اســتقال ارمنســتان از اتحــاد جماهیــر شــوروی 

دادنــد.
روز مهــم دیگــر در میــان ارامنــه 28 مــاه مــه مــی باشــد، در چنیــن روزی در 1918 ارامنــه 
کــه چنــدان دوام  بــاز یابنــد، اســتقالی  پــس از قــرن هــا توانســتند اســتقال خــود را 

نداشــت.
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بازگشت به فهرست مطالب

روش های مختلف مسافرت به ارمنستان
مــرز هــای  از  نیــز  اندکــی  تعــداد  از طریــق خطــوط هوایــی و  گردشــگران  تقریبــًا همــه 
کــه قصــد ورود بــه  گرجســتان و ایــران وارد ارمنســتان مــی شــوند. گردشــگران ایرانــی 
ــکلی  ــچ مش ــدون هی ــروان ب ــرودگاه ای ــد در ف ــی توانن ــد، م ــی را دارن ــتان از راه هوای ارمنس
کننــد. بــرای اخــذ ویــزا نیــاز بــه اصــل پاســپورت و مبلــغ ۱۰ دالر داریــد. روش  ویــزا دریافــت 
گرانتــر امــا مطمئــن تــر و صــدور آن  کمــی  کــه  دیگــر ویــزای الکترونیــک )e-Visa( مــی باشــد 
کــه قصــد ورود بــه ارمنســتان از راه زمینــی را دارنــد بایــد  ســریع تــر مــی باشــد. گردشــگرانی 
کــه صــدور  کننــد. الزم بــه ذکــر اســت  ویــزای خــود را در ســفارت تهــران یــا مــرز نــوردوز تهیــه 
کشــد. مزیــت ورود بــه ارمنســتان از راه زمینــی، چشــم  ویــزا در نــوردوز بیشــتر طــول مــی 

انــداز هــای بســیار زیبــای آن مــی باشــد.
فــرودگاه بیــن المللــی زوارتنوتــس )EVN( کــه در ۱۰ کیلومتــری غــرب ایــروان واقــع اســت، 
مهتریــن و بزرگتریــن فــرودگاه ارمنســتان مــی باشــد. خــط هوایــی ملــی ارمنســتان آرماویــا 

مــی باشــد.
ــه ایــروان را  ــوان هــر روز بلیــط اتوبــوس ب از ترمینــال غــرب )آزادی( واقــع در تهــران مــی ت

کــرد. تهیــه 

مسافرت در داخل ارمنستان
یکــی از بهتریــن روش هــای ســفر در داخــل ارمنســتان اســتفاده از تورهــای یــک روزه 
کــه قیمــت هــای آن از مبلــغ هــای بســیار پاییــن شــروع مــی شــوند و ایــن امکانــرا  اســت 
کنیــد.  کشــور بازدیــد  گردشــگری  کــه بتوانیــد از مهتریــن جاذبــه هــای  بــه شــما مــی دهنــد 
شــبکه راه آهــن ارمنســتان بســیار قدیمــی و فرســوده مــی باشــد. شــما مــی توانیــد بــا قطــار 

کنــار دریاچــه ســوان برویــد. گیومــری و یــا  بــه 

گردشگری جاذبه های 
مهمتریــن شــهرهای ارمنســتان ایــروان، گیومــری و وانــادزور و دلیجــان مــی باشــند. 
کلیســای جامــع اچمیاتســین و ســایت باســتان شناســی زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات 
گغــارد و دره آزات مهمتریــن جاذبــه هــای فرهنگــی ارمنســتان  و ســاناهین و صومعــه 
مــی باشــندکه هــر ســه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده انــد. دیگــر جاذبــه 
کاســکاد )هــزار پلــه(، تــاالر ملــی اپــرا و بالــه الکســاندر  گردشــگری ارمنســتان شــامل  هــای 
ساغموســا-  صومعــه  اربونــی،  قلعــه  )جمهــوری(،  گ  هراپــارا میــدان  اســپندیاریان، 
وانــک، صومعــه نوراوانــک، گارنــی، کلیســای خورویــراپ، گالــری ملــی ارمنســتان، منطقــه 
گل هــا، دریاچــه ســوان و خانــه مــوزه ســرگئی  گردشــگری وچشــمه معدنــی جرمــوک، دره 

پاراجانــف مــی شــود.
کــوه نــوردی، صخــره نــوردی،  از فعالیــت هــای تفریحــی رایــج در ارمنســتان مــی تــوان بــه 

کــرد. گرفتــن اشــاره  کمپینــگ، اســکی، مــوج ســواری بــا تختــه و بادبــان و آفتــاب 

خرید
شــاید بخواهیــد در طــی ســفر بــه ارمنســتان قــدری هــم خریــد بنماییــد. فــرش، میــوه و 
صنایــع دســتی از مهتریــن ســوغاتی هــای ارمنســتان مــی باشــند. پــول رایــج ارمنســتان 
هــای  دســتگاه  کننــد.  مــی  قبــول  نیــز  دالر  هــا  فروشــگاه  از  بعضــی  باشــد،  مــی  درام 
خودپــرداز در همــه جــای شــهر هــای بــزرگ وجــود دارنــد. کارت هــای اعتبــاری هنــوز در 

ارمنســتان رایــج نیســتند. هــر دالر امریــکا حــدود ۴۰۰ درام ارمنســتان مــی شــود.
کــز اداری  فــرش هــای ارمنســتان بــرای فــروش فروشــگاه هــا و رســتوران هــا همــه روزه و مرا
کثــر  از دوشــنبه تــا شــنبه بــاز فعــال هســتند. فروشــگاه هــا در صبــح زود بــاز نیســتند. ا
قیمــت هــا شــامل مالیــات نیــز مــی شــوند )غیــر از بعضــی هتــل هــا(. چانــه زنــی زیــاد رایــج 
ــا در حــــجم زیــاد بخریــد مــی توانیــد  گــران قیـــــمت ی کــه جنـــــس  نیســت امــا در صورتــی 
کافــه و رســتوران هــا بســیار رایــج اســت. بســیاری از  تخفیــف بگیریــد. انعــام خصوصــًا در 

کننــد. ارمنــی هــا قیمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــی 
کنــار میــدان جمهــوری هــر شــنبه برپــا مــی  کــه در فضــای بــاز در  ورنیســیج بــازاری اســت 
گردشــگران دارد. بــازار  شــوند و اجنــاس، ســوغات و صنایــع دســتی مناســبی بــرای خریــد 
سرپوشــیده در خیابــان ماشــتوتس میــوه و ســبزیجات تــازه همچنیــن میــوه خشــک 

بــرای فــروش دارد.

کــه  غ در ارمنســتان بســیار رایــج اســت  خــوروات )کبــاب( گوشــت خــوک، گاو، بــره و مــر
گوجــه  کنــار خــوروات  توســط پیــاز و فلفــل هــای ارمنــی بــه آن طعــم داده مــی شــود. در 
فرنگــی، بادمجــان و فلفــل شــیرین ســرو مــی شــود. بورشــت یــک نــوع ســوپ ســبزی مــی 
کلــم، فلفــل و بادنجــان  کــه چغنــدر از ترکیبــات اصلــی آن مــی باشــد. دلمــه )بــرگ  باشــد 

پیچیــده شــده در بــرگ مــو( نیــز از غذاهــای لذیــذ ارمنــی مــی باشــد.
گیــاس(، قهــوه ارمنــی و چــای  تــن )دوغ(، جرمــوک )آب معدنــی(، بالــی هیــوت )آب 

گیاهــی از معــروف تریــن نوشــیدنی هــای ارمنــی مــی باشــند. هــای 
کنیــد. در  شــما در مســافرخانه هــای ارمنســتان مــی توانیــد فرهنــگ ارمنــی را تجربــه 
گــر زبــان روســی یــا ارمنــی بلــد نباشــید بــا مشــکل مواجــه  مناطــق دور افتــاده و روســتاها ا
خواهیــد شــد. پــس بهتــر اســت یــک واژه نامــه زبــان ارمنــی همــراه خــود داشــته باشــید. 
مــی  گرجســتان(  مــرز  کیلومتــری   ۵۰( مــارز شــمالی  لــری  و  اطــراف دریاچــه ســوان  در 
کنیــد. تــاوش مــارز  کنیــد و قمیــت هــای معقولــی پیــدا  توانیــد هتــل هــای خوبــی پیــدا 
گردشــگری ارمنســتان در فصــل تابســتان مــی باشــد. دلیجــان  یکــی از بهتریــن مقاصــد 
گــردد. شــما مــی توانیــد بــا  کــه بــه دوره شــوروی برمــی  آسایشــگاه هــای معروفــی دارد 
مبلــغ اندکــی یــک اتــاق زیبــا بــرای یــک خانــواده بــه همــراه غــذا و حتــا یــک خــودرور بــرای 

کنیــد. ــه هــای اطــراف اجــاره  ــد از جاذب بازدی

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت به ارمنستان
کــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت  گردشــگرانی 

فرمایند:
کلــی ایــروان شــهر امنــی مــی باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پیــاده روی در  - بــه طــور 

شــب، مواظــب دزد هــا و جیــب برهــا باشــید.
کارت هــای اعتبــاری  کــه  کاهبردارانــی وجــود دارنــد  - مقابــل دســتگاه هــای خــود پــرداز 

تقلبــی مــی فروشــند.
- بهتر است زنان شب ها به تنهایی از جایی بازدید نکنند.

کســی مخصــوص فــرودگاه  کــه تا گوینــد  کــه در فــرودگاه بــه شــما مــی  - بــا رانندگانــی 
کســی هــای عــادی از شــما پــول  کثــر آنهــا دو تــا ســه برابــر تا هســتند، اعتمــاد نکنیــد، زیــرا ا

گیرنــد. مــی 
کــه  - غذاهــای ارمنــی اغلــب بهداشــتی و ســالم مــی باشــند، امــا ارمنــی هــا عــادت دارنــد 

کننــد، زیــاده روی نکنیــد. غــذای زیــادی بــه شــما تعــارف 
کــوه هــا سرچشــمه مــی  کشــی ســالم مــی باشــند، زیــرا مســتقیم از  - آب شــیرهای لولــه 

گیرنــد. آب هــای معدنــی در بطــری نیــز موجــود مــی باشــد.
کشــیدن در مــکان هــای عمومــی ممنــوع مــی باشــد. بــا وجــود ایــن، تعــداد  - ســیگار 
کافــه هــای ســرباز  کشــور هــای اروپــای باالتــر اســت. در  کلیــه  ســیگاری هــای ارمنســتان از 

گــر زیــر ســیگاری دیدیــد، مــی توانیــد ســیگار بکشــید. ا
- فرهنگ ارمنی های بسیار شبیه اروپایی ها می باشد.

بــاغ  گورنو-قــره  بــه مســائل فرهنگــی و سیاســی آذربایجــان و نا کنیــد راجــع  - ســعی 
صحبــت نکنیــد، زیــرا ارمنــی هــای بســیار نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس مــی باشــند. 
کشــی ارمنــی هــای نیــز از مســائل حســاس بــرای ارمنــی هــای مــی باشــد. موضــوع نســل 
کلیســاها، لبــاس هــای مرتــب و پوشــیده بپوشــید و بــه آرامــی صحبــت  - هنــگام ورود بــه 

. کنید
کــه ســفر بــه ارمنســتان مــی توانــد تجربــه ای بــه یــاد ماندنــی و  بــه خاطــر داشــته باشــید 
ــاره ایــن  ــه پیــش از ســفر، بیشــتر درب ک کنیــم  شــیرین در زندگیتــان باشــد . توصیــه مــی 
ــه  ــان را ب ــزی ت ــه ری ــتری برنام ــی بیش گاه ــا آ ــا ب ــد ت ــه نمایی ــان مطالع ــافرت ت ــد مس مقص

ــانید. ــام برس انج
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غذا
غذاهــای ایرانــی روی عــادات غذایــی بســیاری از مــردم جهــان از جملــه مــردم ارمنســتان 
بــا ماهــی،  پلــو  از جملــه ســبزی  ایرانــی  کامــا  اســت.غذاهای  گذاشــته  زیــادی  تاثیــر 
خورشــت بادنجــان ، کوکــو ســبزی، کتلــت، آبگوشــت وانــواع آش در فهرســت غذاهــای 
رســتوران هــای ارمنســتان بــه چشــم مــی خــورد. آشــپز یکــی از ایــن رســتوران هــا درایــن 
کــه آشــپزی ایرانــی تاثیــر خــود را بــر بخش هــای اعظمــی از  گفــت: شــکی نیســت  بــاره 

ــت. ــته اس گذاش ــان  جه
کهــن ایرانیــان اســت بــه غــذای ملــی ارمنــی هــا تبدیــل شــده  کــه از غذاهــای  آبگوشــت 
اســت. یــک سرآشــپز ارمنــی بــا بیــان اینکــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهری و روســتایی 
اســت،گفت: همجــواری ارمنســتان بــا ایــران موجــب ترکیــب شــدن فرهنگ هــای غذایــی 
ــت.  ــده اس ــپزی ش ــرد در آش ــه ف ــر ب ــبک منحص ــک س ــدن ی ــود آم ــه وج ــورها و ب کش ــن  ای

ــادی دارد. ــواع آش ایرانــی ازجملــه آش ماســت در ارمنســتان رواج زی همچنیــن ان
کــه در ارمنســتان غــذای ســنتی  حلیــم نیــز از معــروف تریــن آش هــای ایرانــی اســت 
ارمنســتان ،  تابســتان درمنطقــه »موســالر«  اواخــر  محســوب مــی شــود و هرســال در 
کــه هــم در ایــران و هــم  حلیــم نــذری بیــن مــردم توزیــع مــی شــود. یکــی دیگــر از غذاهــای 
کــه ســالی یــک بــار نیــز جشــنواره  در ارمنســتان طرفــداران بســیار دارد انــواع دلمــه اســت 

ــزار مــی شــود دلمــه در یکــی از مناطــق ارمنســتان برگ
گوســفند،  گوشــت حیوانهــای مختلفــی از قبیــل  خوروواتــس )BBQ( کــه مــی توانــد از 
ــا ســبزیجات و پیــاز همــراه اســت. گوجــه فرنگــی و  غ و غیــره باشــد. اغلــب ب گوســاله، مــر
بادمجــان و فلفــل نیــز معمــوال قســمتی از غــذای خوروواتــس مــی باشــند. در ارمنســتان 
کبابهــای نــوع دیگــر بــه اســم خورواتــس  کوبیــده اطــاق مــی شــود و  کبــاب  کبــاب فقــط بــه 

نامیــده مــی شــوند.
گیاهــی اســت. بصــورت ســنتی چغنــدر عنصــر اصلــی آن میباشــد، کــه  بــورش یــک ســوپ 
رنــگ قرمــز تنــدی بــه آن میدهــد. معمــوال بصــورت داغ و بــه همراهــی خامــه تــرش تــازه 

ســرو میشــود.
ک  کلــه( یــک غــذای ســنتی اســت، کــه از منطقــه شــیرا کلــه پاچــه، بــدون  خــاش )مثــل 
کــه در زمانهــای قدیــم بعنــوان چیزی برای ســیر شــدن دهاتیهای  گرفتــه. غذایــی  نشــآت 
گــردد و در جشــن هــای  کنــون بعنــوان یــک غــذای منتخــب ماحظــه مــی  فقیــر بــوده، ا

زمســتانی جــای خــاص خــود را دارد.
گوشــت( نیــز موجــود  کلــم، فلفــل و بادمجــان پــر شــده بــا  دلمــه )برگهــای انگــور ، برگهــای 

مــی باشــد.

کــس حتمــا بایــد آنهــا را  میــوه هــا و ســبزیجات ارمنســتان مخصــوص میباشــند. هــر 
کــرد. کنــد و هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد  امتحــان 

نــان ارمنســتان نیــز بســیار خــوش طعــم میباشــد. انــواع متنوعــی از نــان وجــود دارد، از 
کاش )بربــری(. گرفتــه تــا ماتنــا لــواش 

کــه  کنــار لبنیــات معمولــی بعضــی هــا هســتند  اســتفاده از لبنیــات را فرامــوش نکنیــد. در 
کفیــر )چیــزی مابین ماســت و  کروشــکا )ســوپ ســرد( بــا  واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــا ا
شــیر( و خیــار و شــوید، محصولــی ســالم اســت و حســابی حالتــان را جــا مــی آورد. اســپاس 

کفیــر بــا حبوبــات داخــل آن. گــرم  )آش( ســوپ 
کــم اســت. بهتریــن مــکان بــرای خــوردن فنجانی  کافــه نشــینی در ارمنســتان حا فرهنــگ 
ــر  ــتان ه ــبهای تابس ــد. در ش ــی میباش ــار خیابان کن ــای  ــه ه ــردم، کاف ــای م ــوه و تماش قه
کافــه هــای  نقطــه ای در نزدیکــی اپــرا میتوانــد جایــی بــرای نشســتن باشــد. یکــی از 
کــه انــواع مختلــف چایــی و قهــوه و دســرهای عالــی ارائــه میدهــد ، “جــازوه”  زنجیــره ای 

میباشــد.
کــه بــه آن ســفر  کشــوری  شــاید یکــی از مهمتریــن مشــکات ســفر خارجــه نــوع غذاهــای 
کنیــد باشــد ولــی خوشــبختانه غذاهایــی ارمنــی بــا طبــع مــا بســیار آشــنا اســت  مــی 
کوفتــه را مــی تــوان غذاهــای  کوبیــده، کبــاب بــرگ، دلمــه و  و غذاهایــی ماننــد: کبــاب 
کــه  مشــترک نــام بــرد، در غــذا هــای ارمنــی نیــز برنــج دیــده مــی شــود ولــی نــه بــه آن انــدازه 
کشــور ارمنســتان نیــز چندین رســتوران  ایرانیــان بــه برنــج عاقمندنــد در ایــروان پایتخــت 
کــه غذاهــای آن بــا ذبــح اســامی اســت از ایــن رو مشــکلی از بابــت  ایرانــی وجــود دارد 
کمتــر از ادویجــات  غــذای ایرانــی نخواهیــد داشــت. در پخــت و پــز غــذا در ارمنســتان 

مختلــف اســتفاده مــی شــود و معمــوال نمــک و فلفــل ادویــه اصلــی غــذا اســت.
کیفیــت  و  تنــوع  اســت  مختلــف  هــای  کبــاب  انــواع  ارمنســتان  غــذای  تریــن  رســمی 
کالبــاس( باعــث شــده تــا در مهمانــی هــا نیــز از آن  گوشــتی )سوســیس و  محصــوالت 
کبــاب هــای متختلــف غذاهــای دیگــر  کننــد، در ارمنســتان عــاوه بــر انــواع  اســتفاده 
گوف، لحمــاژو و هاریســا  کتی، بیــف اســترانا همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــی، اســبا
ــان  ــه: ن ــود دارد از جمل ــتان وج ــز در ارمنس ــی نی ــای متنوع ــان ه ــود، ن ــی ش ــده م ــز دی نی
کشــور هــای دیگــر غذاهــای  کــت در ارمنســتان هماننــد  کاش، هــرازدان و با لــواش، مادنــا
فســت فــود از جملــه ای اف ســی، کــی اف ســی و پیتــزا هــات نیــز یافــت مــی شــود. 
کــم طرفــدار  ارمنســتان راهــی بــه آب هــای آزاد نــدارد ولــی غذاهــای دریــای در ارمنســتان 
کــه  کتریــن ماهــی هــای دریاچــه ســوان اســت  نیســت ماهــی ایشــخان یکــی از خــوش خورا
شــباهت زیــادی بــه ماهــی قــزل آال دارد خرچنــک دریاچــه ســوان نیــز طرفــداران زیــادی 

دارد.
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بازگشت به فهرست مطالب

Yerevan شهر ایروان
کــه در جــوار  کشــور ارمنســتان و شــهر محبــوب ارمنیــان جهــان اســت  ایــروان، پایتخــت 
کــوه آرارات واقــع شــده. ایــروان صدهــا ســال قبــل بارهــا در نبــرد  رود هــرازدان و دامنــه ی 
ــه  ــه در ١٨٢٨، ب ــا این ک ــت، ت ــران بازگش ــه ای ــاره ب ــت و دوب ــاراج رف ــه ت ــی، ب ــران و عثمان ای
دنبــال جنــگ ایــران و روس و بــر اســاس عهدنامــه ی ترکمن چــای، رســمًا از تســلط ایــران 

ج شــد.  خــار
توســعه ی  در  کــه  تاشــی  و  زیبایــش  طبیعــی  جاذبه هــای  خاطــر  بــه  ایــروان  امــروز، 
کشــورهای همســایه اســت.  گرفتــه، شــهری تماشــایی در میــان  گردشــگری آن صــورت 
کوتــاه آن … چــه بــا  ســفر بــه ارمنســتان، بــرای ایرانی هــا نیــازی بــه ویــزا نــدارد و مســیر 

هواپیمــا و چــه بــا اتومبیــل- مســافران زیــادی را بــه ایــن شــهر می کشــاند.
گــرم و  کوهســتانی بــا رطوبــت پاییــن و تابســتان های  پایتخــت ارمنســتان، آب و هوایــی 
ــان تابســتان  ــا پای زمســتان های خیلــی ســرد دارد. بهتریــن زمــان ســفر، از اردیبهشــت ت
کــه از ابتــدای زمســتان تــا  اســت؛ مگــر این کــه بــه هــوای اســکی قصــد ســفر داشــته باشــید 

اواخــر فروردیــن امکانــش وجــود دارد.
کنیــد، از طریــق فــرودگاه زوارتنوتــس وارد ایــروان  گــر بــا هواپیمــا بــه ایــن شــهر ســفر  ا
کیلومتــر بــا مرکــز شــهر،  خواهیــد شــد. فــرودگاه بین المللــی زوارتنوتــس حــدودًا چهــارده 
کســی موجــود اســت و  ــه شــهر، هــم تا ــرای رســیدن ب ــه دارد؛ ب ــرا، فاصل یعنــی میــدان اپ
گزینــه  گــران نیســت، بهتریــن  کســی خیلــی  کــه هزینــه ی تا هــم اتوبــوس. ولــی از آن جایــی 
کســی ها  بــرای رفــت و آمــد از فــرودگاه و حتــی داخــل شــهر بــرای مســیرهای طوالنــی، تا
کســی از فــرودگاه تــا مرکــز  کــه مســافر را تــا مقصــد نهایــی می رســانند. هزینــه ی تا هســتند 
ج دارد. بــرای مســیرهای داخــل شــهر نیــز،  شــهر معمــواًل کم تــر از ده هــزار تومــان خــر
کــه  جاهــای دیدنــی خیلــی از هــم فاصلــه ای ندارنــد و آن قــدری شــهر تمیــز و مرتــب اســت 
گــر خیلــی هــم راه طوالنــی  کنیــد ولــی ا ترجیــح می دهیــد بیشــتر خیابان هــا را پیــاده طــی 
کســی بیشــتر از ســه  بــود، متــرو، اتوبــوس و مینی بــوس هــم وجــود دارد. مطمئنــًا بــرای تا
کــرد ولــی متــروی ایــروان هــم بســیار تمیــز و مــدرن اســت. هــزار درام پرداخــت نخواهیــد 
بــرای انتخــاب محــل اقامــت در ایــروان، کار ســختی نبایــد انجــام داد. از ویاهــای بــزرگ و 
کوچــک بــا ســاختمان های زیبــا در  گرفتــه تــا هتل هــای قدیمــی و  ج شــهر  هتل هــای خــار
ــز شــهر ایــروان پیــدا می شــود. ایــروان بــه معمــاری، بناهــای زیبــا و مجســمه هایش  مرک
گــذار در شــهر هســتید، یکــی از هتل هــای میــدان اپــرا  گشــت و  گــر اهــل  معــروف اســت. ا
کــــه- ک  کــــه ســـاختـــمان مشـــهور اپــــرا را در جـــوار خـــــودش دارد یـــــــا مــیدان هـــاراپــــرا

گزینه هــای  می تواننــد  توریست هاســت،  بــرای  ایــروان  جــای  دوست داشــتنی ترین 
ک یکــی از بهتریــن هتل هــای  خوبــی باشــند. هتــل ماریــوت در اطــراف میــدان هاراپــرا

ارمنســتان اســت.
رفــت. ســاختمان های  هــر جــای شــهر  بــه  راحتــی می تــوان  بــه  ک  میــدان هاراپــرا از 
روبــاز،  رســتوران های  و  کافه هــا  شــب،  در  آن هــا  نورپــردازی  میــدان،  اطــراف  زیبــای 
گشــت زدن شــبانه ســاخته.  ک را یکــی از محبوب تریــن جاهــای ارمنســتان بــرای  هاراپــرا
در طــول روز نیــز، گالــری هنــر ملــی را بــا مجموعــه ای از آثــار هنرمنــدان بــزرگ روس و 
ــد  ــدان نبای ــن می ــراف همی ــتان را در اط ــخ ارمنس ــی تاری ــوزه ی مل ــور م ــی و همین ط ارمن
ــهر در  ــنتی ش ــازار س ــتند. ب ــاز هس ــر ب ــج عص ــاعت پن ــا س ــا ت ــر دوی این ه ــت داد؛ ه از دس
کــه همه جــور چیــزی در آن  ک، بــازاری بــزرگ و دیدنــی اســت  نزدیکــی میــدان هاراپــرا
کنــار پیاده روهــا می تــوان موزیــک زنــده و  پیــدا می شــود. بــازار پاتــوق هنرمنــدان اســت و 
گــر هیــچ چیــزی از ایــن بــازار نخواســتید بخریــد، قهوه جــوش  بســاط نقاشــی را هــم دیــد. ا
ــا دســته ی چوبــی  ســنتی ارمنــی را نادیــده نگیریــد؛ قهوه جــوش جــازوه، ظرفــی مســی ب
کــه تــا ایــن حــد معــروف شــده.  کــه البــد قهــوه در آن جــور دیگــری درســت می شــود  اســت 
بــرای خریــد اجنــاس خــاص یــا ســر زدن بــه فروشــگاه برندهــای معــروف بایــد بــه خیابــان 
کــه بیشــتر برندهــای معــروف دنیــا را می توانیــد  آبوویــان برویــد؛ خیابانــی ســنگ فرش 

ــد. کنی ــدا  ــا پی این ج
کنیــد، بنــای هــزار  کــه بــه ســمت شــمال پیــاده روی  از میــدان اپــرا، بیســت دقیقــه ای 
پلــه را خواهیــد دیــد. هــزار پلــه، چشــم انداز زیبایــی مخصوصــًا در شــب بــه ایــروان دارد 
امپراطــوری عثمانــی، ســاخته  بــه دســت  ارمنی هــا  کشــتار  یادبــود فاجعــه ی  بــرای  و 
کشــته شــده ها روی ایــن پله هــا نوشــته شــده اســت. بیشــتر  کــدام از  شــده. نــام هــر 
کنــار بنــا بــرای باالرفتــن اســتفاده می کننــد  بازدیدکننــدگان از آسانســور و پله هــای برقــی 
کشــاورزی ارمنســتان  کــه ســمبل  گنــدم  و پیــاده پاییــن برمی گردنــد. مجســمه ی طایــی 

ــرار دارد. ــه ق ــاالی هزارپل ــت در ب اس
یکــی دیگــر از بناهــای یادبــود پرطرفــدار در ایــروان، مجســمه ی مــادر در خیابــان مســروپ 
مشــتوت اســت. مجســمه ی مــادر بلندتریــن نقطــه ی شــهر بــه حســاب می آیــد و در واقــع 
ــا ســاعت پنــج و  گفتــه اســت. بازدیــد از ایــن بنــا ت ــر روی ســاختمان مــوزه ی مــادر قــرار  ب
ــین  ــگان اســت. اطــراف ایــن مجســمه، منطقــه ی اعیان نش ــر و رای ــم عصــر امکان پذی نی
کوچــــه های خلوتش جـــــلب توجـــــه می کنــــند. پــــارک- ایروان با خانه هـــــای ویـــایـــــی و 

شهر ایروان
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بزرگــش  فلــک  و  خ  چــر و  دارد  قــرار  مــادر  مجســمه ی  کنــار  در  نیــز  ک  حقتانــا سرســبز 
باشــد. خوشــایند  بچه هــا  بــرای  می توانــد 

کــم نیســتند ولــی دلیــل نمی شــود دریاچــه ی زیبای ســوان را در  دیدنی هــای داخــل شــهر 
کنیــد. بــرای رفتــن بــه ســوان، هــم می توانیــد  کیلومتــری شــهر فرامــوش  فاصلــه ی چهــل 
ــه  ک ــروان  ــی ای ــارک آب ــه، پ ــیر دریاچ ــد. در مس ــی بگیری کس ــم تا ــوید و ه ــوار ش ــوس س اتوب
ــد و هیجان انگیــز اســت، وجــود  ــازی جدی ــا وســایل ب یکــی از زیباتریــن پارک هــای آبــی ب
کار می کنــد و مخصوصــًا  گــر فصــل تابســتان باشــد، از ده صبــح تــا هفــت شــب  دارد و ا
کوچک ترهــا خیلــی خــوش می گــذرد. اطــراف دریاچــه ســوان، ویاهــای خوبــی بــرای  بــه 
گــر هــوا مناســب باشــد، امــکان شــنا، قایق ســواری، جــت  کــرد. ا اجــاره می تــوان پیــدا 

اســکی و بازی هــای آبــی دیگــر هــم وجــود دارد.
ارمنی هــا از نظــر ذائقــه و طعــم غذاهایشــان شــباهت  زیــادی بــه ایرانی هــا و ترک هــا دارنــد. 
کــه بهترین هایــش  کبــاب دنــده اســت  غــذای محبــوب ارمنســتان، چاالقــاش یــک جــور 
کــه قبــًا  کــرد. کســانی  ک می تــوان پیــدا  را در مرکــز شــهر اطــراف میــدان اپــرا و هاراپــرا
ایــروان بگیرنــد،  از  را  کافه هــا و رســتوران ها  گــر  ا کرده انــد، معتقدنــد  ایــروان ســفر  بــه 
شــهر نســبتًا خالــی می شــود. قیمــت مناســب و منوهــای مختلــف و نوشــیدنی های 
ک هــا باشــد. مشــابه  متنــوع باعــث شــده ارمنســتان یکــی از مقاصــد اصلــی خوش خورا
کــه در رســتوران مافیــای ایــروان می خوریــد، تنهــا شــاید بتــوان در یکــی از  المعجونــی را 
کــرد. فضــای زیبــای رســتوران جــاز بــا موزیــک زنــده،  آشــپزخانه های دربــار عثمانــی پیــدا 

کــه ممکــن اســت در هــر شــهر دیگــری بپردازیــد. ج دارد  ــر از آن چیــزی خــر کم ت خیلــی 
زیبــای  طبیعــت  و  مهمان نــوازی  ایرانــی،  مســافران  بــا  ارمنی هــا  خــوب  رابطــه ی 
کًا  کســی را ناراضــی روانــه ی خانــه نکــرده؛ مگــر این کــه مســافری  ارمنســتان تــا بــه حــال 

کــرده باشــد. انتخــاب  را اشــتباهی  مقصــدش 

تاریخچه
ــد.  از ۴۰۰۰ ســال پیــش از میــاد مســیح، انســانها در محــدوده ایــروان زندگــی می کرده ان
اســتحکامات عصــر برنــز شــامل شــنگاویت، کارمیربلــور، کارمیربــرد و بــردادزور در ایــن 
ــی  ــام اربون ــه ن منطقــه یافــت شــده اند. کاوش هــای باستان شناســی قلعــه… اورارتویــی ب
کــه در ۷۸۲ پیــش از میــاد و بنــا بــه امــر شــاه آرگیشــیتیس اول بنــا شــده بــود را نمایــان  را 
کــه در محــل ایــروان فعلــی و بــرای محافظــت از حمــات قفقازیــان شــمالی قــرار  ســاخت 
کشــف شده اســت.  داشــت. کانال هــای آبیــاری و مخــرن آب اورارتویــی نیــز در ایــن محــل 
قلعــه تیش ابیانــی )کارامیربلــور( بــه دســت ســیت ها در ۵۸۵ پیــش از میــاد تخریــب شــد.
کــز مهــم قلمــرو ســاتراپ ارمنــی  بیــن ســده های ۶ و ۴ پیــش از میــاد، ایــروان یکــی از مرا
در امپراتــوری هخامنشــی بــود. دوره زمانــی بیــن ســده های ۴ و ۳ پیــش از میــاد نیــز بــه 
ــر  ــاره آنچــه در ایــن دوره ب ــه دانــش تاریخــی درب ک عصــر ســیاه ایــروان معــروف اســت چرا
کلیســا در ایروان، کلیســای ســنت پیتر و  گذشــت در دســترس نیســت. نخســتین  ایروان 

کــه در ۱۹۳۱ فروریخــت. پــاول در ســده پنجــم ســاخته شــد 
در دوران عظمــت اعــراب، ایــروان در ۶۵۸ بــه دســت آنهــا افتــاد. از آن زمــان بــه مرکــزی 
ــده  ــد. از س ــدل ش ــد مب ــا و هن ــی اروپ ــای بازرگان کاروان ه ــذرگاه  گ ــوان  ــه عن ــتراتژیک ب اس
ــام ایــروان بــه ایــن شــهر اطــاق شــد و بیــن ســده های ۹ و ۱۱ و بیــش از  هفتــم بــه بعــد ن

ــود. ــی ب گراتون ــروان بخــش امنــی در پادشــاهی با ــه ســلجوقیان، ای حمل
ایــروان در ۱۳۸۷ بــه چنــگ تیمــور درآمــد و بــه تــاراج رفــت. شــهر بــه عنــوان مرکــز اجرایــی 
ایلخانیــان درآمــد، و بــه لحــاظ اهمیــت راهبــردی خــود در طــی قرن هــا، بارهــا میــان 
عثمانی هــا و ایرانیــان رد و بــدل شــد. در اوج جنگ هــای میــان ایــران و عثمانــی در ۱۵۱۳ 
تــا ۱۷۳۷، شــهر ۱۴ بــار دســت بــه دســت شــد. در دوران شــاه عبــاس اول و در ۱۶۰۴، 
کــه  کوچ هــا ایــن بــود  کوچانــده شــدند. نخســتین نتایــج ایــن  ده هــا هــزار ارمنــی بــه ایــران 
کن در ایــن شــهر بــه ۸۰ درصــد رســید در حالیکــه جمعیــت ارمنیــان  درصــد مســلمین ســا

ــه ۲۰ درصــد هــم نمی رســید. محلــی باقی مانــده در ســرزمین ب
کتابــش، شــرحی از ایــن شــهر را  کــرد و در  شــاردن، جهانگــرد فرانســوی، از ایــروان بازدیــد 
ک نشــانید. ک شــهر را بــه خــا کرده اســت. در ۷ ژوئــن ۱۶۷۹ یــک زمین لــرزه ســهمنا ذکــر 

ــش  ــت ارت ــه دس ــروان ب ــهر ای ــر ۱۸۲۷ ش کتب ــخ ۱ ا ــران و روس، و در تاری ــگ ای ــی جن در ط
عهدنامــه  اســاس  بــر  و   ۱۸۲۸ در  و  افتــاد  پاســکویچ(  ایــوان  ریاســت  )تحــت  روس 

شــد. ج  خــار ایرانیــان  تســلط  از  رســمًا  ترکمنچــای 
کیزگــی. روی  حــاج ســیاح در ســفرنامه خــود می نویســد: »شــهری اســت در نهایــت پا
کــه  بازارهــا نپوشــیده. میــدان بســیار وســیع. باغچه هــای متعــدد بــه اطــراف میــدان 
ج مــردم ســاخته اند... روانــه قلعــه شــدم خنــدق و بــاره بســیار محکــم. داخــل  بــرای تفــر

ــود.  ــی ب شــده نزدیکــی مســجدی بســیار خوب

جغرافیا
کرانــه رود هــرازدان بنــا شده اســت و جمعیــت آن در  کــوه آرارات و بــر  ایــروان در دامنــه 
کشــور  ســال ۱۹۸۹، ۱٬۲۰۱٬۵۳۹ نفــر سرشــماری شده اســت. ایــن شــهر در تقســیمات 
کوتایــک در شــمال،  ارمنســتان تابــع هیــچ اســتانی نیســت و در واقــع در مــرز چهــار اســتان 
گاتســوتن در شــمال غربــی قــرار دارد.  آرارات در جنــوب، آرماویــر در جنــوب غربــی و آرا

ــا ۱۳۰۰ متــر می باشــد. ــا از بیــن ۹۰۰ متــر ت ارتفــاع ایــن شــهر از ســطح دری
کــز مهــم اصلــی صنعتــی، فرهنگــی، و علمــی منطقــه قفقــاز اســت.  شــهر ایــروان از مرا
بازرگانــی  مرکــز  شــهر  و  شــده  منشــعب  شــهر  ایــن  از  گســترده ای  آهــن  راه  خطــوط 
ــراوری  ــه ف ــروان در زمین ــای ای ــن، کارخانه ه ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــاورزی اس کش ــای  فراورده ه

دارنــد. فعالیــت  غذایــی  و  بافندگــی  شــیمیایی،  برقــی،  لــوازم  ماشــین افزار،  فلــزات، 

آب و هوا
کوهســتانی مــی باشــد. در تابســتان ایــروان دارای  ایــروان دارای آب و هــوای معتــدل 
کوتاهــی بــه حــدود 30 درجــه ســانتیگراد  آب و هوایــی بســیار خــوب بــوده و در مــدت 

هــم مــی رســد.
کشــوری آفتابــی شــناخته شــده اســت. زمســتان در ایــروان ســرد و  ایــروان بــه عنــوان 
برفــی اســت. آب و هــوای پاییــزی در ایــن شــهر طوالنــی اســت و بــه حیــات رنگارنــگ 

کوتــاه اســت. کــه بهــار  گیاهــان شــهرت دارد، در حالــی 
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وسایل نقلیه
- با اتوبوس

بیــن  بیشــتر  و  هســتند  ســابق  شــوروی  مــدل  بــه  و  ارزان  بســیار  اتوبوس هــا  معمــواًل 
روســتاها و حومــه ی شــهر در حــال تــردد هســتند. ایســتگاه اصلــی اتوبــوس، کیلیکیــا 

گرفتــه اســت. کو ٦ قــرار  آوتوکیــان اســت. ایــن ایســتگاه در خیابــان آدمیــرال ایســا

- با ماشین و موتور سیکلت
گــر بخواهیــد  کرایــه می دهنــد. ا کــه ماشــین  در ایــروان، آژانس هــای زیــادی هســتند 
کنیــد، هزینــه آن حــدود ١٦٨٫٠٠٠ تومــان خواهــد شــد.  ــه  کرای ــرای ســه روز  ماشــینی را ب
گــر بخواهیــد می توانیــد  البتــه بســته بــه نــوع ماشــین، ایــن قیمــت متغیــر خواهــد بــود. ا

کنیــد. ــه  کرای راننــده ای نیــز 

- با مارشروتکا
کشــور اســت و مارشــروتکا )مینــی ون(هــا، از تمــام نقــاط اطــراف  ایــروان قطــب اصلــی 
شــهر، در حــال تــردد هســتند و حتــی در ایســتگاه مینی بــوس و حاشــیه ی خیابان هــا 
هــم می توانیــد ایــن وســایل نقلیــه را ببینیــد. معمــواًل مارشــروتکا، وســیله ای بســیار 
کارآمــد در تمــام نقــاط ارمنســتان اســت و هزینــه ی  ــرای حمــل و نقــل و بســیار  ســریع ب
کمتــر اســت. قبــل از ســوار شــدن بــه ایــن وســایل، از راننده هــا و  آن هــم از اتوبــوس 
ــه  ــه آن هــا بگوییــد، آن هــا هــم شــما را ب کمــک بخواهیــد و مســیر خــود را ب ــا راهنماهــا  ی

کــرده و شــما را در صندلــی جلــو می نشــانند.  وســیله ی نقلیــه درســت ســوار 
همیشــه ســی دقیقــه قبــل از حرکــت، در محــل ســوار شــدن حاضــر شــوید تــا بتوانیــد 
گیــر بیاوریــد. معمــواًل مارشــروتکاها ســر موقــع حرکــت می کننــد، حتــی  جــای خوبــی 

کننــد. گاهــی ممکــن اســت زودتــر از موعــد مقــرر نیــز حرکــت 

جشنواره ها و رویدادها
- روز استقالل

کــه ارمنســتان اســتقال یافــت. در ایــن روز رژه هــای  بیســت و یکــم ســپتامبر روزی اســت 
ــزار می شــود. تمــام خیابان هــا تزییــن می شــوند و  ــی در ســطح شــهر برگ گون گونا نظامــی 
کنســرت های  حضــور مــردم بســیار پرتعــداد و پرشــور اســت. امــکان این کــه در ایــن تاریــخ 
کیفیــت قابــل قبولــی  زیــاد و مختلفــی برگــزار شــود خیلــی باالســت. همــه ی آن هــا هــم از 

برخوردارنــد.

- جشنواره ی موسالر
کیلومتــری ایــروان واقــع  کــه در ده  کوچکــی بــه اســم موســالر  ایــن جشــن در دهکــده ی 
ــت و  ــتقال در بیس ــن روز اس ــا جش ــراه ب ــم هم ــنواره ه ــن جش ــود. ای ــزار می ش ــده، برگ ش
یــک ســپتامبر شــروع می شــود و البتــه تــا روز بعــد هــم طــول می کشــد. مناســبت برگــزاری 
کــه در ســال ١٩١٥ در مقابــل ترک هــا  آن هــم پــاس داشــتن شــجاعت روســتاییانی اســت 

کردنــد. مقاومــت 

- جشنواره فیلم زرد آلوی طالیی
کــرده، برخــورد بیــن فرهنگ ها  کــه ایــن جشــنواره را بــرای سینمادوســتان جــذاب  چیــزی 
گــون از فرهنگ هــای مختلــف اســت. تنــوع فیلم هــای بــه  گونا و نمایــش فیلم هایــی 
نمایــش درآمــده در ایــن جشــنواره خیلــی باالســت و معمــواًل آثــار تجــاری در آن نمایــش 
داده نمی شــوند. بلکــه فیلم هــای جمــع و جــور و مســتقل از ســینمای بدنــه، مجــال 

بیشــتری بــرای حضــور در ایــن جشــنواره دارنــد.

تور 
ارمنستان   

را از ما 
بخواهید
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شاورمای تومانیان 
ایــن فســت فــود، یکــی از مشــهورترین شــاورماها را ارائــه می دهــد. قســمت خــوراوات نیــز 

گرفتــه اســت.  کنــار آن قــرار  در 

سیتی دینر 
اســت.  آمریــکا ســاخته شــده  رســتوران های دهــه ی ١٩٥٠  بــه ســبك  رســتوران،  ایــن 
ایــن  کــه در  افــرادی  پنیــری و همبرگــر اســت.  منــوی آن عمدتــًا شــامل اســتیك های 

می کننــد.  صحبــت  انگلیســی  زبــان  بــه  می کننــد،  کار  رســتوران 

پیتزا شاه 
کــه ایــن رســتوران، بیشــتر  قلیان هــای خاورمیانــه ای ایــن رســتوران، باعــث شــده اســت 
ــار  ــتوران، تج ــن رس ــتری های ای ــتر مش ــی. بیش ــا ارمن ــد ت ــته باش ــقی داش ــی دمش محیط

کــه ســرو می کننــد شــامل ســاالد، کبــاب و پیتــزا اســت.  عــرب هســتند و غذاهایــی 

رستوران دولماما 
گــرم اســت و لیســت بلندباالیــی از انــواع نوشــیدنی ها  ایــن رســتوران دارای محیطــی 
گوشــت بــره و  کبــاب  و بعضــی غذاهــای محلــی دارد. بــه شــما توصیــه می کنیــم تــاس 

کنیــد.  گــردو خوابانیــده شــده را امتحــان  کــه در ســس  جوجــه ای 

رستوران فرانسه 
دوســت داران غــذای فرانســوی، می تواننــد ســری بــه ایــن رســتوران بزننــد و غذاهــای 
گوســاله ی بســیار عالــی و پیش غذاهایــش را امتحــان  گوشــت  تهیــه شــده از جوجــه و 
گچــی نوشــته شــده اســت و خــود رســتوران نیــز دارای  ــر روی یــك تختــه ی  کننــد. منــو ب
کــه بــه ســبك رســتوران های فرانســوی طراحــی شــده اســت. دکــور ســفید و ســیاه اســت 
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غذا
امــروزه بــا بــه وجــود آمــدن دوازده رســتوران ژاپنــی، روســی، گرجــی، ایتالیایــی، لبنانــی و 
ــادی  ــیار زی ــتوران های بس ــت. رس ــه اس ــر رفت ــتوران ها باالت ــا و رس ــت غذا ه ــی، کیفی یونان
گوســاله ســرو می کننــد و در تمــام نقــاط شــهر،  گوشــت بــره و یــا  کــه خــوراوات را بــا  هســتند 

کبــاب بــا نــان لــواش تــازه می فروشــند.  کــه  مغازه هــای خیابانــی زیــادی هســتند 

ستو 
ُ
گ رستوران 

در ایــن مــکان می توانیــد انــواع پیتــزا و پاســتا را بخوریــد، ایــن رســتوران، تازه ســاخت 
و بســیار تمیــز اســت و دارای قســمت مجرد هــا، خانوادگــی و زوج هــای جــوان اســت. 

قســمتی از آن هــم مشــرف بــه خیابــان اســت. 

رستوران سامورائی 
از ٣٠٠٠  آن  قیمــت سوشــی های  بــه ســبک شــرق دور ســاخته شــده.  رســتوران  ایــن 
کامــل بــا مخلفــات بــه ٤٥٫٠٠٠ تومــان  ــای  تومــان شــروع می شــود و البتــه قیمــت غذاه

می رســد.  هــم 

گونید بیسترو  رستوران ال
کنیــد. بــا  در ایــن رســتوران می توانیــد بهتریــن غذاهــای ســوریه ای-ارمنی را امتحــان 
کیفیــت غذاهــا بســیار بــاال اســت و از  اینکــه دکــور ایــن رســتوران بســیار ســاده اســت، امــا 

ــازه اســتفاده می کننــد.  مــواد غذایــی ت

کارما  رستوران 
کــه غذاهــای شــمال هنــد را ســرو می کنــد. جوجه هــای  ایــن رســتوران، رســتورانی اســت 
گیاه خــواران هــم در آن پیــدا  تنــوری بســیار خوشــمزه ای داشــته و غذاهــای مخصــوص 
می شــود. دکــور ایــن رســتوران بســیار زیبــا اســت. در ایــن رســتوران می توانیــد غذاهــای 

کنیــد.  کشــورهای دیگــر ماننــد چیــن، ژاپــن و تایلنــد را هــم امتحــان 
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خرید
بازارهــای ایــروان ارمنســتان بســیار متعــدد اســت و امکانــات خریــد متنوعــی در ایــروان 
و  چینــی  دمپایی هــای  از  فریاد زنــان،  کــه  خیابانــی  دستفروشــان  از  اســت؛  فراهــم 
گرفتــه تــا جواهــرات دست ســاز و ســرامیک های تزئینــی می فروشــند،  آباژور هــای ایرانــی 
ــی  ــت نهای ــک قیم ــنده ای ی ــر فروش ــه. ه ــتی و البس ــس صنایع دس ــگاه های لوک ــا فروش ت
کــه چــه قیمتــی  کــه از آن پایین تــر نمی آیــد، پــس آزادانــه چانــه بزنیــد و ببینیــد  دارد 
گنجینــه ملــی  واقعی تــر اســت. گمــرک ارمنســتان دربــاره صــدور عتیقه جــات و آنچــه 
گــر مایــل بــه خریــد فــرش یــا اثــری هنــری  اطــاق می شــود بســیار حســاس اســت، پــس ا

هســتید، مطمئــن شــوید فروشــنده اوراق الزم جهــت صــدور آن را فراهــم می کنــد.  

- بازار خرید ورنیساج
ــواع قطعــات خــودرو و تجهیــزات  ــازار آخــر هفتــه ای می توانیــد ان معمــواًل شــما در ایــن ب
ارزشــمند دوره ی  و  بــه دنبــال مدال هــای قدیمــی  گــر  ا امــا  کنیــد.  پیــدا  را  لوله کشــی 
کمونیســت ها هســتید و یــا می خواهیــد شــطرنج قدیمــی یــا جعبــه ی جواهــر دست ســاز 

ــازار انتخــاب بســیار خوبــی اســت.  ــد، ایــن ب بخری

- بازار هنری ورنیساج
نزدیــک مجســمه ی مارتیــروس ســاریا و در امتــداد میــدان ُاپــرا، بــازار هنــری ورنیســاج 
بــازار می توانیــد  کارهــای نقاشــی بســیار زیبایــی دارد. در ایــن  کــه  گرفتــه اســت  قــرار 
جواهــرات و شــاهکارهای هنــری بســیار زیبایــی را بــا قیمت هــای منصفانــه و توافقــی 
خــود  یــا  و  می شــود  فروختــه  واســطه ها  توســط  یــا  معمــواًل  هنــری  اثرهــای  بخریــد. 

می فروشــند. را  خــود  اثرهــای  نقاش هــا 

- بازار شوکا )میوه و شیرینی جات(
ــرای تهیــه ســبزیجات، میوه جــات، شــیرینی جات و آجیــل  ــازار شــوکا جایــی مناســب ب ب

اســت. شــیرینی های ارمنــی بســیار خوشــمزه و بســیار شــبیه انــواع باقلــوا هســتند.

ک - سالت سا
در ایــن مغــازه می توانیــد ســوغاتی های بی نظیــر، صنایــع دســتی بســیار زیبــا، نقشــه ی 
کتــاب بخریــد. جواهــرات، کارهــای ســفال، صنایــع دســتی، عروســک و انــواع  شــهر و 

تی شــرت نیــز در ایــن مغــازه بــه فــروش می رســد.

- گنجینه ارمنستان
کارهــای هنــری هنرمنــد محلــی، نینــا هووانیــان در ایــن مغــازه بــه   صنایــع دســتی و 
و  کوســن  دســتی،  صنایــع  بی نظیــر،  جواهــرات  انــواع  آن،  کنــار  در  می رســد.  فــروش 
کــه می توانیــد  لبــاس نیــز بــه فــروش می رســد. در ایــن مغــازه، اتــاق چــای نیــز وجــود دارد 

کنیــد. خســتگی خریــد خــود را در آنجــا از تــن بــه در 
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- موزه هنرهای مردمی ملی ارمنستان 
ایــن مــوزه، صنایــع دســتی مــردم ارمنســتان را بــه نمایــش می گــذارد و نشــان دهنده ی 
تأثیــرات نامتعــارف شــرق بــر فرهنــگ ارمنســتان اســت. در ایــن مــوزه، آثــار بســیار زییایــی 

کــی بــر روی چــوب نیــز قابــل مشــاهده اســت.  از حکا

- موزه هنری های روسی 
کارهــای هنرمنــدان روســی قــرون ١٩ و ٢٠ را بــه نمایــش  ایــن مــوزه، حــدود ٢٠٠ اثــر از 

کــه بــه وســیله پروفســور آرام آبراهامیــان بــه ایــن مــوزه اهــدا شــده اســت.  گذاشــته 

ک - میدان جمهوری هانراپتوتیان هراپارا
میــدان جمهــوری یــا میــدان لنیــن ســابق، توســط بهتریــن ســاختمان های شــهر، ماننــد 
هتــل ماریــوت، گالــری هنــر ملــی و مــوزه تاریــخ طبیعــی دولتــی ارمنســتان احاطــه شــده 
اســت. در مــوزه تاریــخ ارمنســتان، معمــاری دوره اســتالین بــا معمــاری ارمنــی مخلــوط 
گــرد،  شــده. در مرکــز میــدان، کــه برخــاف میدان هــای معمولــی بیشــتر بیضــی اســت تــا 
از ســنگ مرمــر درجــه یــک و بــراق اســتفاده شــده. بازســازی و تعمیــرات انجام شــده روی 
ــرم و  گ گردشــی در بعدازظهرهــای  ــه قطــب  میــدان جمهــوری، ایــن میــدان را تبدیــل ب

ــرده.  ک شــب ها 

- موزه دولتی تاریخ ارمنستان 
و  تــا ستاره شناســی  زمــان غارنشــینان در دره ی هــرازدان  مــوزه، ســنگ های  ایــن  در 
متالــورژی مربــوط بــه ٣٠٠٠ ســال قبــل از متســامور، امپراتــوری اورارتــو و اتحــاد قبایــل 
گذاشــته شــده. ایــن مــوزه در  هایــك بــه ملتــی واحــد در قــرن 6 قبــل از میــاد، بــه نمایــش 

ــه.  گرفت ــرار  ــاراك ق ــان هراپ هانراپتوتی

- موزه سرگئی پاراجانف 
کارگــردان پیشــرو  کــه متعلــق بــه فیلم ســاز و  ایــن مــوزه، شــبیه مــوزه، خانــه ای اســت 
گرجســتان بــه دنیــا آمــد.  ســبك هنــری اســت. پاراجانــف، در ســال ١٩٢٤ در شــهر تفلیــس 
بــه دلیــل اتهــام فســاد، در دهه هــای ١٩٧٠و ١٩٨٠ بــه زنــدان افتــاد. ایــن مــوزه در خیابــان 

گرفتــه اســت.  گیــوگ قــرار  دزورا

گریگور لوساوریچ  - کلیسای جامع سورپ 
گرفتــن  ــه مناســبت جشــن  ــه ب ک کلیســای مــدرن ارمنســتان اســت  کلیســا، اولیــن  ایــن 
ــف  ــم وق ــال ٢٠٠١ ه ــاخته و در س ــتان س ــیحیت در ارمنس ــال مس ــن س ــزار و هفتصدمی ه
کــه فرمانــده ی  گرفتــه  شــد. در پاییــن پله هــای آن، مجســمه ای از زوراوار آندرانیــك قــرار 

کــه در مــاه مــی  ١٩١٨ توانســت ارتــش ترکیــه را شکســت دهــد.  ارتشــی بــود 

گردشگری ایروان جاذبه های تفریحی و 
- خانه اپرا 

پارك هــا،  وســیله  بــه  کــه  اســت  شــهر  شــمالی  قســمت  تحــول  نقطــه  اپــرا،  خانــه 
کــز خریــد محصــور شــده. ایــن ســاختمان دارای دو تــاالر بــزرگ اســت:  کافی شــاپ ها و مرا
کنســرت آرام خاچاطوریــان و دیگــری تــاالر بالــه و اپــرای ملــی. ایــن ســاختمان  یکــی تــاالر 

کلــی شــد.  در ســال ٢٠٠٣ یــک بازســازی 

- ماتناداران 
کــه  می شــود  محســوب  ارمنســتان  باســتانی  کتابخانــه ی  حقیقــت  در  ماتنــاداران، 
ایــن  قــرار دارد. در  کتاب هــای خطــی زیــادی دارد و در بزرگتریــن خیابــان ارمنســتان 
کتابخانــه حــدود ١٧٫٠٠٠ کتــاب دســت نوشــته ارمنــی و ١٠٠٫٠٠٠ ســند قــرون وســطائی 
گارشــاپات  کتابخانــه در قــرن پنجــم توســط مشــتوت در وا و مــدرن وجــود دارد. ایــن 

شــد. ســاخته  )اشــمیادزین( 
کتــاب دست نوشــته در اشــمیاتزین  در اوایــل قــرن ١٩، بعــد از جنــگ، تنهــا ١٨٠٠ عــدد 
کشــتار دســته جمعی ارامنــه  باقــی مانــد و بقیــه ی آن هــا ســوزانده و پــاره شــدند. بعــد از 
گــم شــدند و تصمیــم بــه جمــع آوری مجــدد  کتاب هــا  در جنگ جهانــی اول، بســیاری از 
فــراوان،  بررســی های  و  تحقیــق  بــا   ،١٩٥٩ ســال  در  باالخــره  شــد.  گرفتــه  کتاب هــا 
کتاب هــای خطــی و  کــه از  کتابخانــه فعلــی را تأســیس و ســعی بــر ایــن شــد  توانســتند 

ــد.  ــل بیای ــه عم ــتری ب ــت بیش ــتانی مراقب باس
کــه بــا نظــم  کتابخانــه، مجســمه ای از مشــتوت قــرار دارد  در یکــی از ســتون های ایــن 
و  محقــق  شــش  مجســمه ی  و  اســت  خــود  الفبــای  دادن  یــاد  حــال  در  انضبــاط،  و 
نمایشــگاهی  اســت. مجموعــه  گرفتــه  قــرار  کنــار در  نیــز، در  بــزرگ دیگــر  نویســنده ی 
ــت  ــنگ هایی اس ــر روی س ــده ب ــی ش ک ــای حکا ــنگ قبره ــا و س کتیبه ه ــامل  ــی، ش بیرون
کــرده اســت. داخــل  کــه خاچــکار آن هــا را از مناطــق باســتانی اطــراف ایــروان، جمــع آوری 
کتاب هــای  رومی هــا،  یونانی هــا،  فیلســوفانه ی  و  کارهــای علمــی  از  نیــز مجموعــه ای 

دســت نوشــته ی ایرانیــان و اعــراب و ... اســت. 

- موزه مارتیروس ساریان 
ایــن مــوزه، گالــری و تعــدادی از آثــار بــه جــا مانــده از هنرمنــد بــزرگ ارمنســتان مارتیــروس 
ســاریان را نگــه داری می کنــد. گفتــه می شــود تعــدادی از آثــار نقاشــی او در موزه هــای 
کــه  کنیــد  بــاال شــروع  پاریــس و مســکو نگــه داری می شــود. بازدیــد خــود را از طبقــه 

کارهــای حزن انگیــز و متأخــر او در آن جــا قــرار دارد. 
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- موزه خاورمیانه 
گرفته و طبعًا به اشیا و آثار مربوط به منطقه ی خاورمیانه  این موزه در خیابان آرام قرار 

می پردازد.

- کلیسای سورپ سارجیس 
گرفتــه اســت. کلیســای ســورپ  کنــده کاری روی چــوب، قــرار  کلیســا نزدیــك مــوزه ی  ایــن 
ســارجیس در ســال ١٨٥٣ ســاخته شــده اســت و مراســم مذهبــی روزهــای یکشــنبه و 

کــر آن بســیار دیدنــی اســت.  گــروه 

- مادر ارمنستان 
بــه  کــه  بــزرگ ٢٣ متــری، در خیابــان مســروپ مشــتوت، در میدانــی  ایــن مجســمه 
گرفتــه اســت. ایــن مجســمه دارای  ســبك معمــاری شــوروی ســابق ســاخته شــده، قــرار 
ک  کــه بــا المــپ و فواره هــای زیــادی تزئیــن شــده. پــارک حقتانــا ســتون هایی اســت 
خ و فلــك  ــارک بســیار ســر ســبز اســت و دارای چــر در نزدیکــی مجســمه قــرار دارد. ایــن پ

کوچــک اســت.  کافه هــا و رســتوران های  کــودکان و  مخصــوص 

کشتار ارامنه  - موزه و یادبود 
کشــتار ســالهای  ــج مــردم ارمنســتان در  ــه خوبــی بیانگــر درد و رن کشــتار ارامنــه، ب مــوزه 
کــه دارای  ١٩١٥ تــا ١٩٢٢در زمــان امپراطــوری عثمانــی اســت. ایــن مــوزه در زیرزمینــی 
ــزرگ آنجــا )کــه  گرفتــه. تصاویــر بســیار ب کســتری اســت، قــرار  عمــارت بزرگــی از ســنگ خا
عمــق  بیانگــر  به خوبــی  هســتند(  انگلیســی  زبــان  بــه  توضیحاتــی  دارای  بیشترشــان 
کشــتار دســته جمعی ارامنــه در آن زمــان هســتند. بــرای نشــان دادن چهــره ی  فاجعــه ی 
نیســت، عکس هــا خــود  اضافــی  توضیــح  بــه  احتیــاج  دیومنشــانه ی دولــت عثمانــی 
١٩١٥هســتند.  اوایــل  و   ١٩١٤ ســال  اواخــر  در  عثمانی هــا  چهــره ی  کننــده ی  توصیــف 
کابــوس  کشــتار رهبــران و روشــنفکران جامعــه در ٢٤ آوریــل ١٩١٥، ســرآغاز  دســتگیری و 
شــبانه ی آن تابســتان بــود. در سراســر آناتولیــا مــردان بازداشــت شــده و از شــهر های خــود 
کــودکان نیــز از  بــه نزدیك تریــن خــط مــرزی بــرده شــده و بــه رگبــار بســته شــدند. زنــان و 
شــهرهای خــود اخــراج و بــه صحراهــای ســوریه بــرده شــدند. آخریــن عکــس ایــن مــوزه 
ــوزه  ــن م ــد از ای ــت. بازدی ــوریه اس ــای س ــگاهی در صحراه ــری از پرورش ــه تصوی ــوط ب مرب

ــگان اســت.  رای

- قلعه و موزه اربونی 
کشــف  اتفاقــی  خیلــی  قلعــه  ایــن  شــد.  آغــاز   ١٩٥٩ ســال  از  قلعــه  ایــن  در  کاوش هــا 
کــرد.  کشــاورزان، بــه طــور اتفاقــی لوحــی ســنگی را در ایــن منطقــه پیــدا  شــد، یکــی از 
زیــادی  بســیار  میخــی  خــط  لوح هــای  توانســته اند  منطقــه  ایــن  در  باستان شناســان 
کــه مربــوط بــه زمــان آرگیشــتی اول، پادشــاه اورارتــو بــوده اســت. تاریــخ  کننــد  را پیــدا 

ســاخت ایــن قلعــه بــه ٧٨٢ قبــل از میــاد نســبت داده شــده. 
گرفتــه اســت و شــامل لوحه هــای خــط میخــی و  مــوزه ی اربونــی نیــز در پاییــن تپــه قــرار 
جواهــرات پیــدا شــده در ساختمان ســازی های روس هــا در دهه هــای ١٩٦٠ اســت. ایــن 
گرفتــه اســت، تلفــن آنجــا ٣٨- ٠٧ ٨٢ ٤٥ و بلیــت مــوزه  مــوزه در خیابــان اربونــی ٣٨ قــرار 
ــدود ١٠٫٠٠٠  ــه ی آن ح ــا، هزین ــه راهنم ــاز ب ــورت نی ــت. در ص ــان اس  ٣٠٠٠ توم

ً
ــدودا ــز ح نی

تومــان خواهــد شــد. 

- گالری هنر ملی 
گالــری، کارهــای هنرمنــدان بــزرگ اروپایــی را در خــود جــای داده اســت و در جنــگ  ایــن 
جهانــی دوم بــه راه افتــاده اســت. آثــار هنرمندانــی ماننــد دوناتلــو، تینتورتــو، کوربــت، 
تئــودور روس، رودن و جــان ون دایــک را داراســت. تعــدادی از نقاشــان روســی، ارمنــی 
کوچــار و  ــروان  گرافیســت ماننــد مارتیــروس ســاریان، ی و مجســمه ســازان و هنرمنــدان 

گذاشــته اند. ــد  ــه معــرض بازدی ــار خــود را در ایــن نمایشــگاه ب کلیــان، آث ک آرا ســردا

در مورد سفر به ارمنستان سوال دارید؟
همین حاال با ما تماس بگیرید.

ارمغان آفاق ایرانیان 
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بازگشت به فهرست مطالب

- کلیسای جامع وارتنوتس 
کلیســا در مــوزه ی  کتــی از ایــن  کلیســا، حــدود ١٤٠٠ ســال قبــل ســاخته شــده. ما ایــن 
تاریــخ ارمنســتان در ایــروان قــرار دارد. در ســال ٩٣٠ میــادی، زلزلــه باعــث تخریــب ایــن 
بنــا شــد. ســتون های باقی مانــده، نشــان از تأثیــر فرهنــگ یونــان و روم دارد و ایــن تأثیــر 
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــابق، ب ــوروی س ــان ش ــی در زم ــاها، حت کلیس ــای  ــتر ویرانه ه در بیش

کــه در وســط ســاختمان قــرار دارد، بــرای غســل تعمیــد ســاخته شــده.  اســتخری 

گاتس - کوه آرا
گــر قصــد  کــوه، در بیشــتر مواقــع ســال، دارای قله هایــی پوشــیده از بــرف اســت. ا ایــن 
کوهنــوردی را داریــد، بهتریــن موقــع، تابســتان اســت. در تمــام فصــول، ابرهــا در چاله هــا 
گــرد هــم جمــع می شــوند. بنابرایــن حــواس خــود را جمــع  و حفره هایــی بــه عمــق ١٠ متــر 
کنیــد.  ــوه انتخــاب  ک ــاالی  ــه ب ــرای صعــود ب کنیــد و همیشــه ســاعات اولیــه ی صبــح را ب
گاتــس ترتیــب می دهنــد.  کــوه آرا کــه تورهایــی را بــه ســمت  آژانس هــای زیــادی هســتند 

تورهــای دوروزه، شــامل راهنمــا، حمــل و نقــل و تجهیــزات چادر زنــی و ... هســتند. 

- مناطق بکر و حفاظت شده ی خسرو
کــه  ایــن منطقــه دارای تپه هــای ناهمــوار و سراشــیبی های پوشــیده از درخــت اســت 
گرفتــه اســت. منطقــه  در بــاالی دره هــای آزات، ووتانکــوک و رودخانه هــای خســرو قــرار 
بــه چهــار قســمت تقســیم شــده اســت. قســمت اصلــی و معــروف آن، گــذرگاه تنــگ 
کــرد. بــرای دیــدن ســایر  کــه پیــاده هــم می تــوان از آنجــا عبــور  گــرارد اســت  گارنــی و  بیــن 
مناطــق، بــه ماشــین شاســی بلنــد احتیــاج داریــد. آژانس هــای زیــادی در ایــروان وجــود 

ــد.  ــرار می دهن ــما ق ــار ش ــب در اختی ــای مناس ــا قیمت ه ــی ب ــه تورهای ک ــد  دارن

- دریاچه ِسوان
گرفتــه اســت و مســاحت آن در  ایــن دریاچــه در ارتفــاع ١٩٠٠ متــری از ســطح دریــا قــرار 
حــدود ٩٤٠ کیلومتــر و پهنــای آن ٨٠ کیلومتــر در ٣٠ کیلومتــر اســت همچنیــن بزرگتریــن 
ــت.  ــان اس ــیرین در جه ــتانی آب ش کوهس ــای  ــن دریاچه ه ــاز و از بزرگتری ــه ی قفق دریاچ
گرفتــه شــده. حــدود  نــام ســوان از ریشــه اورارتویــی ســیونا بــه معنــی ســرزمین دریاچه هــا 
از ســوان سرچشــمه  کــه  تنهــا رودخانــه ای  و  ایــن دریاچــه می ریزنــد  بــه  ٣٦ جویبــار 

می گیــرد، رود هــرازان اســت. 
گغارکونیــک قــرار دارد و تــا ایــروان حــدود ٦٠ کیلومتــر فاصلــه  دریاچــه ی ســوان در اســتان 
ــواحل ایــن دریاچــه مناســب ترین  ــروان، س ــای ای گرمــای طاقت فرس ــرار از  ــرای ف دارد. ب
جاســت. بــه دلیــل وجــود آب تــازه و ســالم، ایــن دریاچــه دارای تنــوع زیســت محیطی 
کــه محلی هــا می گوینــد  زیــادی اســت و انــواع ماهــی مثــل نوعــی قــزل آال، یــا آن طــور 

ــود دارد.  ــه وج ــن دریاچ ــخان، در ای ایش
پــارک ملــی ســوان، از برکــت وجــود دریاچــه ی ســوان بــه وجــود آمــده اســت و طرفــداران 
کــه برنامه هایــی  کننــد  حفــظ منابــع ملــی، در حــال تــاش هســتند تــا دولــت را متقاعــد 
بــرای بــاال بــردن ســطح آب دریاچــه انجــام شــود. از ســال ٢٠٠٢ بــه بعــد، ســطح آب 
ک تــر  حــدود دو متــر باالتــر آمــده اســت و ایــن مســأله، ســبب ایجــاد آب هــای ســالم تر و پا

ــت.  ــده اس ــتر ش ــای بیش و ماهی ه
معمــواًل توریســت های زیــادی بــه ایــن دریاچــه ســر می زننــد. امــا بــه جــز ١٠ هفتــه ی 
گرم تریــن روزهــای ســال اســت، ایــن دریاچــه خلــوت اســت. به جــز  کــه جــزو  تابســتان 
کــه مربــوط بــه قــرون وســطی اســت و اطــراف دریاچــه قــرار دارد، تقریبــًا ســایر  کلیســایی 
قســمت های رودخانــه، مــورد بازدیــد قــرار نمی گیــرد. در ایــن دریاچــه، جزیــره ای هــم 
ــا  ــده. ب ــاخته ش ــا در آن س کلیس ــه توســط راهبه هــا ســه  ک ــان  ــره راهب ــام جزی ــه ن ــوده ب ب
گذشــت زمــان و پاییــن رفتــن ســطح آب، جزیــره بــه ســاحل متصــل شــده و شــبه جزیره 

ــت.  ــاخته اس را س

دیدنی های اطراف ایروان
ج از شــهر ایــروان  خیلــی از جذابیت هــای توریســتی ارمنســتان، در نزدیکــی و البتــه خــار
گرفتــه. بــه همیــن دلیــل، در نصــف روز هــم می توانیــد مناطــق بســیار زیــادی را  قــرار 
کــرده و بســیاری از مناطــق را از  کرایــه  کســی  گــر بخواهیــد، می توانیــد یــك تا ببینیــد. ا
گــر هــم بــه پیــاده روی عاقــه داشــته باشــید، می توانیــد در یکــی  داخــل ماشــین ببینیــد. ا

کنیــد.  از تور هــا اســم نوشــته و هــم در هزینــه و هــم در وقــت خــود صرفــه جویــی 

گارنی - معبد 
از  یکــی  وســیله ی  بــه  و  شــده  داده  نســبت  رومی هــا  طــای  خــدای  بــه  معبــد،  ایــن 
کــه  پادشــاهان ارمنــی بــه نــام تــرداد اول در قــرن یــك میــادی ســاخته شــده. هنگامــی 
مســیحیت وارد ارمنســتان شــد، از ایــن معبــد بــه عنــوان خانــه ی تابســتانی خانــواده ی 

اســتفاده می شــد.  ســلطنتی 

- حمام رومان
محــل اســتقرار شــاه بــوده و امــروزه بــه وســیله ســاختمانی مــدرن پوشــیده شــده اســت. 
کنــار آن ســاخته شــد. حمــام رومــان را از پانــزده  در قــرن هفتــم میــادی، کلیســایی نیــز 
کــه  نــوع ســنگ طبیعــی رنگارنــگ ســاخته اند. در خرابه هــای نزدیــك معبــد، ویشــاپ 
گرفتــه. ایــن  تصویــری اســت حجــاری شــده از یــک اژدهــا، بــر روی یــک ســنگ قــرار 
ــوده. بعضــی از نوشــته های میــان ســنگ،  ــرای وجــود آب در محــل ب ســنگ، عامتــی ب
نوشــته هایی از شــاه آرگیشــتی در قــرن هشــت قبــل از میــاد بــوده. معنــی آن چــه نوشــته 
گارنــی بــه ِاِربونــی آورد تــا  ایــن اســت: »آرگیشــتی، پســر ِمنــوآ، انســان ها و احشــام را از 

ــازد.«  ــدی را بس ــه ی جدی ــد جامع بتوان

ِگقارد - صومعه ی 
ایــن صومعــه، بعــد از اینکــه پهلــوی حضــرت مســیح بــه وســیله ی نیــزه، هنــگام بــه 
گوشــه ی  گقارد در  کشــیدن او، ســوراخ شــد، بــه ایــن نــام نامیــده شــد. صومعــه ی  صلیــب 
گرفتــه اســت. نیــزه ی متعلــق بــه آن دوره نیــز در  دره ای بســیار زیبــا و چشــم نواز قــرار 
ایــن مــکان نگــه داری می شــده امــا حــاال در خزانــه ی مقــدس در اشــمیاتزین نگــه داری 
ــه قــرن چهــارم می داننــد. ایــن صومعــه،  می شــود. افســانه ها، ایــن صومعــه را مربــوط ب
کــه در غــار بــوده اســت. در  کــه بــه معنــای صومعــه ای اســت  قبــًا آیریوانــك نــام داشــته 

کشــیده شــد.  ســال ٩٢٣ میــادی، ایــن صومعــه در تهاجــم  اعــراب  بــه آتــش 
کــه بــه دســت  ــاالی تپــه، می توانیــد خانه هایــی را  کــه بــه صومعــه رســیدید، ب هنگامــی 
کــه نزدیــك صومعــه قــرار دارنــد، تکه هایــی  راهبــان ســاخته شــده ببینیــد. بــه درختانــی 
کــه  کســانی  کار توســط مــردم یــا بهتــر اســت بگوییــم توســط  از پارچــه بســته شــده. ایــن 
کار می خواهنــد دعــا یــا خواســته ی آن هــا  دعــا و تقاضایــی دارنــد بســته می شــود و بــا ایــن 

قبــول شــود. 
کــه مربــوط بــه قــرن ســیزده  کلیســای اصلــی آن قــرار دارنــد  کنــار دیوار هــای صومعــه، دو 
کــه مربــوط  هســتند. بیــرون، بــاالی در جنوبــی، یــک عامــت خانوادگــی وجــود دارد 
کــه ایــن بنــا را ســاخته. موضــوع ایــن َســمُبل،  کاریــان اســت  بــه خانــواده ی پرنــس زا
ــه چشــم  ــه ای اســت و عامــت شــیر پادشــاهی نیــز در آن ب شــبیه َســمُبل های خاورمیان
کوچــك وجــود دارد  کلیســاهای  می خــورد. ســمت راســت دهلیــز، دو ورودی بــه ســمت 
کــه ســمت چــپ قــرار دارد، مربــوط بــه ســال  کــه از ســنگ ســاخته شــده اند. ورودی ای 
کــه می گوینــد آب آن مقــدس اســت  ١٢٤٠ میــادی اســت و در آن حوضــی وجــود دارد 
و خوش یمــن و پاشــیدن مقــداری از آن روی پوســت، باعــث شــادابی و جــوان مانــدن 

می شــود.  آن 

- شهر ِسوان
گرفته اســت. از ســاحل غربی  کوچــک ِســوان در ٦ کیلومتــری صومعــه ی ِســوان قــرار  شــهر 
ــه شــهر برســید. اصلی تریــن خــط ســاحلی  ــی ب ک دریاچــه، می توانیــد از طریــق راهــی خا
در امتــداد ضلــع جنوبــی شــبه جزیــره ســواناوانک قــرار دارد. ایــن ســاحل، خیلــی زود 
ــرم شــد و ورزش هــای ســاحلی مثــل  گ ــه اصلی تریــن ســاحل در تابســتان های  تبدیــل ب
گرفــت. والیبــال ســاحلی، اســکی روی آب و قایق هــای پدالــی، خیلــی زود در آنجــا رونــق 
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