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

گشــت.  خواهیــد 



بازگشت به فهرست مطالب

نگاهی به آذربایجان
ـــا و آســـیای جنـــوب غربـــی  گـــذرگاه اروپ کشـــور قفقـــاز و در  جمهـــوری آذربایجـــان بزرگتریـــن 

کـــو اســـت. کنـــار دریـــای خـــزر اســـت. پایتخـــت آن با و در 
کشـــورهای ایـــران در جنـــوب، ارمنســـتان و ترکیـــه در غـــرب، گرجســـتان در شـــمال غربـــی و 
روســـیه در شـــمال، همســـایگان جمهـــوری آذربایجـــان محســـوب می شـــوند؛ همچنیـــن 
ــای  ــاره دریـ کنـ ــتان در  ــتان و قزاقسـ ــورهای ترکمنسـ کشـ ــا  ــی بـ ــرز آبـ ــور دارای مـ کشـ ــن  ایـ
خـــزر اســـت. جمعیـــت آذربایجـــان در ســـال ۲۰۱۲ حـــدود ۹.۱۲۵ میلیـــون نفـــر بوده اســـت. 
ـــاس ارزش  ـــر اس ـــارد دالر )ب ـــادل ۷۲ میلی ـــال مع ـــن س ـــی آن در همی ـــص داخل ـــد ناخال تولی
کـــه تولیـــد  اســـمی( و بیـــش از ۹۷ میلیـــارد دالر )بـــر اســـاس قـــدرت خریـــد( بوده اســـت 

کشـــور را معـــادل بـــه ترتیـــب ۷۸۵۰ و ۱۰۵۶۸ دالر می کنـــد. ناخاصـــل ســـرانه اهالـــی 
کثریـــت  ـــا ا کشـــور ب آذربایجـــان دارای میـــراث فرهنگـــی باســـتانی و تاریخـــی ســـت و اولیـــن 
میـــادی   ۱۹۱۸ ســـال  از  قبـــل  شده اســـت.  تئاتـــر  و  اپـــرا  دارای  کـــه  اســـت  مســـلمان 
آذربایجـــان بیشـــتر بـــه مناطـــق شـــمال غربـــی ایـــران و قســـمت جنوبـــی ارس اطـــاق 
می شـــد. ولـــی بعـــد از آن بـــا فروپاشـــی روســـیه تـــزاری در مناطـــق مســـلمان نشـــین 
قفقـــاز جنوبـــی جمهـــوری دمکراتیـــک آذربایجـــان تشـــکیل شـــد و بـــرای ایـــن منطقـــه 
گرفتـــه شـــد. آذربایجـــان در ۱۹۹۱ اســـتقال خـــود را بازیافـــت.  کار  نیـــز، نـــام آذربایجـــان بـــه 
کوهســـتانی، همســـایه اش ارمنســـتان قـــره  اندکـــی بعـــد، در جریـــان جنـــگ قـــره بـــاغ 
کرکـــی، یوخـــاری اســـکیپارا،  کوهســـتانی، مناطـــق پیرامـــون آن و و مناطـــق درونـــی  بـــاغ 
کـــرد هنـــوز  کـــه در قـــره بـــاغ ظهـــور  کـــرد. جمهـــوری قره بـــاغ  برخودارلـــی و ســـفولو را اشـــغال 
کشـــوری آن را بـــه رســـمیت نشـــناخته و بـــه طـــور دوژوره هنـــوز بخشـــی  وجـــود دارد و هیـــچ 
کشـــور مســـتقلی  کتـــو پـــس از جنـــگ  گرچـــه بـــه طـــور دو فا از آذربایجـــان شـــمرده می شـــود 

بوده اســـت.
ـــده  ک اصلـــی جمهـــوری آذربایجـــان جـــدا مان ـــه از خـــا ک ـــار نخجـــوان  جمهـــوری خودمخت
کوهســـتانی نیـــز واحدهـــای فـــدرال جمهـــوری آذربایجـــان  و اســـتان خودمختـــار قره بـــاغ 
ـــی جمهـــوری  ـــاغ و هفـــت بخـــش پیرامـــون آن واقـــع در جنـــوب غرب هســـتند. ناحیـــه قره ب

آذربایجـــان در جریـــان جنـــگ قره بـــاغ بـــه اشـــغال نیروهـــای ارمنســـتان درآمده اســـت.
ـــا یـــک مجلـــس  نـــوع حکومـــت جمهـــوری آذربایجـــان، جمهـــوری پارلمانـــی چنـــد حزبـــی ب
ـــه عضویـــت شـــورای  ـــوده و از ســـال ۲۰۰۱ ب ـــذاری اســـت. ایـــن جمهـــوری ســـکوالر ب قانون گ

ـــا درآمـــده  اســـت. اروپ

تاریخچه
- دوره پیش از تاریخ

ســـابقه حضـــور بشـــر در جمهـــوری آذربایجـــان بـــه هـــزاران ســـال قبـــل بـــاز می گـــردد. 
ــه قدمـــت ۳۵۰  ــر بـ ــی بشـ ــاری از زندگـ ــود آثـ ــی وجـ ــخ در بخـــش فضولـ ــار آزیـ ــهای غـ کاوشـ
تـــا ۴۰۰ هـــزار ســـال را نشـــان می دهـــد. ســـنگ نگاره هـــای قبوســـتان نیـــز تاریخـــی ۱۲ 

هزارســـاله دارنـــد.
کنـــون جمهـــوری  کـــه هـــم ا در قـــرن نهـــم قبـــل از میـــاد ســـکاهای آریایـــی در ایـــن ناحیـــه ای 
وســـپس  مادهـــا  آنـــان  دنبـــال  بـــه  گزیدنـــد.  ســـکنی  می شـــود،  نامیـــده  آذربایجـــان 
گشـــتند. بـــا حملـــه اســـکندر دوران  کـــم  کـــوروش بـــر منطقـــه حا هخامنشـــیان بـــه رهبـــری 
ــان  کمـ ــی حا ــا در دوره هایـ ــد امـ ــاز شـ ــه آغـ ــه او در منطقـ ــته بـ ــان وابسـ کمـ ــی حا حکمرانـ

ــتند. ــا می داشـ ــود را برپـ ــراج حکومتهـــای محلـــی خـ ــا دادن خـ محلـــی بـ

- دوره باستان
ـــام آن  ـــر ایـــن منطقـــه مســـلط شـــدند و ن ـــا ســـوم میـــادی رومیـــان ب ـــه قـــرن اول ت در فاصل
را آلبانیـــا نهادنـــد. در ایـــن دوران پادشـــاهی مســـیحی آلبانیـــای قفقـــاز پدیـــدار شـــد امـــا در 
ـــرای  ـــه دســـت شـــاپور اول ساســـانی افتـــاد. کشـــمکش ب ســـال ۲۵۳-۲۵۲ پـــس از میـــاد ب
کنتـــرل منطقـــه بیـــن رومیهـــا، پادشـــاهان ساســـانی و حـــکام محلـــی  گرفتـــن  بـــه دســـت 

ادامـــه داشـــت. و قـــدرت بیـــن آنهـــا دســـت بـــه دســـت می شـــد.

- دوره اسالم
کـــم بودنـــد.  در زمـــان ظهـــور اســـام سلســـله مســـیحی مهرانی هـــا در آلبانیـــای قفقـــاز حا
آنـــان همـــواره توســـط تـــرکان خـــزر از شـــمال و اعـــراب از جنـــوب مـــورد تهدیـــد واقـــع 
ــوی  ــه سـ ــانیان بـ ــان و ساسـ ــت دادن رومیـ ــلمان پـــس از شکسـ ــراب مسـ ــدند. اعـ می شـ
بـــه  از درهـــم شکســـتن مقاومـــت مســـیحیان  پـــس  کردنـــد و  آذربایجـــان لشکرکشـــی 

کـــم شـــدند. رهبـــری جوانشـــیر در ســـال ۶۶۷ میـــادی بـــر ایـــن ناحیـــه حا

- شروانشاهان
از اواخـــر قـــرن دوم شمســـی شروانشـــاهان حکومـــت منطقـــه آذربایجـــان را در دســـت 
ــه  ــه بـ کـ ــرا  ــر مســـند قـــدرت باقی ماندنـــد. چـ ــز بـ ــا آمـــدن ســـلجوقیان نیـ گرفتنـــد. آنـــان بـ
آنـــان خـــراج می دادنـــد. ایـــن سلســـله تـــا زمـــان انقراضـــش در ســـال ۹۱۷ خورشـــیدی 
ــان  ــمتهایی از آذربایجـ ــاه تهماســـب یکـــم صفـــوی، در قسـ ــه دســـت شـ ــری( بـ )۹۴۵ قمـ
کمـــان محلـــی حکمرانـــی  به ویـــژه ناحیـــه شـــمال شـــرقی ایـــن جمهـــوری بـــه صـــورت حا

می کردنـــد.
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- غزنویان و سلجوقیان
ــان  ــدند. آنـ ــلط شـ ــه مسـ ــر قســـمتی از منطقـ ــان بـ ــرن پنجـــم شمســـی غزنویـ در اوایـــل قـ
اولیـــن حکومـــت تـــرک تبـــار در منطقـــه بودنـــد و در تغییـــر ترکیـــب جمعیتـــی و زبانـــی 
کـــه حکومتـــی تـــرک  آذربایجـــان نقـــش عمـــده ای داشـــتند. بدنبـــال غزنویـــان ســـلجوقیان 
کـــم شـــدند. ایـــن دوران، دوران شـــکوفایی ادبیـــات فارســـی در  تبـــار بودنـــد بـــر منطقـــه حا
گنجـــوی و خاقانـــی  منطقـــه نیـــز می باشـــد. مشـــهورترین شـــاعران ایـــن دوران، نظامـــی 

شـــروانی می باشـــند.

- حمله مغول و تیمور
لنـــگ( تاتارها)تیمـــور  و  مغولهـــا  هجـــوم  بـــا  میـــادی  چهـــارده  و  ســـیزده  قـــرون  در 
ـــات محلـــی تحـــت ســـلطه  ـــزده میـــادی خان ـــد. در قـــرن پان سلســـله های محلـــی ور افتادن
ــده  ــمت عمـ ــه قسـ ــوی بـ ــماعیل صفـ ــاه اسـ ــیدن شـ ــلطنت رسـ ــه سـ ــا بـ ــا، تـ آق قویونلوهـ
اران، شـــروان و قـــره بـــاغ تســـلط داشـــتند. آران و شـــروان )جمهـــوری آذربایجـــان( جـــزو 
کـــه شـــاه اســـماعیل یکـــم صفـــوی تحـــت ســـلطه خـــود در آورد. بعـــد  اولیـــن مناطقـــی بـــود 
از جنـــگ تاریخـــی چالـــدران ایـــن منطقـــه بـــه اشـــغال تـــرکان عثمانـــی درآمـــد تـــا دو بـــاره 
هشـــتاد ســـال بعـــد ایرانیان)شـــاه عبـــاس( موفـــق بـــه بازپســـگیری ایـــن منطقـــه شـــدند.

- افشاریه و قاجاریه
ــت  ــل حکومـ ــرزمین در داخـ ــن سـ ــپس ایـ ــاریه و سـ ــت افشـ ــت حکومـ ــد تحـ ــرون بعـ در قـ
کـــه در نهایـــت در ســـالهای ۱۱۹۳ و ۱۲۰۷ خورشـــیدی در پـــی  قاجاریـــه قـــرار داشـــته 
ـــزاری  ـــه روســـیه ت گلســـتان و ترکمانچـــای میـــان ایـــران و روســـیه از ایـــران جـــدا و ب پیمـــان 

ضمیمـــه شـــد.

- سلطه تزارها بر آذربایجان
کنتـــرل  گلســـتان و ترکمانچـــای میـــان ایـــران و روســـیه تزارهـــای  پـــس از انعقـــاد پیمـــان 
گرفتنـــد امـــا همچنـــان نفـــوذ فرهنگـــی و معنـــوی ایـــران و  منطقـــه قفقـــاز را در دســـت 
گـــذاری  عثمانـــی در منطقـــه بیشـــر از نفـــوذ روســـیه بـــود. در ایـــن دوره روســـها ســـرمایه 
ــان  ــه آذربایجـ ــه بـ ــتخراج نفـــت توجـ ــا اسـ ــا بـ ــد. امـ ــه می کردنـ کمـــی در ایـــن ناحیـ ــیار  بسـ
ــه  ــو بـ کـ ــهر با ــت شـ ــن دوره جمعیـ ــت. در ایـ گرفـ ــق  ــی رونـ ــاد محلـ ــد و اقتصـ گردیـ ــتر  بیشـ
طـــور فزاینـــده ای افزایـــش یافـــت و مهاجـــران روس یـــک ســـوم جمعیـــت شـــهر را تشـــکیل 
می دادنـــد. ارامنـــه نیـــز در دوایـــر رســـمی مشـــغول بـــکار بودنـــد. اینگونـــه تضادهـــای 

ــد. ــادی شـ ــال ۱۹۰۵ میـ ــهایی در سـ ــوع شورشـ ــث وقـ ــی باعـ اجتماعـ
کـــه »در اواســـط ســـده ۱۱م )۵ه. ق( هجـــوم  در دایرة المعـــارف بـــزرگ شـــوروی آمده اســـت 
اقـــوام تـــرک )ازجملـــه ُغـــزان و دیگـــران( کـــه دودمـــان ســـلجوقی در رأس آنهـــا قـــرار داشـــتند 
کـــه جزئـــی  گردیـــد«. از ایـــن عبـــارت معلـــوم می شـــود  بـــه ســـرزمین اران و شـــیروان آغـــاز 
کـــه  کوچـــک پدیـــد آمـــد  از ایـــران بـــود چنـــد خان نشـــین، ملک نشـــین و سلطان نشـــین 
ـــه ۱۵ رســـید. عمده تریـــن  در نیمـــه دوم ســـده ۱۲ق/نیمـــه دوم ســـده ۱۸م شـــماره آنهـــا ب
ــوان،  ــاغ، نخجـ ــه. قرابـ ــد، ُقبـ ــه، دربنـ ــو، گنجـ کـ ــینهای با ــد از خان نشـ ــارت بودنـ ــا عبـ آنهـ
طالـــش، َشـــکی، شـــروان، ایـــروان، کوتکاِشـــن، َقَبلـــه و َشمشـــادیل. سلطان نشـــینهای 
نمونـــه  عنـــوان  بـــه  بودنـــد  خانهـــا  تابـــع  دیگـــر  بعضـــی  و  مســـتقل  بعضـــی  کوچـــک 
از  ملک نشـــینها  و  خان شـــکی،  از  کوتکاشـــن  و  ایلی ســـو  آرش،  سلطان نشـــینهای 
روســـیه  ارتـــش  اردوگاه  در  ۱۸۰۵م  مـــه   ۲۱ و   ۱۴ در  می کردنـــد.  تبعیـــت  قرابـــاغ  خـــان 
کـــه طبـــق آن، خانهـــای  کورک چـــای موافقتنامـــه ای بـــه امضـــا رســـید  واقـــع در ســـاحل 
قرابـــاغ و شـــکی تابعّیـــت دولـــت روســـیه را پذیرفتنـــد. پـــس از پایـــان جنگهـــای ایـــران و 
کـــه بخشـــی از ایـــن ســـرزمین بـــه اشـــغال روســـیه درآمـــد و در پـــی انعقـــاد معاهـــده  روس 
ـــه  ـــود را ب ـــاق خ ـــوان، الح ـــاد و نخج ـــای اردوب ـــه خانه ـــا، از جمل ـــی خانه ـــای، بعض ترکمانچ

امپراتـــوری روســـیه اعـــام نمودنـــد.

- سقوط تزارها و استقالل آذربایجان
ــا رشـــد صنایـــع، تفکـــرات اصـــاح طلبانـــه در آذربایجـــان شـــکل  ــاز قـــرن بیســـتم بـ در آغـ
گرفـــت. در ســـال ۱۹۰۳ میـــادی حـــزب چپگـــرای همـــت بـــا هـــدف دفـــاع از زبـــان و فرهنـــگ 

آذربایجانـــی تشـــکیل شـــد.
گرفـــت. بـــه دنبـــال  در ســـال ۱۹۱۲ بـــا انشـــعاب در حـــزب همـــت حـــزب مســـاوات شـــکل 
کـــه متشـــکل از ارامنـــه و روســـها بـــود ســـعی در تشـــکیل  ســـقوط تزارهـــا حـــزب بلشـــویک 
کـــه بـــا مخالفـــت مـــردم مســـلمان و تشـــکیل ارتـــش اســـام  کمونیســـتی داشـــتند  دولتـــی 
ــا  ــان بـ ــوری آذربایجـ ــال ۱۹۱۸ جمهـ ــرانجام در روز ۱۸ می سـ ــد سـ کام مانـ ــا ایـــن حرکـــت نـ
ــر حـــزب  ــولزاده رهبـ عنـــوان جمهـــوری دمکراتیـــک آذربایجـــان توســـط محمدامیـــن رسـ
ـــه نسلکشـــی ســـی هـــزار  کـــه ب کـــرد. کشـــتار شوشـــی  مســـاوات اعـــام اســـتقال خـــود اعـــام 

ارمنـــی انجامیـــد از وقایـــع مهـــم ایـــن دوره  اســـت.

کشـــورهای مســـلمان بـــود. تـــاش  ایـــن حکومـــت اولیـــن حکومـــت جمهـــوری در میـــان 
گفتگوهـــای اتحـــاد بـــا ایـــران باهجـــوم  جمهـــوری دمکراتیـــک آذربایجـــان بـــرای آغـــاز 
کســـب اســـتقال  کشـــور نوبنیـــاد تنهـــا دوســـال پـــس از  کام مانـــد و ایـــن  بلشـــویکها نـــا

ــد. ــوروی درآمـ ــر شـ ــاد جماهیـ ــلطه اتحـ ــت سـ تحـ

- در اتحاد جماهیر شوروی
از ســال ۱۹۲۰ بــا پیــروزی بلشــویک ها، جمهــوری آذربایجــان بــه مــدت ۷۱ ســال تــا ۱۹۹۲، 
بــا نــام جمهــوری سوسیالیســتی آذربایجــان شــوروی یکــی از جمهوری هــای تشــکیل 

دهنــده اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی بــود.
قفقــاز  مــاورای  سوسیالیســتی  جمهــوری  از  بخشــی  کشــور  ایــن   ،۱۹۳۶ تــا   ۱۹۲۲ از 
گســترش شهرنشــینی شــد و بــا  گرجســتان و ارمنســتان، دچــار  شــوروی بــود و ماننــد 
گســترده اقتصــادی، صنعتــی شــد. شهرنشــینی، آمــوزش و پــرورش و  پیشــرفت های 
کان  پویایــی اجتماعــی در جمهــوری آذربایجــان موجــب بــروز تضادهــای اجتماعــی بیــن 
گردیــد. در ایــن جمهــوری آمــوزش  کــو، و مناطــق ســنتی عقــب مانــده روســتایی  شــهر با
بــه زبــان آذربایجانــی بــود و مقامــات مهــم اجرایــی آذربایجانــی بودنــد امــا به ویــژه در دوره 
کمونیســت آذربایجــان،  حکومــت اســتالین )۱۹۵۳-۱۹۲۸م( و رهبــری باقــروف بــر حــزب 
بــود. پــس از مــرگ وی اســتقال ایــن  ایــن جمهــوری شــدیدًا تحــت ســیطره مســکو 
جمهــوری بیشــتر شــد و فرصت هــای بیشــتری بــرای رشــد نخبــگان سیاســی و فکــری 
کشــور فراهــم شــد. ایــن نخبــگان در هنــگام بــروز نــزاع بــا ارمنیــان قــره بــاغ، در  ایــن 
فوریــه ۱۹۸۸، در بیــن رهبــران جبهــهٔ خلــق آذربایجــان )اپوزیســیون(، و هــم مخالفــان 
کمونیستشــان حضــور داشــتند. در ســالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰، خشــونت بــر ضــد ارمنیــان بــه 
ــًا در ۱۹۹۰ حکومــت مســکو دســت بــه  کــرد و نتیجت کــو بــروز  ترتیــب در ســومقائیت، و با

عملیــات نظامــی علیــه جمهــوری آذربایجــان زد.

- استقالل مجدد
جمهــوری   ،۱۹۹۱ اوت  در  شــوروی  رهبــر  گورباچــف  علیــه  نافرجــام  کودتــای  پــی  در 
کمونیســت بــه عنــوان  کــرد و ایــاز مطلــب اف، رهبــر حــزب  آذربایجــان اعــام اســتقال 
نخســتین رئیس جمهــور انتخــاب شــد. گــروه اپوزیســیون، جبهــه خلــق آذربایجــان در 
مــه ۱۹۹۲ مطلــب اف را برانداخــت، و نامــزد آن ابوالفضــل ایلچــی بیــگ بــا شــعار جدایــی 
در  کوهســتانی  بــاغ  قــره  بــر  ســیطره  حفــظ  و  مشــترک المنافع  مســتقل  کشــورهای  از 

کــرد پیــروز شــد. کــه ایــن جبهــه بر گــزار  انتخاباتــی 

جغرافیا
کوه هــای قفقــاز و شــمال رودخانــه ارس و در  جمهــوری آذربایجــان در جنــوب رشــته 
کوچــک  کنــار دریــای خــزر واقــع شده اســت. ســه رشــته کوه قفقــاز بــزرگ در شــمال، قفقــاز 
کوههــا  کرده اســت. ایــن  کشــور را احاطــه  کوه هــای تالــش در جنــوب ایــن  در غــرب، و 
کــوه بــازاردوزو  ۴۰ درصــد از مســاحت جمهــوری آدربایجــان را در برگرفته اســت و قلــه 
نواحــی میانــی شــامل جلگه هــای  اســت.  نقطــه آن  بلندتریــن  ارتفــاع ۴۴۶۶ متــر  بــا 
کــم ارتفــاع و پســت بــوده و ارتفــاع  آران مرکــزی، مغــان و میــل و ســواحل دریــای خــزر 
جمهــوری  اســت.  آزاد  دریاهــای  ســطح  از  پایین تــر  متــر   ۲۸ قســمت  پســت ترین  در 
کشــور در پیرامــون دریــای خــزر،  کشــور محــاط در خشــکی اســت. ایــن  آذربایجــان یــک 
ــر اســت. ــای بسته اســت، واقــع شــده و طــول خــط ســاحلی آن ۸۰۰ کیلومت ــه یــک دری ک
گونــه ای  گیاهــی آذربایجــان بــه دلیــل تنــوع آبــو هــوا بســیار زیــاد اســت بــه  تنــوع زیســتی و 

کوهســتانهای آذربایجــان دیــده می شــود. گیــاه در  کــه تنهــا بیــش از ۴۵۰۰ گونــه 
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بازگشت به فهرست مطالب

آب و هوا
از لحــاظ آب و هوایــی، جمهــوری آذربایجــان دارای چندیــن نــوع آب و هــوای مختلــف 
کــه از ۱۱ ناحیــه آب و هوایــی، ۹ گونــه ناحیــه در آذربایجــان وجــود  اســت. بــه طــوری 
کشــور تــا ۶ درجــه  دارد. درجــه هــوای متوســط در مناطــق جلگــه ای شــمال و شــرق 
ــه در  ک ــی  ــد، در حال ــتان می رس ــانتیگراد در تابس ــه س ــتان و ۳۶ درج ــانتیگراد در زمس س
کوهســتانی غربــی زمســتان هــا تــا -۹ درجــه در زمســتان و ۱۲ درجــه ســانتیگراد  مناطــق 

در تابســتان می رســد.
باالتریــن  بــه میــزان -۳۳ درجــه ســانتیگراد و  اردوبــاد  پایین تریــن دمــای مطلــق در 
کلــی  دمــای مطلــق در جلفــا بــه میــزان ۴۶ درجــه ســانتیگراد ثبــت شــده اســت. بــه طــور 
کوهســتانی اســت، در حالــی  کشــور دارای آب و هــوای نســبتا خشــک و  شــمال و شــرق 
کــه منطقــه جنــوب شــرقی آب و هــوای مرطــوب و مایــم تــری دارد. مناطــق غربــی و 
شــمالی و جنوبــی شــامل قــره بــاغ و شــمال شــرقی جمهــوری خودمختــار نخجــوان، 
کــوه هــای تالــش بســیار مرطــوب  کــوه هــای قفقــاز و ناحیــه لنکران-آســتارا و  دامنــه 
هســتند. بیشــترین میــزان بــارش ســاالنه در لنکــران و بــه میــزان ۱۶۰۰ تــا ۱۸۰۰ میلیمتــر و 
کمتریــن میــزان بــارش ســاالنه بــه میــزان ۲۰۰ تــا ۳۵۰ میلیمتــر در آبشــوران روی می دهــد. 
کــورا  کــه توســط رود  کشــاورزی اســت  مناطــق مرکــزی شــامل جلگه هــای وســیع مســتعد 

و ارس آب رســانی می شــوند.

پول و اقتصاد 
جمهــوری آذربایجــان در مقایســه بــا جمهــوری هــای تــازه اســتقال یافتــه اطــراف خــود، 
کــه در ســال ۲۰۰۸ برابــر ۷ میلیــارد بشــکه بــوده اســت  در اثــر بهــره بــرداری از منابــع نفتــی 
)حــدود یــک درصــد از ذخایــر اثبــات شــده جهــان(، در حــال حاضــر در منطقــه، یــک 
گــذاری پــس از اســتقال  گازی محســوب مــی شــود. ســرمایه  کننــده محصــوالت  صــادر 
کشــور، تــورم  کــرده اســت. بــا وجــود ایــن بعــد از اســتقال ایــن  توســعه بیشــتری پیــدا 
آزادســازی قیمت هــا و  بــا سیاســت های  آثــار جنــگ قره بــاغ همــراه  از  فزاینــده ناشــی 
کــه مــردم جمهــوری آذربایجــان تحــت فشــارهای  خصوصــی ســازی اقتصــاد موجــب شــد 
کاهــش یابــد، ولــی از ســال  گیرنــد و قــدرت خریــد آن هــا بــه ســرعت  شــدید اقتصــادی قــرار 
۱۹۹۶ میــادی، افزایــش درآمدهــای حاصــل از قراردادهــای نفتــی بین المللــی، رونــد رو 
گــذاری خارجــی، اعتبــارات صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک جهانــی  بــه رشــد ســرمایه 
کمــی رو  کشــور  کشــورهای اروپایــی موجــب شــد تــا اقتصــاد نابســامان ایــن  و مســاعدت 

گــذارد. بــه بهبــود 
ــدوق  ــک صن کم ــا  ــادی ب ــاع اقتص ــه اوض ــیدن ب ــات بخش ــرای ثب ــان ب ــوری آذربایج جمه
بین المللــی پــول دو برنامــه اقتصــادی را بــه اجــرا در آورده و توانســته اســت میــزان تــورم 
کشــور از ۴۱۱ درصــد در ســال ۱۹۹۵ میــادی بــه  کاهــش دهــد. میــزان تــورم در ایــن  را 
۲۰ درصــد در ســال ۱۹۹۶ میــادی و ۷/۳ درصــد در ســال ۱۹۹۷ و صفــر درصــد در ســال 
کاهــش یافتــه اســت.  ۱۹۹۸ میــادی و -۵ درصــد در نیمــه نخســت ســال ۲۰۰۰ میــادی 
گــزارش بانــک جهانــی، برتریــن  در ســال ۲۰۰۸ میــادی، جمهــوری آذربایجــان بنــا بــه 
کشــور از نظــر اجــرای برنامه هــای اصاحــات اقتصــادی بــوده اســت و در رتبــه نخســت 

گرفــت. اصاحــات اقتصــادی جهــان قــرار 

زبان 
ترکــی  زبــان  کنــار  در  می باشــد.  آذربایجانــی  ترکــی  آذربایجــان،  کشــور  رســمی  زبــان 
نیــز  لزگــی  و  عبــری  تاتــی،  تالشــی،  کــردی،  ارمنــی،  روســی،  زبان هــای  آذربایجانــی، 
صحبــت می شــود. ترکــی آذربایجانــی از نظــر تقســیمات زبانــی، جزئــی از ترکــی غربــی و 
گــروه ترکــی  یــا ترکــی اوغــوز مــی باشــد. ترکــی آذربایجانــی، ترکــی ترکیــه و ترکــی ترکمنــی در 

گیرنــد. غربــی و یــا ترکــی اوغــوز قــرار مــی 

مذهب  
کشــور، مســلمان )۶۵ تــا ۷۵ درصــد شــیعه(، ۲٫۵٪ ارتدوکــس روس  ٪۹۳٫۴ از مــردم ایــن 
کشــور صــوری اســت،  و ٪۲٫۳ ارمنــی می باشــند. البتــه درصــد اعتقــاد بــه ادیــان در ایــن 
کــرده و واقعــا بــه دیــن خــود وابســتگی دارنــد. کمــی از مــردم عبــادت  کــه عــده بســیار  چــرا 

کــه در آن  کشــوری هســتند  جمهــوری آذربایجــان بــه همــراه ایــران، عــراق و بحریــن چهــار 
کثریــت جمعیــت را تشــکیل می دهنــد. پــس از اســتقال از شــوروی تعصــب  شــیعیان ا

کشــور رشــد داشــته اســت. اســامی در ایــن 

فرهنگ مردم
فرهنــگ مــردم جمهــوری آذربایجــان بنــا بــه موقعیــت جغرافیایــی و میــراث تاریخــی متأثر 
از فرهنــگ هــای مختلــف منطقــه قفقــاز و خاورمیانــه از جملــه فرهنــگ هــای ایرانــی، 
کــو از طــرف ســازمان یونســکو بــه عنــوان  ترکــی، روســی و اســامی اســت. در ســال 2009 با
ــیار  ــدت بس ــا ش ــی ب ــگ غرب ــروزه فرهن ــد. ام ــی ش ــام معرف ــان اس ــی جه ــت فرهنگ پایتخ
ــی همچــون ارمنی هــا، کردهــا  ــوام متفاوت ــی اق کثریــت آذربایجان ــه جــز ا ــردد. ب رایــج می گ
و تالشــی ها در جنــوب و شــرق و لزگی هــا و یهــودی هــا و تات هــا در شــمال بــه رنگارنگــی 
کشــور %۹۸ ذکــر شــده اســت.  خ باســوادی در ایــن  زبــان هــا و فرهنــگ رایــج افزوده انــد. نــر
برگــزاری جشــن نــوروز و موســیقی مقــام، نشــانه های نزدیکــی و تأثیــر مانــدگار و تاریخــی از 
فرهنــگ ایرانــی هســتند. از لحــاظ ادبیــات نیــز شــعرایی ماننــد خاقانــی شــروانی و نظامــی 
ک جمهــوری آذربایجــان فعلــی بــر خواســته اند و تأثیرهــای اساســی در  گنجــوی از خــا

ادبیــات فارســی داشــته اند.

جهانگردی
افزایــش  بــرای  توجــه ای  قابــل  تاشــهای  اخیــر  ســالهای  در  اذربایجــان  جمهــوری 
ســال  آذربایجــان  کشــور  در   ۲۰۱۱ ســال  همچنیــن  داشته اســت.  خــود  گردشــگری 
گردشــگری اذربایجــان نمایــده شــد. کشــور آذربایجــان در ســال ۲۰۱۰ میزبــان بیــش از 
گردشــگری آذربایجــان  گردشــگر بوده اســت، در ســالهای اخیــر ســهم  دو و نیــم میلیــون 
کشــورهای اوکرایــن، قزاقســتان، ایــران، گرجســتان، اردن، بحریــن، آلمــان،  را بیشــتر 
ــامی  ــی و اس ــاری مل ــی و معم ــراث فرهنگ ــته اند. می ــد داش ــتان و فنان ــترالیا، بلغارس اس
کشــور  از مهم تریــن عامل هــای ثبــات در جمهــوری آذربایجــان محســوب می شــود. ایــن 
کشــور شــیعه در جهــان، بــا میراث هــای معمــاری، آداب و رســوم،  به عنــوان دومیــن 
ک، صنایــع دســتی، غذاهــای ســنتی و چشــم اندازهای  تنوع هــای فرهنگــی، انــواع پوشــا
گردشــگر  جغرافیایــی و طبیعــی از نظــر جهانگــردی قابل توجــه بــوده و همه ســاله هــزاران 
کــه از نظــر اقتصــادی نیــز تأثیــر  کــرده  خارجــی را بــه ســمت جمهــوری آذربایجــان جــذب 

کشــور داشته اســت. به ســزایی در رشــد اقتصــادی ایــن 

جشن ها و تعطیالت رسمی
ــو  ــا پوشــیدن لبــاس هــای ن ــر اســاس یــک رســم تاریخــی ب مــردم جمهــوری آذربایجــان ب
بــرای عــرض تبریــك ســال جدیــد بــه دیــدار بزرگترهــای فامیــل مــی رونــد و ایــن دیــد و 

ــد. کن ــی  ــدا م ــه پی ــور ادام کش ــن  ــدت ۱۰ روز در ای ــه م ــه ب ــای عیدان بازدیده
بســیاری از خانــواده هــای جمهــوری آذربایجــان در شــب ســال نــو بــا پخــت غذاهــای 
ــتین  ــاز نخس ــا آغ ــد و ب کنن ــی  ــاده م ــوروز آم ــد ن ــن عی ــزاری جش ــرای برگ ــود را ب ــنتی، خ س
روز بهــار، دیــد و بازدیــد خانــواده هــا از یکدیگــر آغــاز مــی شــود. پیــش از آغــاز جشــن نــوروز 
کــرده  کــه بــرای پســران خــود، دختــری را عقــد  در جمهــوری آذربایجــان خانــواده هایــی 
ــه  ــی را ب ــا هدایای ــازه داماده ــرای ت ــز ب ــر نی ــواده دخت ــا خان ــد و متقاب ــی برنن ــه م ــد هدی ان

ــوروز مــی فرســتند. ــو و عیــد ن مناســبت ســال ن
برگــزاری آییــن هــای عیــد نــوروز در جمهــوری آذربایجان از آداب، رســوم، ســنت و از تاریخ 
گرفتــه شــده و در بســیاری از رســوم بــا فرهنــگ و هنــر ایرانــی نقــاط  گذشــتگان الهــام 
کــه بیــش از ۶۰ ســال اســت مــردم جمهــوری آذربایجــان،  مشــترك زیــادی دارد. بــا آن 
کریســمس را بــه عنــوان مبنــای ســال میــادی جشــن می گیرنــد، امــا نســبت بــه  عیــد 
عیــد نــوروز و آییــن هــای مذهبــی آن دیــدگاه ویــژه ای دارنــد چــون آن را جــزو رســم آبــا و 

اجــدادی خــود مــی داننــد.
مــردم  ســنن  و  فرهنــگ  از  رســمی  صــورت  بــه  ســابق  شــوروی  زمــان  در  نــوروز  عیــد 
کشــور در ســال  جمهــوری آذربایجــان برچیــده شــده بــود، امــا پــس از اســتقال ایــن 
کشــور رایــج شــد. ۱۹۹۱ میــادی، جشــن نــوروز بــار دیگــر در میــان خانــواده هــای ایــن 

- تعطیالت
سال نو، اول و دوم ژانویه

روز زنان، 8 مارس
روز استقال، 9 مه

روز جمهوری، 28 مه
روز ملی نجات در آذربایجان، 15 ژوئن

روز نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان، 26 ژوئن
کتبر کمیت دولت، 18 ا روز حا

روز قانون اساسی، 12 نوامبر
روز همبستگی جهانی آذربایجانی ها، 31 دسامبر بازگشت به فهرست مطالب
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غذا
همجــواری آذربایجــان بــا ایــران و روســیه موجــب ترکیــب شــدن فرهنگ هــای غذایــی 
کشــورها و بــه وجــود آمــدن یــک ســبک منحصــر بــه فــرد در آشــپزی شــده. بهتریــن  ایــن 
کبــاب از روی آتــش  کبــاب شیشــلیک اســت. ایــن نــوع  غــذای آذری هــا بــه زعــم خیلی هــا 
گوســفند چربــی دار درســت می شــود، کبــاب رول یــا  گوشــت  گرفتــن قطعــات بــزرگ  قــرار 
گوشــت بــره و همراهــی ســبزیجات و  کــه طبعــًا از  کبــاب محبــوب دیگــری اســت  لولــه هــم 
کبــاب ســبزی تــازه، میــوه، ســاالد و پنیــر هــم ســرو  ادویــه تهیــه می شــود. آذری هــا همــراه 
می کننــد. البتــه ایــن مخلفــات توســط شــما انتخــاب می شــوند. در آذربایجــان، درســت 
گوشــت  گــون، برنــج و  گونا مثــل ایــران دلمــه هــم پیــدا می شــود، دلمــه را از ســبزیجات 
خ کــرده تهیــه می  کننــد در آذربایجــان ممکــن اســت حــاوی نعنــای تــازه، رازیانــه و  چر
ــر عهــده دارد،  دارچیــن هــم باشــد. گوشــت در غذاهــای آذری نقــش عمــده و اصلــی را ب
کــرد. دوشــبارا،  گوشــت را پیــدا خواهیــد  ــوپ های آذری هــم  کــه حتــی در س تــا جایــی 
کشــک هــم نقشــی  کــه در تهیــه ی آن ســیر و  گوســفند اســت  گوشــت  نوعــی ســوپ نعنــا و 
کــرده و میــل خواهیــد نمــود،  کــه احتمــااًل آن را ماقــات  اساســی دارنــد. غــذای دیگــری 
گوشــت پختــه شــده همــراه بــا ســیب زمینی و نخــود، بلــه  پیتــی اســت. ترکیبــی اســت از 
کــه آذری هــا می خورنــد  دقیقــًا مثــل آب گوشــت مــا ایرانی هاســت. آبگوشــت دیگــری 
کاســه ی بزرگــی  کوفته ایســت. آذری هــا نــان را در  گوشــتش  کــه تکه هــای  بوگامــا نــام دارد 
کــه آب گوشــت در آن اســت تیلیــت می کننــد، اول تیلیــت را خــورده و بعــد ســراغ غــذای 

اصلــی می رونــد.

معانی غذاها
Aş: آش حبوبات با برنج

Bal:عسل
Borş: آبگوشت سبزی دار روسی

Bozbaş: آبگوشت
گوشــت اســت.  کــه متشــکل از ســیب زمینــی و  Buglama: نوعــی آبگوشــت محلــی 

گاهــی بــرای تــرش مــزه شــدن از آلبالــو هــم اســتفاده می شــود. 
غ و سیر Çiğirma: املت با تکه های مر

خ شده با سیب زمینی Ciz-biz: سیرابی سر
Çorec: نان

کــه از شــیر تــرش، ســیب زمینی، پیــاز و خیــار تهیــه  Dograma: نوعــی ســوپ ســرد 
می شــود. 

Dolma: دلمــه، انــواع مختلــف آن شــامل دلمــه بادمجــان )Badimcan(، فلفــل ســبز 
)Bibar(، کلــم )Kələm(، گوجه فرنگــی )Pomidor( و بــرگ مــو )Yarpaq( اســت.

Dovga: سوپ ماست
Duşbərə: غذایی شبیه به آبگوشت

Duyu: برنج
گرجستانی ادویه دار Qurcu xinqal: نوعی آبگوشت 

Kotlet: کتلت
Kuftə: کوفته

Kuku: کوکو
کاهــو قــرار داده شــده و آب لیمــو بــه آن اضافــه  کــه داخــل آن  Lahmajun: نوعــی نــان 

شــده اســت. 
Lavaş: نان لواش

ــده  ــر ش ــبزیجات پ ــده و س ــرد ش ــردوی خ گ ــا  ــکم آن ب ــه ش ک ــی  ــا ماه غ ی ــر Ləvəngi: م
اســت

غ Qayğana: املت تخم مر
Qizil baliq: ماهی قزل آال

غ نیمرو Qlazok: تخم مر
گون گونا کره با سبزیجات  خ شده در  گوسفند سر Qovurma: گوشت 

Pendir: پنیر
Plov: انواع مختلف برنج

ک سیب زمینی Pure:  خورا
Sosiska:  کالباس

کامل غ  Tabaka: مر
Tava-kebab: گوشت با املت

Xama: خامه
کــه همــراه بــا نوعــی پاســتا شــبیه بــه الزانیــا ســرو  گوشــت  Xinqal: تکه هــای بــزرگ 

می شــود. 
Yağ: کره
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Baku کو شهر با
نشــیب های  و  فــراز  اســت.  کشــور  ایــن  شــهر  بزرگ تریــن  آذربایجــان،  پایتخــت  کــو،  با
کــه عــاوه بــر آثــار تاریخــی شــهر،  گذاشــته  کــو، میــراث عظیمــی بــرای آن بــه جــا  تاریخــی با
در فرهنــگ و ســبک زندگــی مــردم هــم خــودش را نشــان می دهــد. از نظــر فرهنگــی، 
گردشــگران  آذربایجانی هــا شــبیه ترین همســایه  بــه ایــران هســتند و بــه خاطــر همیــن از 
تبریــز  کــه خواهرخوانــده ی شــهر  کــو  با اســتقبال می کننــد؛  ایرانی شــان جــور دیگــری 
هــم هســت، آب و هوایــی شــبیه بــه شــهرهای شــمال غربــی ایــران دارد: تابســتان های 
کــو، بهــار اســت بــا  گــرم و شــرجی و زمســتان هایی بــا ابرهــای پربــار؛ زیباتریــن فصــل با
کــه از دریــای خــزر  شــکوفه های رنگارنــگ درختــان، آفتــاب مایــم روز و نســیم خنکــی 

می گــذرد.
ــد  ــم می توانی ــی ه ــای زمین ــا از راه ه ــر از هواپیم ــه غی ــد، ب کنی ــفر  ــو س ک ــه با ــران ب ــر از ای گ ا

ــوید.  ــهر ش ــن ش وارد ای
کــو، حــدودًا ٢٥ کیلومتــر بــا پــارک صمــد ورگــن در قلــب شــهر فاصلــه دارد.  فــرودگاه با
کســی  گــر تا ــا اتوبــوس و مینی بــوس یــک ســاعت زمــان می بــرد و ا پیمــودن ایــن مســیر ب
کســی  بگیریــد یــا متــرو ســوار شــوید، مطمئنــًا زودتــر بــه مقصــد می رســید. کرایــه ی تا
هســتید،  ســفرتان  ج  مخــار باالرفتــن  نگــراِن  گــر  ا ولــی  نیســت  گــران  خیلــی  کــو  با در 
و  اتوبــوس   کنیــد.  تهیــه  را  اتوبوس هــا  و  متــرو  نقشــه ی  کــه  اســت  ایــن  مــا  پیشــنهاد 
کــه بــا  کــه تــا بــه حــال ندیده ایــد، ایــن امتیــاز را دارد  مینی بوس ســواری در شــهرهایی 
ــوید. ــر آشــنا می ش ــی رومــزه ی مــردم آن شــهر بهت ــی و زندگ کوچه هــا و خیابان هــای فرع
کســی تلفنــی هــم  گزینه هــا وجــود دارد و حتــی تا بــرای رفــت و آمــد در شــهر تمامــی ایــن 
گــر حــال و حوصلــه ی پیــاده روی داشــتید، بــد  کنیــد. عــاوه بــر ایــن، ا می توانیــد رزرو 
نیســت فضاهــای قدیمــی شــهر، میــدان فانتیــن و بلــوار اطرافــش را پیــاده ببینیــد. تمــام 
کــه  کــو  منطقــه ی قدیمــی شــهر را می تــوان در طــول یــک روز دیــد. بافــت قدیمــی شــهر با
کاخ شــروان شــاه و  در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو هــم بــه ثبــت رســیده شــامل 
ــوان  ــان نظامــی می ت کاخ شــروان، میــدان فانتیــن و خیاب ج دختــر می شــود. اطــراف  ــر ب
هم چنیــن  می فروشــند.  آذربایجانــی  دســتی  صنایــع  کــه  کــرد  پیــدا  را  مغازه هایــی 
کــه فصل هــای شــلوغ توریســتی،  رســتوران های خوبــی هــم در ایــن مناطــق هســت 
ــی  ــای آذربایجان ــتید. غذاه ــف بایس ــوی ص ــوید ت ــور ش ــاید مجب ــد و ش ــاد دارن ــدار زی طرف
کــه بــه  یکــی از مهم تریــن جذابیت هــای ســفر بــه ایــن ســرزمین اســت؛ بــه هــر بهانــه ای 
کــرد. زمســتان ها - کوفته هــای رنگارنــگ را فرامــوش نخواهیــد  کنیــد، کبــاب و  کــو ســفر  با

کنــار  گوشــه و  کوچــک  کده هــای  بــه خاطــر ســرمای هــوا، انــواع آش در رســتوران ها و غذا
کــه محبوب تریــن آن هــا، آش ماســت اســت.  شــهر ســرو می شــود 

کــو را ببینیــد، بهتــر اســت انتخاب تــان پــارک  گــر قــرار باشــد تنهــا یکــی از دیدنی هــای با ا
کــه آرامــگاه تعــداد زیــادی  مفاخــر باشــد. پــارک مفاخــر، پارکــی بــزرگ و سرســبز اســت 
رشــید  داده.  جــا  خــودش  در  را  آذربایجــان  محبــوب  شــخصیت های  و  هنرمنــدان  از 
کــه بــه چندیــن زبــان می خوانــد؛ حیدرعلــی اوف،  بهبــوداوف، خواننــده ی مشــهور اپــرا 
کبــروا از دیگــر خواننده هــای آذری  رئیس جمهــور محبــوب آذربایجانی هــا و شــوکت علی ا
ــارک  ــه همــراه مجســمه ی سنگی شــان در ایــن پ ــه آرامگاهــی ب ک از چهره هایــی هســتند 

دارنــد. 
کشــور آذربایجــان از نظــر هنــر بالــه و اپــرا بســیار شناخته شــده اســت و در تــاالر ملــی بالــه 
کــو در خیابــان نظامــی می تــوان یکــی از ایــن اجراهــا را دیــد؛ تــاالر ملــی بالــه و  و اپــرای با
گرفــت و   صــد ســالی از ســاختش می گــذرد، یــک بــار در ســال ١٩٨٥ آتــش 

ً
کــه حــدودا اپــرا 

دو ســال بعــد بازســازی شــد. تــاالر فیارمونیــک نیــز عــاوه بــر اجراهــای متعــدد هفتگــی 
کــه طرفدارهــای اپــرا را یک جــا جمــع  بالــه و اپــرا، جشــنواره های فصلــی موزیــک دارد 

می کنــد.
کاســیک آذربایجــان می شــود، موســیقی جدیــد  کــه بــه موزیــک  علی رغــم تمــام توجهــی 
نیــز جذابیت هــای خــودش را بــرای آذری هــا دارد؛ فســتیوال جــاز آذربایجــان در مــاه 
ــه  ــادی از سرتاســر دنیــا ب ژوئــن بــه خوبــی ایــن را ثابــت می کنــد. هــر ســال هنرمنــدان زی
مــدت یــک هفتــه در ایــن جشــنواره شــرکت می کننــد و روز بــه روز هــم بــه رونقــش اضافــه 

می شــود.
کــو، مــوزه ی ملــی لبــاس آذری را از دســت ندهیــد. تماشــای  بــرای آشناشــدن بــا تاریــخ با
بــرای  مخصوصــًا  دارنــد  تــن  بــه  را  آذربایجــان  محلــی  لباس هــای  کــه  عروســک هایی 

اســت. و دوست داشــتنی  آموزنــده  کوچک ترهــا 
کریــم اوف، کلکســیونی بی نظیــر از فــرش و هنــر آذربایجانــی را بــه نمایــش  مــوزه ی لطیــف 
می گــذارد. معمــواًل بــه جــز تعطیــات ملــی آذربایجــان، تماشــای مــوزه از ســاعت ده 
ــه  ــا فروخت ــت نیم به ــم بلی ــا ه ــرای بچه ه ــت و ب ــر اس ــر امکان پذی ــج بعدازظه ــا پن ــح ت صب
پاتــوق  کــه  دارد  وجــود  کافــه  تــا  دو  یکــی  کریــم اوف،  مــوزه ی  بــه  نزدیــک  می شــود. 
کــو بــه حســاب می آیــد؛ طرف هــای غــروب خــوردن یــک قهــوه و دیــدن  هنرمنــدان با
هنرمنــدان آذری بــا ســازها و دیگــر وســایل هنری شــان شــاید بتوانــد بــاب معاشــرت های

کو  شهر با
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تــازه و آشــنایی بیشــتر بــا فرهنــگ آذربایجــان را، کــه بی شــباهت بــه فرهنــگ مــا نیســت، 
کنــد. بــاز 

کرده ایــد، شــاید بــد نباشــد تــور قایــق را  کــو ســفر  گــر فصــل بهــار یــا اواخــر تابســتان بــه با ا
کــه حــدودًا نیــم ســاعتی مســافران را  کوچــک ســفید رنگــی  کنیــد، قایق هــای  هــم تجربــه 
روی رودخانــه ی میــان شــهر می چرخاننــد و انتخــاب خوبــی بــرای دیــدن هــر دو ســمت 
کــو ســاحل  گشــت زنی روی آب هــا عاقه داریــد، در با گــر بیشــتر از ایــن بــه  کوســت. ا با
کــو، ســاحلی صنعتــی اســت و  تفریحــی نخواهیــد یافــت. ســاحل دریــای خــزر در شــهر با
ج  امــکان بازی هــای آبــی نــدارد. بــرای ســاحل تفریحــی بایــد بــه آمبــوران یــا بیلقــه در خــار
ــت  ــی اس ــردم محل ــت ها و م ــو از توریس ــوران ممل ــاحل آمب ــتان ها س ــد. تابس ــهر بروی از ش

گرمــا بــه این جــا آمده انــد. کــه بــرای فــرار از 
بازارهــای خوبــی هــم دارد. مرکــز  امــروزش،  بــه خاطــر موقعیــت تجــاری خــوب  کــو  با
کــه بــه برندهــای معــروف دنیــا  خریــد میــدان آبشــار بــا چندیــن طبقــه از فروشــگاه هایی 
کــه نزدیــک بــه  کوســت. بازارهــای ســنتی هــم  اختصــاص دارد، بزرگ تریــن مرکــز خریــد با
کتــور  کــه فــرش و عتیقــه را بــدون فا بافــت قدیمــی شــهر دیــده می شــوند. فرامــوش نکنیــد 
ــو  نخریــد چــون ممکــن اســت در فــرودگاه بــه دردســر بیافتیــد. عروســک های چوبــی و ت
کــه یــادگار روس هــا در آذربایجــان اســت می توانــد بهتریــن یــادگاری از  در تــوی ماتروشــکا 

پرجمعیت تریــن شــهر قفقــاز باشــد.

تاریخچه
کــو از واژه ای فارســی بــه نــام بادکوبــه آمــده، کــه طبعــًا بــاد در آن به معنای باد اســت  نــام با
کوبــه، کوبیــدن و نظایــر این هــا نیســت. بلــه، کوبــه یعنــی شــهر  کوبــه در آن بــه معنــای  امــا 
کــه  و بادکوبــه یعنــی شــهر بادهــا. علــت نام گــذاری می توانــد وزش شــدید بادهایــی باشــد 
کلمــه ی قفقازی االصــِل  کــو از  از دریــای خــزر می وزنــد. امــا، خیلی هــا نیــز معتقدنــد نــام با
َبــک آمــده. َبــک یعنــی خورشــید و معنــِی دیگــرش هــم طــا اســت. می گوینــد چــون ایــن 
کــه بــه مــرور  گذشــته های دور مرکــز آتش پرســتی بــوده بــه آن َبــک می گفتنــد  منطقــه در 

کــو.  کــرده و نامــش شــده با زمــان تغییــر 
کــو معطــوف شــد؟ پاســخ ســال ١١٩١ میــادی اســت، کــه  امــا توجهــات از چــه زمانــی بــه با
کــو را بــه عنــوان پایتخــت  زلزلــه آمــد و شــماخی، پایتخــت شروانشــاهان نابــود شــد و با
کردنــد. شروانشــاهان یــک سلســله ی پادشــاهِی کوچــک در ناحیــه ی قفقــاز  انتخــاب 
بــود. بــا ســلطه ی ترک هــای ســلجوقی بــر ایــران و بعــد شــمال ایــران زبــان رســمی و 
ــردم  ــِی م ــان قبل ــورد زب ــر در م گ ــی. و ا ــه ترک ــد ب ــل ش ــه تبدی ــه رفته رفت ــردم منطق ــج م رای
بودنــد.  آســیانی زبان  آن هــا  بگوییــم،  بایــد  آمــده  پیــش  ســوال  برایتــان  منطقــه  ایــن 
کــه بــه ایــن منطقــه  کــو جزیــی از ایــراِن صفــوی شــد. نکتــه ی مهــم ایــن اســت  بعدهــا با
کــه هنــوز هــم  آذربایجــان نمی گفتنــد، آذربایجــان پاییــن رود ارس بــود و بــس، جایــی 
ک ایــران اســت. در قــرن شــانزدهم میــادی  آن را آذربایجــان می خواننــد و جزیــی از خــا
کــو جزیــی از آن  حکومــت عثمانــی بیشــتر قســمت های قفقــاز و از جملــه آران -کــه با
گرجســتان و ارمنســتان فعلــی را تحــت تصــرف خــود در آورده بــود، امــا ایــن  بــود- و 
ک ایــران افــزوده شــدند.  قســمت ها توســط نادرشــاه افشــار بازپس گرفتــه شــدند و بــه خــا
کــه در بخشــندگی اراضــیِ  ایــران بــه روس هــا ســنگ تمــام  امــا در زمــان فتحعلیشــاه قاجــار 
گلســتان و ترکمن چــای از ایــران  گذاشــت، ایــن قســمت ها، بــر اســاس عهدنامه هــای 
کــو اولیــن شــهردار مســتقل خــود  جــدا شــد و بــه دســت روس هــا افتــاد. در ســال ١٩٩١ با
ــود. در دســامبر ٢٠٠٠ هــم شــهر  را دیــد، چــون اتحــاد جماهیــر شــوروی از هــم پاشــیده ب
ج دختــر بــه عنــوان اولیــن جــا در آذربایجــان در  کاخ شیروانشــاهان و بــر کــو شــامل  کهــن با

گرفــت.  لیســت میــراث جهانــی یونســکو قــرار 

حمل و نقل
کسی  - تا

کســی اســتفاده  کــو می رویــد و آذری و روســی هــم نمی دانیــد؟ بایــد از تا بــرای بــار اول بــه با
کتــور هــم بــه شــما نخواهنــد  کســی متر ندارنــد و فا کــو تا کســی های با کنیــد. بلــه، بایــد. تا
کســی دارنــد و یــا ســفیدند و عامتــی آبــی  کــو یــا زرد رنگ انــد و آرم تا کســی های با داد. تا
کــه نو تــر و  کســی، ســفیدها هســتند  رویشــان اســت. توصیــه ی مــا از بیــن ایــن دو نــوع تا
کــزی  کــز تجــاری  و مرا ــا انگلیســی در حــد نــام مرا کســی ب تمیزترنــد. آشــنایی راننــدگان تا
کســی در  گــر بــا تا کــه خارجی  هــا بیشــتر بــه آن جاهــا رفته انــد. ا چــون سفارتخانه هاســت 
مناطــق اصلــی و مرکــزی شــهر جابه جــا شــدید و راننــده شــما را ســمت بــاالی تپــه و مرکــز 
گــر ترافــــیک باشــد - کرایــه ی شــما بیشــتر از ٥٠٠٠ تومــان نخواهــد شــد، البتــه ا شــهر نبــرد 
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کرایــه ی  گرفــت. بــرای حومــه ی شــهر   کمــی بیشــتر از ایــن مبلــغ را از شــما خواهنــد 
کســی تــا ٣٠٠٠٠ تومــان هــم بــاال مــی رود. بــرای همیــن بهتــر اســت قبــل از ســوار شــدن  تا
حتمــًا بــا راننــده بــر ســر قیمــت بــه توافــق برســید، بــرای بــه توافــق رســیدن هــم فارســی و 
کمک تــان نمی کنــد، بایــد روســی یــا آذری بدانیــد. انعــام هــم اجبــاری نیســت.  انگلیســی 

- مترو 
کــو متــرو اســت. تنهــا بــا پرداخــت دویســت تومــان، از  کم هزینه تریــن راه رفــت و آمــد در با
کــه طبعــًا در تمامــی آن هــا هــم  بســیاری از مســیرهای اصلــی و مهــم شــهر عبــور می کنیــد 
کــه در آن حــدود ٢٧٠٠ تومــان  کنیــد  کارت شــارژی تهیــه  ایســتگاه وجــود دارد. می توانیــد 
کــه بــه روســی و یــا آذری مســلط باشــید  گــر  کارت ا کــردن  اعتبــار خواهیــد داشــت. شــارژ 
کــرد.  کمــک خواهنــد  کارمنــدان متــرو در ایــن زمینــه بــه شــما  بســیار آســان خواهــد بــود و 
کنیــد. جــدا از این کــه چنــدان چیــز جالبــی در آن وجــود نــدارد،  از عکاســی از متــرو پرهیــز 
ــه از متــرو  ک کســانی  ــرای بازداشــت  احتمــال دســتگیری تان مــی رود. شــاید دالیلشــان ب

عکاســی می کننــد امنیتــی اســت. 

- کرایه خودرو 
انــواع ماشــین و خــودرو هــای شاســی بلنــد را می توانیــد از طریــق آژانس هــای مســافرتی 
کنیــد. یکــی از ایــن آژانس هــا، هرتــز اســت. ایــن آژانــس در هتــل حیــات قــرار دارد و  کرایــه 
ــر بخواهیــد راننــده ای هــم  گ ــه باالســت. ا ــه اتومبیل هــا از ١٠٠٫٠٠٠ تومــان ب کرای هزینــه ی 
کنیــد، بــه مبلــغ فــوق حــدودًا ١٠٫٠٠٠ تومــان بابــت هــر روز اضافــه خواهــد شــد.  اجــاره 
کرایــه ی ماشــین بایــد بتوانیــد مبلــغ ٤٠٠٫٠٠٠ تومــان را بــه عنــوان ودیعــه پیــش  بــرای 
آژانــس بگذاریــد. در هیــچ یــك از آژانس هــا، انگلیســی صحبــت نمی کننــد. بــرای رانندگــی 
گــر  گواهینامــه ی بین المللــی همــراه داشــته باشــید. ا در جاده هــای آذربایجــان بایــد 
کنیــد. آژانــس آیــار ماشــین ها را  کرایــه  بخواهیــد می توانیــد ماشــین های ارزان تــری نیــز 

کرایــه می دهــد و قیمت هــای آن از ٥٠٫٠٠٠ تومــان بــه باالســت.  ارزان تــر 

آب و هوا
ــخت  ــتانی س ــو زمس ک ــون با ــد چ ــال نکنی ــا خی ــت ام ــرد اس ــیار س ــو بس ک ــتان های با زمس
دارد البــد تابســتانش هــم خنــک اســت. در تابســتان دمــای هــوا خیلــی بــاال مــی رود. 
کســی هــم البتــه بــه قصــد لــذت از  آذربایجــان خیلــی جــای خــوش آب و هوایــی نیســت، و 
آب و هــوا بــه آن  نمــی رود. بــا توجــه بــه برگــزاری نــوروز در آذربایجــان و طــراوت نســبیِ  هــوا 

و شــاد بــودِن مــردم، بهــار بــرای ســفر بــه آذربایجــان مناســب اســت. 

کز خرید مرا
و  اســت  فروشــگاه چهــار طبقــه  ایــن  نــام دارد.   MUM کــو،  با فروشــگاه  قدیمی تریــن 
گرفتــه  کــه همه جــور جنــس، از لبــاس عــروس  شــامل مغازه هــای بســیار زیــادی اســت 
ــف پیــدا  ـِ تــا وســایل الکتریکــی را می فروشــند. ایــن فروشــگاه را در خیابــان هوسو هاسی یـ
ــرار  ــاحل ق ــاالی متــروی س ــه ب ک ــاز اســت  ــازاری نوس ــم ب ــاحل ه ــزرگ س ــازار ب ــد. ب می کنی
گــر دنبــال بوتیــک  بــا اجنــاس مرغــوب و درجــه یــک می گردیــد، بــه خیابــان رســول  دارد. ا
رضــا، ٢٨ مــی و آتاتــورک برویــد. از قدیم االیــام، کاه و اشــیای مســی و فــرش، از مهم تریــن 
ارزان تــر  اطــراف شــهر  نواحــی  در  اشــیا  ایــن  بــوده. معمــواًل  آذربایجــان  ســوغات های 
از مغازه هــای  گرفتــه اســت و  قــرار  ایچــری شــهر  بابــا اطــراف  هســتند. مغــازه ی علــی 
کــه واقعــًا  اطــراف خــود معروف تــر و شــلوغ تر اســت و در آن می توانیــد اجناســی را بخریــد 

بــه قیمتــش بــی ارزد. 
مغازه هــای  بیشــتر  اســت.  ایــده آل  ســوغات  خریــد  بــرای  توریســت ها  رنگارنــگ  بــازار 
می توانیــد  باشــید،  مــدال  بــه  عاقه منــد  گــر  ا و  می فروشــند  ارزان  اجنــاس  بــازار  ایــن 

بخریــد.  شــوروی  حکومــت  دوران  از  را  گونــی  گونا و  جالــب  مدال هــای 
ــر اســت  گران ت ضیــا یکــی دیگــر از بازارهــای خریــد اســت. قیمت هایــش از جاهــای دیگــر 
ــد را  ــرای خری کــردن ب گشــت زدن و وقــت تلــف  کــه حوصلــه ی  ــرای توریســت هایی  امــا ب

گرفتــه. ندارنــد، کمــک بزرگــی اســت. ایــن بــازار در خیابــان اینشــا آچیــار قــرار 
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کو گردشگری با جاذبه های تفریحی و 
ج مایدن  - بر

ایــن بنــای مخروطــی شــکل از ســنگ ســاخته شــده، ٢٩ متــر ارتفــاع دارد و بهتریــن نمــاد 
ــه شــمار مــی رود. در مــورد ســال ســاخت ایــن بنــا اختــاف  ــرای معمــاری آذربایجــان ب ب
ــادی وجــود دارد، امــا نمــای ســاختمان نشــانه های معمــاری قــرن ١٢ را در  نظرهــای زی
کــه در فارســی قلعــه دختــر نامیــده  خــود دارد. نــام آذری ایــن بنــا، گیــز قلعســی اســت 
ج داســتان های زیــادی می گوینــد. مثــًا یکــی از داســتان ها  می شــود. دربــاره ایــن بــر
از  و  شــده  دچــار  خــود  دختــر  عشــق  بــه  کــه  اســت  ثروتمنــدی  حکمــران  بــه  مربــوط 
گرفتــه و از طرفــی  گنــاه او را  کــه تــرس از  کننــد. دختــر  کــه باهــم ازدواج  او می خواهــد 
ــد  ــی را می ده ــاخت برج ــنهاد س ــدر پیش ــه پ ــد، ب کن ــرپیچی  ــدر س ــتور پ ــد از دس نمی توان
ج بتوانــد تمــام جوانــب را بســنجد و تصمیــم خــود را بگیــرد. بعــد  تــا درمــدت ســاخت بــر
ج، دختــر راحت تریــن تصمیــم و شــاید عقانی تریــن تصمیــم را می گیــرد، بــه  از اتمــام بــر
ج رفتــه و خــودش را بــه پاییــن پــرت می کنــد. بلــه، داســتان غم انگیــزی اســت.  بــاالی بــر
کــه  مغــازه ای  و  پوشــانده  نقاشــی های قدیمــی  را  ج  بــر ایــن  در حــال حاضــر، داخــل 
ســوغاتی هاي مختلــف آذربایجــان را می فروشــد، هــم در آن دایــر اســت. از روی پشــت 

کامــًا معلــوم اســت.  کــو  ج ، محله هــای قدیمــی با بــام ایــن بــر

- قصر شیروان شاه 
محــل  و  شــده  ســاخته  ســنگ  و  ماســه  از  شــگفت انگیز،  و  زیبــا  قصــر  مجموعــه  ایــن 
اســتقرار یکــی از حکمرانــان آذربایجــان بــوده اســت و در قــرن پانزدهــم ســاخته شــده، 
گرفــت. دِر غربــی آن ســنگی  البتــه ایــن قصــر یــک بــار در ســال ٢٠٠٣ مــورد بازســازی قــرار 
کی هــای فوق العــاده ای انجــام شــده اســت. پله هــا از ســمت حیــاط  اســت و روی آن حکا
ایــن محــل،  انبــار هشــت ضلعــی، منتهــی می شــوند. نزدیــك  بــه یــک آب  تشــریفاتی 

کیقبــاد قــرار دارنــد.  خرابه هــای مســجد 

- موزه فرش 
ایــن مــوزه، قبــًا مــوزه ی لنیــن نــام داشــت، امــا در حــال حاضــر تبدیــل بــه مــوزه   ی 
ــت.  ــان اس ــرش در آذربایج ــه ی ف ــان دهنده ی تاریخچ ــده و نش ــی ش ــیار زیبای ــرش بس ف
کمیــاب و زیبــای آذری،  ایرانــی  در ایــن مــوزه بیــش از هــزار عــدد قالیچــه دســت بافت و 
تومــان   ٤٠٠٠ پرداخــت  بــا  بخواهیــد می توانیــد  گــر  ا نگــه داری می شــود.  و داغســتانی 
ح، ســمبل های اســتفاده  ــاره ی طــر ــا درب ــد و از او بخواهیــد ت اضافــه، یــک راهنمــا بگیری

شــده و تاریخچــه ی فرش هــا توضیحاتــی را بــه شــما بدهــد. 

- موزه هنر دولتی 
آثــار  قــرار دارد. ســاختمان اصلــی، شــامل  واقــع در دو عمــارت مجلــل  مــوزه در  ایــن 
هنــری قــرن نــوزده آذربایجــان و روســیه مثــل نقاشــی و مجســمه و... بــوده و ســاختمان 
بــه معــرض نمایــش  کوچک تــر، هنــر مــدرن -مجسمه ســازی، نقاشــی- آذربایجــان را 

گذاشــته اســت. 

- مسجد َتَز پیر 
  َتَزپیــر بیــن ســال های  ١٩٠٣ و ١٩١٤ ســاخته و در ســال ٢٠٠٧ بازســازی شــد و روکشــی از 

ــد. معمــارِی آن تمامــًا، اســامی اســت.  کردن ــه مناره هــای آن اضافــه  طــا ب

- مسجد امام حسین ؟ع؟ 
کــه جذابیت هــای معمــاری اش مربــوط بــه شــمال آفریقــا و همچنیــن  مســجدی نــو ســاز 

برگرفتــه از هنــر مــدرن آذربایجــان اســت. 

- کلیسای آرچانجل میشل روسیان 
کلیســا معمــواًل بــه روی توریســت ها بــاز نیســت.  کــو اســت. ایــن  مرکــز جامعــه ارتودکــس با
ــه داخــل  ــر توانســتید ب گ ــه هــر حــال احتمــال رفتــن صــد در صــد منتفــی نیســت، ا امــا ب
آن برویــد، مجســمه های زیبــا، نقاشــی های رنگارنــگ ســقف، توجــه شــما را بــه خــود 

کــرد.  جلــب خواهــد 

- کلیسای ارامنه 
کــم تعــداد بــودن ارامنــه، بــه حالــت متــروك  کــه بــه دلیــل  کــو اســت  کلیســای دیگــر با
کــه  یــاد آور تقســیمات مــرزی و فرهنگــی وحشــیانه ای اســت  کلیســا،  در آمــده. ایــن 

آن هاســت.  از  یکــی  نتیجــه ی  قره بــاغ  منطقــه ی 

- خیابان شهیدان 
کــه توســط حمــات ارتــش  در جنــوب غربــی ِ مرکــز شــهر، یادبــود تلــخ قربانیانــی اســت 
قــره  کشــمکش های  کشته شــدگان  بعــدًا  البتــه  شــدند.  کشــته   ١٩٩٠ ســال  در  خ  ســر
ــرای  ــم ب ــی ه کوچک ــود  ــدند. یادب ــه ش خ اضاف ــر ــش س ــات ارت ــان حم ــه قربانی ــز ب ــاغ نی ب
کــو در جنــگ جهانــی  کــه در اطــراف با کشــورهای انگلســتان و مشــترك المنافــع  نظامیــان 
کــه البتــه باعــث مجــادالت زیــادی  کشــته  شــدند هــم در آن نزدیکــی وجــود دارد  اول 

شــده اســت و خیلی هــا مخالــف حضــور آن هســتند. 

غذا
ــد در  ــر را بای ــن ام ــت ای ــت. عل ــاد آن هاس ــوع زی ــو تن ک ــای با ــخصه ی غذاه ــن مش مهم تری
ــرد.   ک تأثیــر فرهنــگ غذایــی ایرانــی، روســی و عــادات غذایــی خــوِد ترک هــا جســت وجو 
کــو می شــود غذاهــا را بــر حســب ریشــه های قومی-ملی شــان بــه  در رســتوران های با
کــه  کــرد و البتــه بایــد دانســت  گرجــی تقســیم بندی  آذری، روســی، ترکی)ترکیــه ای( و 

فســت فود هــم همیشــه در دســترس اســت.
کبــاب ترکــی می فروشــند. یکــی از آن هــا اینتــر  کــو، اغذیه فروشــی های خیلــی زیــادی  در با
گــر یکــی از  ــف قــرار دارد و از همــه معروف تــر اســت. ا ـِ کــه در خیابــان تقی یـ گرانــد اســت 
کــه یــک شــعبه اش در میــدان فــواره  طرفــداران مک دونالــد هســتید، بــد نیســت بدانیــد 
کوچــك و ارزان همــراه بــا  موجــود اســت. بســیاری از شیرینی فروشــی ها، اســنک های 
کنیــد، بهتــر اســت یــا پــول  گــر نمی توانیــد آذری صحبــت  چــای یــا شــکات دارنــد. البتــه ا
ــان  ــات در خیاب ــادی حی ــوید. قن ــوردن ش ــیرینی خ ــال ش ــا بی خی ــید ی ــته باش ــرد داش خ
آزادلیــک قــرار دارد و بهتریــن قنــادی پیشــنهادی ماســت. قنــادی اصــان هــم نزدیــک 
گرفتــه و خاچاپوری هــای آن )کلوچــه هــای  کابارلــی قــرار  کفــار  ایســتگاه متــرو در خیابــان 

کــه داخــل آنهــا بــا پنیــر پــر شــده اســت( بســیار لذیــذ و خوش مــزه اســت. شــیرینی 
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Shaki شهر شکی
تبلیغــات  بــه دلیــل  کــه  آذربایجــان اســت  زیبــای  از شــهرهای سرســبز و  یکــی  شــکی 
ضعیــف هنــوز توریســت زیــادی راهــی آن نمی شــود و بــه همیــن دلیــل شــهر بــه طــرز 
خاصــی بکــر و دســت نخــورده باقــی مانــده. میــدان اصلــی شــهر را یــک پــارک بســیار بزرگ، 
پــر از خانه هــای درختــی تشــکیل می دهــد. ایــن قســمت از شــهر تقریبــًا جدیــد اســت و 
گرفتــه. در شــکی قلعــه ی حاجــی چلبــی از اهمیــت بســیاری  در دوره ی معاصــر شــکل 
برخــوردار اســت، حاجــی بــه نوعــی یــک قهرمــان ملــی و پــدر معنــوی ایــن شــهر محســوب 
می شــود و مــورد احتــرام مــردم اســت. کاروان ســرای خان ســرایی بــا درخت هــای خرمــای 
معروفــش و قندیل هــای تــاالرش یکــی دیگــر از دیدنی هــای مهــم در شــکی هســتند. 
کاروان ســرا داری در و پنجره هــای مشــبک کاری بســیار زیبایــی هســتند،  اتاق هــای ایــن 
ــر ایــن مشــبک ها  اصــواًل مشــبک یکــی از ســوغات شــکی اســت. داخــل اتاق هــا عــاوه ب
نقاشــی هایی از جنگیــدن حاجــی چلبــی نیــز می بینیــم، کــه خبــر از دالوری هــای وی در 

ــد. ــگ می ده ــن جن میادی
کیســت و چــه  کــه صحبــت از حاجــی چلبــی بــه میــان اســت بــد نیســت بگوییــم او  حــال 
کــه در همــه  جــای شــهر اســمش را بــر در و دیــوار و روی مکان هــای مهــم می بینیــد.  کــرده 
کــه شــهر توســط ســیل ویــران شــد. البتــه  داســتان از ١٧١٦ میــادی آغــاز می شــود، ســالی 
کار خاصــی نکــرده، امــا شــهر حســابی از رونــق افتــاده بــود، در ١٧٤٠  حاجــی در آن زمــان 
کنــد. او در نوخــا - کــه اســم  کــه حاجــی چلبــی تصمیــم می گیــرد شــهر را بازســازی  اســت 
قدیمــی شــکی اســت- یــک قلعــه می ســازد. و همچنیــن در مبارزاتــی بنیان گــذار خوانیــن 
ــرا  ــت چ ــکی نیس ــده ی ش ــه نجات دهن ــن قلع ــه ای ــود. البت ــان می ش ــتقل در آذربایج مس
ک -یــا بهتــر اســت بگوییــم، ِگل- یکســان می کنــد، امــا  کــه بــاز هــم ســیاب شــهر را بــا خــا
ــر  ــه خاط ــخصًا ب ــکی ، مش ــد. ش ــم می کن ــد عل ــاره ق ــت دوب ــم اس ــهر مه ــون ش ــار چ ــن ب ای
کــه هنــوز اســت در بازارهــای ایــن شــهر روســری های  ابریشــمش معــروف اســت و هنــوز 

ابریشــمِی درجــه یــک را پیــدا می کنیــد. 
کــه از حیــث فرهنگــی هــم غنــی اســت. مــوزه ی رشــید بــی افنــدی  شــکی نــه فقــط سرســبز 
کــه اشــیای باســتانی و صنایــع دســتی قابــل  یــک مــوزه ی مختــص بــه قوم شناســی اســت 
کــرده اســت. از دیگــر دیدنی هــای  گــردآوری  توجهــی، عمومــًا مربــوط بــه شــکی را در خــود 
کاربری  کلیســای روســی بــا معمــاری خــاص و بــه شــکل اســتوانه اســت و البتــه  شــکی یــک 
کلیســا بــه مــوزه عــوض شــده و مجموعــه ای از اشــیای هنــری تولیــد شــده  آن امــروزه از 
در شــــکی مثــل فــــلزکاری، قــاب دوزی و ســـفال گری را شــامل می شــود. ارزش ایــن اشــــیا  

کــه غیــر قابــل قیمت گــذاری تشــخیص داده شــده اند. امــا جالب تریــن    تــا حــدی اســت 
گفتــه شــد شــکی شــهر مشــبک ها  کــه  مــوزه در شــکی مــوزه ی مشــبک اســت. چنــان 
کــه در ایــران هــم رواج دارد. در  اســت. مشبک ســازی در واقــع هنــری اســت قدیمــی 
هنــر مشــبک، چســب، میــخ، پیــچ و شــی خارجــی نقشــی نــدارد، در واقــع قطعــات چــوب 
کِل بزرگ تــر مثــل در پنجــره یــا پــاراوان را شــکل  مثــل پــازل در هــم چفــت می شــوند و یــک 

می دهنــد. 
رســتوران های شــکی بســیار ارزاننــد و در هــر خیابــان معــروف شــکی ال اقــل یــک رســتوران 
کــرد. آش و پیتــی از غذاهــای معــروف در شــکی اند. پیتــی غذایــی  خــوب را پیــدا خواهیــد 
ــا تلیــت  کــه شــبیه بــه آبگوشــت خودمــان اســت، حتــی طــرز خــوردن آن همــراه ب اســت 
گوشــت اســت. همچنیــن شــکی بــرای شــیرینی هایش معــروف  کــردن نــان و جــدا خــوردن 

کلوچــه ی شــمال ایــران می مانــد. اســت، حکــم حلــواِی شــکی در آذربایجــان، مثــل 

تاریخچه
کــه غیــر قابــل قیمت گــذاری تشــخیص داده شــده اند. امــا جالب تریــن   تــا حــدی اســت 

گفتــه شــد شــکی شــهر مشــبک ها  کــه  مــوزه در شــکی مــوزه ی مشــبک اســت. چنــان 
کــه در ایــران هــم رواج دارد. در  اســت. مشبک ســازی در واقــع هنــری اســت قدیمــی 
هنــر مشــبک، چســب، میــخ، پیــچ و شــی خارجــی نقشــی نــدارد، در واقــع قطعــات چــوب 
کِل بزرگ تــر مثــل در پنجــره یــا پــاراوان را شــکل  مثــل پــازل در هــم چفــت می شــوند و یــک 

می دهنــد. 
رســتوران های شــکی بســیار ارزاننــد و در هــر خیابــان معــروف شــکی ال اقــل یــک رســتوران 
کــرد. آش و پیتــی از غذاهــای معــروف در شــکی اند. پیتــی غذایــی  خــوب را پیــدا خواهیــد 
ــا تلیــت  کــه شــبیه بــه آبگوشــت خودمــان اســت، حتــی طــرز خــوردن آن همــراه ب اســت 
گوشــت اســت. همچنیــن شــکی بــرای شــیرینی هایش معــروف  کــردن نــان و جــدا خــوردن 

کلوچــه ی شــمال ایــران می مانــد. اســت، حکــم حلــواِی شــکی در آذربایجــان، مثــل 
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حمل و نقل
ــدم  ــی ق ــای دیدن ــهر و جاه ــز ش ــود در مرک ــت می ش ــی راح ــزرگ ِآذربایجان ــهر ِ ب ــک ش در ی
کــه بــرای مســن ترها مشــکل ســاز اســت، امــا  گونه ایســت  زد، البتــه شــیب زمیــن بــه 
کســی  بــرای این جــور مشــکات راهکارهایــی بــه نــام حمــل و نقــل عمومــی و همچنیــن تا

وجــود دارنــد.

کسی - تا
بهتــر اســت مقصــد خــود را بدانیــد. آدرس، تقریبــًا در آذربایجــان یــک افســانه اســت، زیــرا 
کثــر خیابان هــا تــازه )از دوران اســتقال بــه بعــد( عــوض شــده ، پــس بهتــر اســت بــه  نــام ا
کــه می خواهیــد برویــد -مثــًا مدرســه، هتــل و یــا منطقــه ی تاریخــی-  راننــده نــام محلــی 

کســی بیــن شــش تــا هشــت هــزار تومــان اســت. را بگوییــد. قیمــت تا

- اتوبوس و مینی بوس
کار می کننــد و بهــای بلیــت  اتوبوس هــا و مینی بوس هــا از ٧ صبــح تــا ٨ شــب یکســره 
ــیر  ــدود ٢٤ مس ــد. ح ــهر را می گردن ــای ش ــتر جا ه ــت و بیش ــان اس ــی توم ــدود س ــا ح آن ه
گــر  کارتــان خواهــد آمــد، ا کــه خیلــی بــه  اصلــی بــرای  آن هــا در داخــل شــهر تعریــف شــده 

ــا روســی بدانیــد. آذری ی

کز خرید مرا
گران فروشــی معــروف اســت و بایــد قــدرت چانــه زنــی و  کــه بــه  َشــکی یــک بــازار دارد 
ــازار تــره اســت  همچنیــن قابلیت هایتــان را در زبــان آذری را ارتقــا ببخشــید. اســم ایــن ب
ــر  ــت، پنی ــبزی، گوش ــوه، س ــن می ــرش و همچنی ــزی، ف ــتی فل ــفال، صنایع دس و در آن س
ــول زاده  ــان رس ــهر در خیاب ــن ش ــم ِ ای ــه ی ابریش ــد. کارخان ــدا می کنی ــران، پی ــی زعف و حت
گفتیــم تــا بعــد اشــاره  گردشــگران اجــازه ی دیــدن آن را ندارنــد، امــا ایــن را  قــرار دارد و 
و  اســت  مغازیــن  ایپــگ  مغــازه  ایــن  نــام  باشــیم.  داشــته  آن  روبــه روی  مغــازه ی  بــه 

می فروشــد. را  زیبایــی  ابریشــمی  روســری های 

گردشگری شکی جاذبه های تفریحی و 
- خان سرایی 

کــه ســاخت آن در  کاروان سراســت  یکــی از مهم تریــن جا هــای دیدنــی در شــکی ایــن 
کاروان ســرا در میــان بــاغ رز و در پشــت  ســال ١٧٦٢ میــادی بــه پایــان رســیده. ایــن 
ــرار دارد. نمــای  کاشــته شــده اند، ق ــه در ســال ١٥٣٠ میــادی  ک ــزرگ خرمــا  دو درخــت ب
کتیت )قندیــل ماننــد( نقــره ای تزئیــن  کاروان ســرا بــا طــاق اســتاال منحصــر بــه فــرد ایــن 

شــده اســت. 
ــا نقش هــای  ــه نمــای داخلــی آن ب ک کاروان ســرا هســت  ــزرگ در داخــل  ــاق ب ــك ات تنهــا ی
کاروان ســرا در بــاالی پله هــای مرکــزی بــه اوج خــود  ریــز و زیبایــی تزییــن شــده. زیبایــی 
آن  در  کــه  می بینیــد  چلبــی  حاجــی  قهرمانانــه ی  جنــگ  از  نقاشــی هایی  می رســد. 
ســربازها، شمشــیرها، ســاح ها و ســرهای خونیــن بریــده شــده هــم حضــور دارنــد. بلــه، 

ــت.  ــنی اس ــِی خش نقاش
گل ، پرنــده و  کــه بیشــتر بــا اشــکال  اتــاق خانــم درقیــاس بــا اتــاق خــان، اتاقــی اســت 
هنرهــای اســلیمی تزییــن شــده. اتــاق خــان، بیشــتر اتاقــی مردانــه اســت و صحنه هایــی 
گــوزن(  کــه آنتلوپ هــا )نوعــی جانــدار شــبیه  از شــکار، جنگ هــای افســانه ای و شــیرهایی 

کرده انــد، در آن دیــده می شــوند.  را شــکار 

- موزه ی رشید بی افندی
ــی افنــدی، مــوزه ی تاریخــی  گردشــگری از روی عــادت بیــن مــوزه ی رشــید ب گروه هــای 
از  مــوزه  ایــن  نــام  جذابیــت  البتــه  هســتند.  آمــد  و  رفــت  در  قوم گرایــی  ناحیــه ی  و 
گذاشــته، خیلــی خیلــی بیشــتر اســت. دیدنی هــای مــوزه  ــه نمایــش  ــه ب ک مجموعــه ای 
شــامل خرده ریزهــای مربــوط بــه دوران باســتان، صنایــع دســتی قومــی و تابلوهــای 
کشــتار در قــره بــاغ  اغــراق شــده و احساســاتی از جنــگ جهانــی دوم، و البتــه قتــل عــام و 

کــه تــا حــدی از بخش هــای دیگــر جالب تــر اســت، می شــود. 

- موزه ی هنر ملی 
کلیســای ســاخته شــده در قــرن ١٩ میــادی، کــه شــکل نامعمــول و اســتوانه ای  ایــن 
دارد، بــه ســبک معمــاری قفقــازی و آلبانیایــی ســاخته شــده. ایــن مــوزه مجموعــه ای از 
کــه شــامل فلــزکاری، ســفال گری و قــاب دوزی  گذاشــته  آثــار هنــری شــکی را بــه نمایــش 

ــذاری هســتند.  ــل قیمت گ ــار بســیار ارزشــمند و غیــر قاب ــر ایــن آث کث می شــود، ا

در مورد سفر به آذربایجان سوال دارید؟
با لبخند، راهنمای شما عزیران هستیم
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- موزه ی مشبک کاری 
صدهــا تکــه ی چــوب بــه هــم چفــت می شــوند تــا یــک مشــبک را بســازند. ایــن آثــار چوبــی 
کــه حتــی  پیچیــده را بــدون اســتفاده از فلــز یــا میــخ می ســازند و بــد نیســت بدانیــد 
چســب هــم در طــی ســاخت مصــرف نمی شــود و بــا ایــن اوصــاف در یــا پنجــره  و یــا شــئ 
کــه جنبــه ی  کوچکتــر از مشبک ســازی  ســاخته شــده بســیار محکــم اســت. نمونه هــای 

تزیینــی دارنــد در همیــن مــوزه، بــه عنــوان ســوغات فروختــه می شــوند. 

- کلوب چنگیز 
هنــگام  بــه  میــادی   ١٩٩٢ ســال  در  و  بــود  تلویزیــون  خبرنــگار  مصطفــی  چنگیــز 
بــه  زندگــی اش  دوران  از  عکس هایــی  شــد.  کشــته  قره بــاغ  جنــگ  از  فیلم بــرداری 
آذربایجــان  مــدرن  نقاشــی های دوران  از  امــا دیدنــی  کوچــک  اضافــه ی مجموعــه ای 
گذاشــته شــده اســت. در طبقــه ی زیریــن، هنرهــای نــژادی  در ایــن مــوزه بــه نمایــش 
ــا دســتگاه  گذاشــته شــده اســت. در ضمــن ایــن مــوزه دارای یــک ســینما ب ــه نمایــش  ب
کــه سانســش ســاعت شــش بعدازظهــر اســت و فیلم هــا را بــا زیرنویــس  تهویــه اســت 
گذاشــته می شــوند،  کــه بــه نمایــش  انگلیســی بــه نمایــش می گــذارد. بیشــتر فیلم هایــی 

روشــنفکرانه اند. 

غذا
معمولــی  حــد  از  بیــش  غــذا  کیفیــت  امــا  ارزان انــد،  و  بی شــمار  َشــکی  ذاخوری هــای 
اســت و بایــد ســطح انتظارتــان را پاییــن بیاوریــد. ایــن غذاخوری هــا در اطــراف بــازار تــزه 

مســتقرند.

- رستوران چلبی خان
کــه در شــما ایــن  کاج بــه قــدری عجیــب اســت  دکوراســیون داخلــی چلبی خــان بــا چــوب 
کــه در حــال غــذا خــوردن در یــک ســاعت زنــگ دار بــا فاختــه ای  حــس را ایجــاد می کنــد 
گفتــن می دانــد. تابســتان ها در  کوکــو  کوکــو  کــه صبح هــا خــود را موظــف بــه  هســتید 

ــد. ــز می چینن ــتری ها می ــرای مش ــتوران ب ج از رس ــار کاج خ ــان  ــان درخت می

کافسی - شاهین 
کرده انــد امــا در  کافــه  ایــن رســتوران در قلعــه چلبــی نوخــا قــرار دارد ، داخــل قلعــه را 
کــه غــذا را درون آن ســرو می کننــد، دیوارهــای  بیــرون قلعــه اطاقک هایــی ســاخته اند 
ــد.  کرده ان ــه شــکل پیچــک تزیین شــان  ــا پارچــه پوشــیده شــده اند و ب ایــن اطاقک هــا ب
کــه حدســش را می زدیــد و محبوب تریــن غــذای ایــن  کیفیــت غــذا بهتــر از چیــزی اســت 

ــه در درون قابلمــه ی ســفالی ســرو می شــود. ک ــرگ مــو اســت  رســتوران هــم دلمــه ی ب

کاروانسرا - هتل 
کــه بیشــتر غذاهــای آذری ارایــه می کننــد. غــذا تابســتان ها در  دارای ٢ تــا رســتوران اســت 
کاه فرنگی هــای چوبــی در بــاغ رز ســرو می شــود. در زمســتان هــم غــذا را در داخــل  زیــر 

اتاق هــای طاقــدار و همــراه بــا موســیقی و ســاز و آواز عرضــه می کننــد.
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Nakhchivan شهر نخجوان
نخواهیــد  داریــد-  را  ایــران  تابعیــت  گــر  -ا ویــزا  بــه  احتیــاج  نخجــوان  بــه  ســفر  بــرای 
کســی ها منتظــر شــما هســتند تــا شــما را بــه نخجــوان  داشــت. بعــد از عبــور از مــرز، تا
از  اســت، جاده هــا هــم  کیلومتــر  تنهــا ٤٠  مــرز جلفــا  تــا  برســانند. فاصلــه ی نخجــوان 
امنیــت باالیــی برخوردارنــد. از نظــر شــکل و شــمایل ســاختمان های نخجــوان و محیــط 
شــهری شــبیه ســایر شــهرهای آذربایجاننــد امــا تمیزتــر و خلوت تــر از آن هــا هســتند. 
آب و هــوای نخجــوان نیمه خشــک بــوده، خصوصــًا تابســتان ها آفتــاب ســوزانی دارد. 
کــه آب و هــوای  گفــت  امــا زمســتان ها ســخت و پــر بــرف هســتند، از ایــن رو می تــوان 
نخجــوان تــا حــد خیلــی زیــادی شــبیه بــه اســتان های شــمال غربی ایــران اســت. بهتریــن 

ــت.  ــار اس ــتان و به ــوان، تابس ــه نخج ــن ب ــرای رفت ــت ب وق
می گوینــد نخجــوان مهــد فرهنــگ و تاریــخ آذری اســت، در لغــت امــا معنــای نخجــوان، 
نخســتین اســتراحتگاه اســت. نخجــوان تکــه ای جــدا از آذربایجــان اســت، از جمهــوری 
آذربایجــان دور افتــاده و بیــن ایران و ارمنســتان-که مناســبات سیاســی اش بــا آذربایجان 
جمهــوری  یــک  صــورت  بــه  حقیقــت  در  و  گرفتــه  قــرار  نیســت-  دوســتانه  چنــدان 
خودمختــار اداره می شــود. آذربایجــان از طریــق نخجــوان بــا ترکیــه هم مــرز می شــود. 
کوتــاه، بــرای آذربایجــان اهمیــت اساســی دارد و خیلــی از مبــادالت تجــاری بــا  ایــن مــرز 
کــو بــه نخجــوان  کــه از با ترکیــه از طریــق نخجــوان صــورت می گیــرد. بــه عــاوه پروازهایــی 
انجــام می شــود نقشــی اساســی در اقتصــاد ایــن منطقــه بــر عهــده دارنــد. می گوینــد عمــر 
نخجــوان بــه دوران نــوح می رســد، کشــتی اش در نخجــوان در هــم شکســته و بعــد در 
گل نشســته. ممکــن اســت ایــن داســتان را بــاور  کو ه هــای آرارات- در ارمنســتان- بــه 
ایــن  بــه هــر حــال غــرض این کــه نخجــوان عمــری دراز دارد.  نــدارد،  نکنیــد، اشــکال 
جمهــوری خودمختــار بــر اســاس معاهــده ی ترکمن چــای در ١٨١٨ میــادی از ایــران 
جــدا شــد، بعدهــا هــم ارامنــه بــا تصــرف مناطقــی از آذربایجــان موجــب جداافتادگــی 
ایــن تکــه از آذربایجــان شــدند. بــا فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی، بیــن ارمنســتان و 
گرفــت و ارتبــاط زمینــی نخجــوان بــا آذربایجــان قطــع شــد. نبایــد  آذربایجــان جنــگ در 
کــه اســتان نخجــوان چنــد شــهر مهــم عــاوه بــر مرکــزش نخجــوان، در خــود  کــرد  فرامــوش 
کنگرلــی از ایــن جمله انــد. ایــن  دارد. اردوبــاد، جلفــا، بابــک، شــرور، شــاهبوز، ســدرک و 
جمهــوری خودمختــار در جنــوب منطقــه ی قفقــاز و شــمال رود ارس محصــور شــده، 
مســاحتش ٥٥٠٠ کیلومتــر مربــع اســت و جمعیتــش را در ســال ٢٠٠١ بیــش از ٤٠٠٠٠٠ نفــر 

تخمیــن زدنــد.

ج هشــت  کــه در واقــع یــک بــر مهم تریــن دیدنــِی نخجــوان مقبــره مومنــه خاتــون اســت 
ضلعــی آجــری اســت و تــا حــدود زیــادی نمــاد شــهر هــم محســوب می شــود. بعــد از 
کنجکاوی برانگیزتریــن جاذبــه ی دیدنــی،  مقبــره مومنــه خاتــون، مهم تریــن و شــاید 
ــه  ک ــهری  ــتید ش ــوان هس ــما در نخج ــت ش ــت اس ــه. درس ــت، بل ــف اس که ــاب  ــاِر اصح غ
لحــاظ  از  خوابیده انــد!  آن  در  کهــف  اصحــاب  و  شکشــته  هــم  در  آن  در  نــوح  کشــتی 
نــدارد، مــوزه ی قوچ هــای ســنگی، مــوزه   فــرش، مــوزه ی  کــم  مــوزه نخجــوان چیــزی 
حیــدر علــی اف رییس جمهــور پیشــین آذربایجــان هــر نــوع ســلیقه ای بــا هــر عاقــه ای را 
-عاقه منــدان بــه ســنگ، علی الخصــوص قوچ هــای ســنگی، عاقه منــدان بــه فــرش و 

اغنــا می کننــد. علــی اف!-  عاقه منــداِن حیــدر 
و طبــق  ایرانــی  تــرک،  روســی،  کاالهــای  از  اســت  ترکیبــی  نخجــوان  در  بــازار  اجنــاس 
ــه صــورت غرفــه ای تقســیم بندی  ــه ب ک ــاز اســت  ــازار روب ــازار ٥٧ یــک ب معمــول چینــی! ب
شــده اســت و هــر روز جــز یک شــنبه دایــر اســت، در بیــرون ایــن بــازار هــم میــوه و ســبزی 
تجــارت  مرکــز  می شــود.  پیــدا  هــم  مــدرن  بــازار  نخجــوان  در  می فروشــند.  ماهــی  و 
مهم تریــن، مدرن تریــن و بزرگ تریــن پاســاژ در نخجــوان اســت و در طبقــه ی باالیــش، 
کــه صرفــًا کاالهــای تولیــد  هتــل تجــارت واقــع شــده. الیــش و ریــش هــم فروشــگاهی اســت 
کــی- می فروشــد و قیمت هایــش هــم بــا داخــل ایــران فــرق چندانــی  ترکیــه -عمدتــًا خورا
ــه  ــه همیش ک ــت  ــی اس کس ــیله تا ــن وس ــهر، بهتری ــطح ش ــی در س ــرای جابه جای ــدارد. ب ن
کســی ها مصــوب و ثابــت بــوده و بــرای جابه جایــی درون  خ تا هــم در دســترس اســت. نــر
شــهری مبلغــی در حــدود دوهــزار تومــان بایــد بپردازیــد. از لحــاظ امکانــات نیــز، در تمــام 
کافی نــت -بیشــتر از حــد مــورد نیــاز! - پیــدا خواهیــد  شــهر صرافــی، دســتگاه خودپــرداز و 

کــرد.

تاریخچه
ــه  ــل از ب ــوح قب ــتی ِ ن ــاخته، ظاهــرًا کش ــوح س ــوان را حضــرت ن ــد نخج افســانه ها می گوین
گل نشســتن در آراراِت ارمنســتان، در ِاالنــداِغ نخجــوان در هــم شکســته بــود! نخجــوان 
در قــرن دوازده میــادی یکــی از ســه پایتخــت سلســله ی َاتابــی بــود، ایــن سلســله حتــی 
کنتــرل داشــتند و یکــی از قدرت هــای زمــان خــود بــه حســاب  غــرب ایــران را هــم در 
می آمدنــد. در قــرون وســطی نخجــوان تبدیــل بــه یــک مرکــز تجــاری مهــم و پررونــق شــد 
و در قــرن ١٨ میــادی تبدیــل بــه یکــی از مهم تریــن خان نشــین های آذری شــد. در -
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گردشگری شکی جاذبه های تفریحی و 
- آرامگاه بزرگ مومنه خاتون

بیــن  و  می آیــد  حســاب  بــه  نخجــوان  کل  بــرای  تمثیلــی  نمــاد  یــک  آرامــگاه،  ایــن 
متــری  شــش  و  بیســت  ج  بــر معروف ترین هاســت.  از  یکــی  آذربایجــان  دیدنی هــای 
تزییــن  کوفــی  خــط  و  فیــروزه ای  کاشــی های  بــا  دارد  را  آرامــگاه  حکــم  کــه  آجــری ای 
شــده. قدمــت ایــن مقبــره بــه قــرن دوازدهــم میــادی برمی گــردد، در پارکــی بــه همیــن 
نــام قــرار دارد و بنیان گــذار سلســله ی آتابــی، شــمس الدین الدنیــز، همــراه بــا همســر 
بــه جــا مانــده- در آن دفــن شــده اند.  آرامــگاه  بــر روی  مــورد عاقــه اش -کــه نامــش 
ــودال،  گ ــرده شــدند، امــا داخــل  ــه ســن پترزبورگ ب گورهــا در طــول دهــه ی ١٩٥٠ ب خــود 
کوچــک از عکس هــا و نقاشــی های مربــوط بــه ایــن قبرهــا و منــاره -دروازه و  نمایشــگاهی 
کنــار مقبــره مانــده بودنــد- را بــه نمایــش  کــه تــا قــرن نوزدهــم در  مســجد تاریخــی جمعــه 

می گــذارد. 

- موزه ی قوچ های سنگی
در نزدیکــی مومنــه خاتــون، مــوزه ی قوچ هــای ســنگی تاریخــی در هــوای آزاد قــرار دارد، 
گردش گاهــی بــزرگ و عجیــب را تداعــی می کنــد،  فضــای مــوزه مثــل پــارک اســت و حالــت 
کــه موجــب زیبــا شــدن و غریــب شــدن فضــای مــوزه می شــود بــدون شــک،  چیــزی 

کو ه هــای آرارات و البتــه شــهر مشــرف اســت.  کــه بــه  ــم اندازی اســت  چش

- موزه ی فرش نخجوان
کنــون بازســازی شــده ی احســان خان، پادشــاه نخجــوان در قــرن  کاخِ  ا مــوزه ی فــرش در 
هجدهــم قــرار دارد. ایــن مــوزه بــرای شــناخت و تشــخیص چهــار ســبک اصلــی فــرش 
کس و پــاالز در ایــن مــوزه بــه نمایــش  گلیــم، ســوما آذری ایــده آل اســت. همچنیــن انــواع 

ــده اند. ــته ش گذاش

- مسجد حضرت زهره
کــم رنــگ،  مســجد دوقلــوی حضــرت زهــره بــا معمــاری مــدرن اش، بــه رنــگ زرد آجــری 
گنبــدی فلــزی و شــبیه بــه دیــگ بخــار ســاخته شــده اســت. چــون ســرمایه گذاران  بــا 
ــام مســتعار مســجد ایرانــی نیــز خوانــده شــد.  ــا ن ــد، ب ســاخت ایــن مســجد ایرانــی بودن

ف
ُ
- موزه حیدر علی ا

ســابق  جمهــور  رئیــس  زندگــی  آثــاِر  نگــه داری  محــل  مجلــل،  و  بــزرگ  ســاختمانی  بــا 
آذربایجــان اســت. بــرای ورود بــه ایــن مــوزه نیــازی بــه پرداخــت ورودی نداریــد و جلــوی 

آن، آب نمــا و فضــای ســبز جهــت اســتراحت وجــود دارد. 

کهف - غار اصحاب 
یکــی از مهمتریــن دیدنی هــای نخجــوان بــه شــمار می آیــد و در ١٨ کیلومتــری ایــن شــهر 
کــه از جــاده ی اصلــی جــدا می شــود،  قــرار دارد. ایــن غــار در انتهــای یــك جــاده ی باریــک 
واقــع شــده. ســر جــاده ی اصلــی یادمانــی بــزرگ از ســیمان بــه رنــگ ســفید بــا پایه هــای 

کهــف. کــه روی آن بــه زبــان روســی نوشــته شــده: غــار اصحــاب  صورتــی وجــود دارد 

قــرن بعــدی، در جنــگ بیــن ایــران و روســیه براســاس معاهــده ی ترکمن چــای از ایــران 
کــو تــا  جــدا شــد. آذربایجــان طــی ســال های ١٩١٨ تــا ١٩٢٠ مســتقل از شــوروی بــود و از با
کــرد،  گســترش یافتــه بــود، امــا بعدهــا در زمــان زمــام داری لنیــن اوضــاع تغییــر  نخجــوان 
او اســتان زانگــزور را بــه ارمنســتان داد و بــرای همیــن نخجــوان از بقیــه ی آذربایجــان دور 
افتــاد. در ١٩٢٤ نخجــوان جمهــوری خودمختــار سوسیالیســتی اعــام شــد. در ژانویــه ی 
ــر شــوروی نقــش می بســت  ــه اولیــن ترک هــا در ســاختار اتحــاد جماهی ک ١٩٩٠ هنگامــی 
کــرد امــا چنــدی بعــد  نخجــوان بــه طــور رســمی از اتحــاد جماهیــر شــوروی اعــام اســتقال 
کنــون بخشــی جدایــی ناپذیــر امــا دور افتــاده  بــه جمهــوری آذربایجــان ملحــق شــد و هم ا

از آذربایجــان بــه حســاب می آیــد.

حمل و نقل
کســی ثابــت اســت، بــرای همیــن  کرایــه تا خ  کســی اســت. نــر گشــتن شــهر تا بهتریــن راه 
کســی  کرایــه ی نامعقــول بگیرنــد در حــد صفــر اســت. هزینــه ی تا احتمــال این کــه از شــما 
در یــک مســیر تقریبــًا دوهــزار تومــان می شــود. بــرای خــروج از شــهر حتمــًا بــا راننــده بــر ســر 
کرایــه بــه توافــق برســید بــرای ایــن منظــور بایــد توانایی هــای خــود را در دو رشــته ی زبــان 

آذری و چانه زنــی تــا حــد زیــادی بــاال ببریــد.

آب و هوا
کل شــبیه بــه اســتان های شــمال غــرب ایــران اســت. ایــن  آب و هــوای نخجــوان در 
یعنــی زمســتان های ســرد و ســخت و تابســتان های خشــک و البتــه بــه خاطــر عامــل 
بــه  گــر  ا ارتفــاع و موقعیــت جغرافیایــی، مایــم. آفتــاب نخجــوان ســوزان اســت پــس 
آفتــاب حساســیت داریــد و تابســتان عــازم هســتید، ضــد آفتــاب و چتــر مخصــوص و ... 

را فرامــوش نکنیــد.

کز خرید مرا
کاالهــای ســاخت ترکیــه، ایــران و بعضــًا روســی اســت. دیــدن  بازارهــای نخجــوان مملــو از 

ایــن بازارهــا خالــی از لطــف نیســت. 

- بازار ٥٧
ایــن بــازار روبــاز هــر روز هفتــه بــه جــز یکشــنبه ها از ســاعت ٩ صبــح تــا دو بعــد از ظهــر بــاز 
ک، طــا و جواهــرآالت تشــکیل  ــوازم خانگــی ِ برقــی، پوشــا کاالهــای آن را ل کثــر  اســت و ا
گــر بــرای  می دهنــد. در فضــای بیرونــی بــازار البتــه، میــوه و ســبزیجات می فروشــند، ا

ــه زدن را فرامــوش نکنیــد. ــد چان ــازار می روی ــه ایــن ب ــد ب خری

- مرکز تجارت
کــه بــاالی آن، هتــل تجــارت قــرار دارد. در دو طبقــه ی  ســاختمانی بــزرگ و صورتــی رنــگ 
ــًا هــر آنچــه از یــک  ــه تقریب ک ــرار دارد  ــی ق ــد مــدرن و نســبتًا گران ــز خری همکــف و اول، مرک

ــرآورده می ســازد. مرکــز خریــد را انتظــار داریــد را ب

- آلیش و ریش
کــه بــا ســرمایه گذاری شــرکتی ترکیــه ای و بــرای  فروشــگاهی بــزرگ و یــک طبقــه اســت 
مثــل  فروشــگاه  ایــن  در  اســت. قیمت هــا  ایجــاد شــده  ترکیــه  تولیــد  اجنــاس  فــروش 

اســت. ایــران  داخــل  قیمت هــای 
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