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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

گرجستان نگاهی به 
گرفتـــه  کشـــوری اســـت در قفقـــاز و بیـــن دریـــای خـــزر و دریـــای ســـیاه قـــرار  ُگرِجســـتان 
کـــه در هـــر دو قـــاره اروپـــا و آســـیا قـــرار داشـــته  کشـــورهایی اســـت  اســـت. گرجســـتان یکـــی از 
گرجســـتان، عضویـــت در اتحادیـــه  و یکـــی از اهـــداف مقامـــات سیاســـی تفلیـــس پایتخـــت 
کـــه مســـیحی، از مذهـــب  گرجـــی هســـتند  گرجســـتان، مـــردم  اروپـــا اســـت. مـــردم بومـــی 
گرجـــی هســـتند. گرجی هـــا بـــه زبـــان مادریشـــان  کلیســـای ارتدوکـــس  ارتدوکـــس و پیـــرو 
گرجســـتان بـــوده و بـــا الفبـــای  کشـــور  کـــه زبـــان رســـمی  گرجـــی صحبـــت می کننـــد  زبـــان 

کـــه یکـــی از چهـــارده الفبـــای موجـــود در دنیـــا می باشـــد. گرجـــی نوشـــته می شـــود 
گرجســـتان بـــه ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ )یـــک میلیـــون و هشـــتصد هـــزار(  قدمـــت زندگـــی انســـان در 
گرجـــی در  ــه انســـان  گروهـــی از انســـان های اولیـــه موســـوم بـ کـــه  ــال پیـــش می رســـد  سـ

آن مـــی زیســـته اند.
کثـــر  گرجســـتان در زمـــان باســـتان بـــا نـــام ایبریـــا شـــناخته مـــی شـــده اســـت و امـــروزه در ا
کشـــاورزی( شـــناخته مـــی  ِگُئرگیـــا )بـــه معنـــای  کلمـــه یونانـــی  ـــا اشـــکال مختلـــف  زبان هـــا ب

گرجســـتان Georgia اســـت. شـــود. نـــام رســـمی بین المللـــی 
گرجســـتان باســـتان یـــا همـــان ایبریـــا توســـط پارنـــاواز یکـــم در  از زمـــان تأســـیس پادشـــاهی 
گرجســـتان در قـــرن ۱۳ میـــادی،  ـــه  ـــه مغـــول ب ـــا زمـــان حمل قـــرن چهـــارم قبـــل از میـــاد ت
گرجســـتان اســـت و از حملـــه مغـــول بـــه بعـــد، گرجســـتان  دورهٔ صلـــح و آرامـــش در تاریـــخ 
تاریخـــی پـــر فـــراز و نشـــیب را بـــه مقاومـــت در برابـــر حمـــات ایرانیـــان، عثمانی هـــا و 
ــال ۲۰۰۸  ــتان در سـ گرجسـ ــه  ــیه بـ ــه روسـ ــورد آن حملـ ــن مـ ــه آخریـ کـ ــده  گذرانـ ــا  روس هـ

میـــادی اســـت.
کـــه ایـــن ســـرزمین بهتریـــن و مرغـــوب تریـــن زمیـــن  گرجـــی آمـــده اســـت  در اســـطوره هـــای 
گرجـــی زیـــادی راجـــع بـــه ایـــن  کـــه هدیـــه خداســـت بـــه مـــردم آن.افســـانه هـــای  اســـت 
کـــه خداونـــد زمیـــن  کـــه زمانـــی  کـــی از ایـــن اســـت  کـــه یکـــی ازآنهـــا حا موضـــوع وجـــود دارد 
گرجـــی هـــا در میهمانـــی جمـــع بودنـــد وازدریافـــت  کـــرد  را بیـــن مـــردم دنیـــا تقســـیم مـــی 
زمیـــن محـــروم مـــی شـــوند و زمانـــی پـــی بـــه ایـــن موضـــوع میبرنـــد نـــزد خداونـــد میرونـــد و 
کـــه بـــه آنهـــا نیـــز زمینـــی بدهـــد ولـــی او نمـــی پذیـــرد پـــس آنهـــا خداونـــد را  از خـــدا میخوانـــد 
ـــوازی  ـــد آنقـــدر از میمـــان ن ـــرد وخداون کننـــد و او مـــی پذی ـــی خـــود دعـــوت مـــی  در میهمان
ـــود  ـــرای خ ـــه ب ک ـــی را  ـــه از زمین ـــتان آن قطع گرجس ـــردم  ـــه م ـــه ب ک ـــود  ـــی ش ـــند م ـــا خرس آنه
گرجســـتان سراســـر آرامـــش  گرجســـتان هدیـــه میکنـــد! کشـــور  ـــود بـــه مـــردم  نگـــه داشـــته ب
حاصـــل خیـــزی ،اصالـــت و امنیـــت اســـت و ایـــن هـــا نیزهدیـــه هـــای ارزشـــمند از خداونـــد 

کشـــور اســـت . ـــاز آن  ـــان ودســـت و دلب ـــه مـــردم مهرب ب

موقعیت جغرافیایی
گرجســـتان بیـــن ۴۱ درجـــه و ۷ دقیقـــه تـــا ۴۳ درجـــه و ۳۵ دقیقـــه عـــرض شـــمالی، و ۴۰ 

درجـــه و ۴ دقیقـــه تـــا ۴۶ درجـــه و ۴۲ دقیقـــه طـــول شـــرقی واقـــع شده اســـت.
کشـــیده شـــده و طـــول آن حـــدود ۳۷۰  کشـــور بـــه صـــورت طولـــی در امتـــداد مـــدارت  ایـــن 
ــت.  ــر اسـ ــزرگ آن ۶۱۳ کیلومتـ ــر بـ ــول قطـ ــر وطـ ــرض آن ۲۰۰ کیلومتـ ــر عـ کثـ ــر، حدا کیلومتـ

گرجســـتان ۶۹٬۷۰۰ کیلومتـــر مربـــع اســـت. مســـاحت 
کشـــور از شـــمال بـــا  گرجســـتان جمعـــًا ۱۹۶۹٫۸ کیلومتـــر اســـت. ایـــن  طـــول مرزهـــای 
فدراســـیون روســـیه هم مـــرز می باشـــد، سراســـر ایـــن خطـــوط مـــرزی، منطبـــق بـــر آب 
کبیـــر اســـت و ۸۰۷٫۶ کیلومتـــر مـــرز مشـــترک را در بـــر  کوه هـــای قفقـــاز  فشـــان رشـــته 
می گیـــرد. ایـــن مـــرز از نظـــر اســـتراتژی نظامـــی اهمیـــت بســـیاری دارد. در حقیقـــت 
ایـــن مـــرز ســـرحدات طبیعـــی روســـیه را در جنـــوب تشـــکیل می دهـــد، در جنـــوب آن 
ــوش،  ــن، اینگـ ــتان، چچـ ــار داغسـ ــای خودمختـ ــمال آن جمهوری هـ ــتان و در شـ گرجسـ
ســـرزمین  همچنیـــن  کاراچای-چرکســـیا،  کاباردینو-بالکاریـــا،  شـــمالی،  اوســـتیای 
ـــه  ک ـــی  ـــزی و غرب ـــاز مرک ـــی قفق ـــای ارتباط ـــن راه ه ـــم تری ـــود. مه ـــامل می ش ـــنودار را ش کراس
گرجســـتان، ارمنســـتان و ایـــران پیونـــد می دهـــد، از ایـــن مـــرز می گـــذرد.  روســـیه را بـــا 
ـــرای روســـیه جنبـــه حیاتـــی دارد، کمـــا اینکـــه در دوره  ـــی از ایـــن مـــرز ب محافظـــت و نگهبان
شـــوروی ســـابق و روســـیه تـــزاری نیـــز دارای اهمیـــت بســـیار بـــود و جنگ هـــای بســـیاری 

ـــت. ــرای دســـتیابی بـــه ایـــن ســـرحدات بـــه وقـــوع پیوسته اس بـ
کـــه طـــول آن ۳۷۴٫۴  بـــا جمهـــوری آذربایجـــان هم مـــرز اســـت  گرجســـتان در شـــرق 
گرجســـتان بـــا شـــرق، دریـــای خـــزر و ایـــران از  کیلومتـــر می باشـــد. دو راه عمـــدهٔ ارتباطـــی 
ـــو- ک ـــت با ـــال نف ـــه انتق ـــر آن، لول ـــاوه ب ـــن( ع ـــی و راه آه ـــاده زمین ـــذرد )ج ـــه می گ ـــن نقط ای

سوپســـا نیـــز از ایـــن مـــرز می گـــذرد.
در جنـــوب، گرجســـتان بـــه ترتیـــب از شـــرق بـــه غـــرب بـــا جمهـــوری آذربایجـــان، ارمنســـتان 
گرجســـتان و ارمنســـتان ۲۱۶٫۷ کیلومتـــر  و ترکیـــه هم مـــرز اســـت. طـــول خـــط مـــرزی بیـــن 
بـــا دریـــای ســـیاه مســـدود  بـــا ترکیـــه ۲۵۶٫۱ کیلومتـــر اســـت. در غـــرب، گرجســـتان  و 
ـــا  ـــار آجاری ـــوری خودمخت ـــت. جمه ـــر اس ـــاحلی آن ۳۱۵ کیلومت ـــرز س ـــول م ـــه ط ک ـــود  می ش
ـــب  ـــیاه در ترکی ـــای س ـــاحل دری ـــی س ـــش جنوب ـــع در بخ ـــر مرب کیلومت ـــزار  ـــاحت ۳ ه ـــا مس ب
کشـــور قـــرار دارد. اســـتان خودمختـــار اوســـتیای جنوبـــی نیـــز بـــا مســـاحت ۳٫۹ هـــزار 
گرجســـتان قـــرار دارد.  کیلومتـــر در دامنه هـــای جنوبـــی قفقـــاز بـــزرگ در ترکیـــب جمهـــوری 
ـــی از  ـــع مســـاحت، دومیـــن جمهـــوری قفقـــاز جنوب کیلومتـــر مرب ـــا ۶۹٫۷ هـــزار  گرجســـتان ب

گرجستان

نظر مساحت به شمار میرود
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بازگشت به فهرست مطالب

کشوری و اداری تقسیمات 
گرجســتان بــه ۸ اســتان، یــک منطقــه خــود مختــار )اوســتیای جنوبــی بــه مرکزیــت  کشــور 
تســخینوالی( و ۲ جمهــوری خودمختــار بــه نام هــای آجاریــا بــه مرکزیــت باتومــی و آبخازیــا 

بــه مرکزیــت ســوخومی تقســیم می گــردد.
کوتائیســی، روســتاوی، گــوری، پوتــی،  کشــور تفلیــس و شــهرهای مهــم آن  پایتخــت ایــن 
ــی،  ــقالتوبو، تقوارچل ــدی، تس ــی، زوگدی ــورا، تقیبول ــختا، چیات ــوخومی، متس ــی، س باتوم

ــرا و تــاوی می باشــند. گ گا

آب و هوا
گرجســتان از نظــر اقلیمــی منحصــر بــه فــرد اســت، یعنــی هــر چهــار فصــل ســال  ســرزمین 
کناره هــای دریــای ســیاه هــوای تابســتانی  کــه در یــک زمــان در  دیــده می شــود بــه طــوری 
در میــان نخل هــای بلنــد و همیشــه ســبز حکــم فرماســت؛ در تپــه ماهورهــای پایکوهــی، 
کوهســتان، مــه غلیــظ همچــون  گل هــای بهــاری، همچنیــن در  رویــش علف هــای تــازه و 

کــه بــا ریــزش بــرف و بــاران همــراه  اســت وجــود دارد. ابــری 
پوشــیده  ضخیــم  بــرف  از  کوه هــا،  ســایر  و  قازبگــی  همچــون  بــزرگ  قفقــاز  قلــل  امــا 
گرجســتان تابعــی اســت از موقعیــت جغرافیایــی ایــن  شــده اند. در مجمــوع آب و هــوای 
ســرزمین، توده هــای هــوای اشــباع شــده از بخــارات آب دریــای ســیاه از ســمت غــرب 
گرجســتان غربــی باعــث بارندگــی متنــاوب می شــود و بــا از دســت  وارد داالن قفقــاز و در 
گرجســتان  کوه هــای ســورامی، مســختی و ارســیانی وارد  دادن نســبتی رطوبــت از رشــته 

شــرقی می شــود.
کمتــری را دریافــت می کنــد  گرجســتان شــرقی بارندگــی  کــه  شــاید بــه همیــن دلیــل اســت 

و آب و هــوای آن خشــک تــر اســت.
را  ســرزمین  ایــن  قلمــرو   ۸۰٪ از  بیــش  اســت.  کوهســتانی  عمدتــًا  گرجســتان  کشــور 
کوهســتان ها و تپــه ماهورهــا پوشانده اســت. فعالیت هــای عــادی مربــوط بــه زلزلــه در 

شده اســت. آشــکار  جنوبــی  گرجســتان  در  آتشفشــانی  ســاختار  دارای  نواحــی 
گرجســتان قفقــاز بــزرگ، در مطابقــت  کــوه شناســی، قســمت  کلیــات عمومــی  برخــاف 
ــا زمین شناســی و ســاختار اصلــی ناهمــواری، بــه ســه قســمت غربــی، مرکــزی و شــرقی  ب

تقســیم شده اســت.

 تاریخ و معماری
گرجســتان، خیلــی پیــش از  ــه ویــژه در  ــوان در مــاوراء قفقــاز، ب انســان های اولیــه را می ت
کــرد. در دوره مربــوط بــه آثــار دوره پارینه ســنگی در اراضــی  دوره پارینه ســنگی ردیابــی 
گســتره وســیعی ســکونت داشــت. یکــی از قرارگاه هــای آن زمــان  گرجســتان، انســان در 
کنونــی اســت. کشــور  کــه بیشــتر قابــل ماحظه اســت، در یاشــتخوا، در نزدیکــی ســوخومی 
کشــورهای ایــن منطقــه  گــی هــای  گرجســتان بخشــی از منطقــه قفقــاز مــی باشــد. از ویژ
کنتــرل امپراتــوری  تاریــخ پــر فــراز و نشــیب آن اســت . گرجســتان در طــول تاریــخ تحــت 
مادهــا،  شاهنشــاهی  از  بخشــی  کشــور  ایــن  جملــه  از  اســت.  بــوده  گــون  گونا هــای 

ــده اســت. گردی ــه محســوب مــی  هخامنشــیان ساســانیان و صفوی
گرجســتان  امپراتــوری هــای روم،روم شــرقی ،عثمانــی و شــوروی نیــز در دورانهایــی بــر 
محســوب  ایــران  قلمــرو  از  بخشــی  گرجســتان  قاجــار  دوران  .در  انــد  داشــته  ســیطره 
گــذار شــد . از نظــر تاریــخ محلــی  گلســتان بــه شــوروی وا کــه طــی قــرارداد ننگیــن  میگردیــد 
کارتلــی- ایربیــا محســوب  کلخیــس و نیــز  ، گرجســتان قلمــرو پادشــاهی هــای باســتانی 
گرجســتان اواخــر قــرن چهــارم پیــش از  مــی شــود. بطــور ســنتی زمــان تشــکیل دولــت 
گردیــده اســت  گــی مذکــور موجــب  میــاد و بــه پارنــاواز شــاه نســبت داده مــی شــود . ویژ
کشــور  کــه بازدیــد از ایــن  گونــی باشــد . بــه طــوری  گونا گرجســتان دارای آثــار تاریخــی  کــه 
و بناهــای تاریخــی آن بــه منزلــه بازدیــد از مــوزه ای تاریخــی از فرهنــگ باســتانی شــرق و 
گــر بخواهیــم بــرای شــما از ایــن بناهــا نــام ببریــم قطعــا نیازمنــد نــگارش  غــرب مــی باشــد . ا

کتابــی قطــور خواهیــم بــود.

گرجستان جشن های 
گرجســتان بــه بهانــه هــای مختلــف چــه ملــی و چــه مذهبــی  مــردم زنــده دل و شــاد 
کننــد .از مهــم تریــن جشــن هــا جشــن ســال نــو  جشــن هــای بــا شــکوهی بــر پــا مــی 
میــادی ) کریســمس ( از 15 دســامبر تــا 15 ژانویــه ، جشــن علیلــو 15 روز پــس از ســال نــو 
کــه ریشــه ملــی و مردمــی دارد ، کارنــاوال ســنتی ، رقــص بــا لبــاس هــای محلــی بــه صــورت 
کــه پیــش از ســال نــو ،جشــن برکــت  ک  کــه مناظــر زیبایــی مــی آفرینــد ، جشــن پــا جمعــی 
ــوروز  ــد ن ــا عی ــان ب ــه همزم ک ــی  کن غ رنــگ  ــم مــر ــی و جشــن تخ کن ــبز  ــبزه س ــی و س خواه
کــه بــا شــکوه تریــن و زیبــا تریــن جشــن ملــی و  گل  گل ، جشــن بــزرگ  ماســت ودر فصــل 

گل رز و انقــاب مخملــی آنهــا مــی باشــد. ــا جشــن  مردمــی مــی باشــدکه همزمــان ب

زبان
ــی  گرج ــان  ــت. زب ــتان اس گرجس ــور  کش ــمی  ــان رس ــی و زب گرج ــردم  ــان م ــی زب گرج ــان  زب
کارتولیایــی می باشــد. ایــن زبــان جــزو  یکــی از زبان هــای قفقــازی و از خانــواده زبان هــای 

کــه دارای الفبــا هســتند. ۱۴ زبانــی اســت 

جمعیت
کــه از  گرجســتان دارای ۴٬۶۶۱٬۴۰۱ تــن جمعیــت بــوده  کشــور  در ســال ۲۰۰۶ میــادی 
ایــن تعــداد ۲٬۲۳۷٬۴۷۲ تــن )٪۴۸( مــردان و ۲٬۴۲۳٬۹۲۸ تــن )٪۵۲( را زنــان تشــکیل 
تــا ۲۰۰۵ میــادی، -۰٫۳  از ســال ۱۹۷۵  گرجســتان  خ رشــد جمعیــت در  نــر داده انــد. 
درصــد بوده اســت. بــر اســاس آمــار ســال ۲۰۰۳ میــادی، نســبت زاد و ولــد ۸ در ۱۰۰۰ و 

گردیده اســت.  نســبت مــرگ و میــر ۱۰ در ۱۰۰۰ اعــام 
گرجســتان  کشــور  کل جمعیــت  ــر اســاس آمــار موجــود در ســال ۲۰۰۷ میــادی،٪۱۹ از  ب
زیــر ۱۴ ســال، ٪۶۶ بیــن ۱۵ تــا ۶۴ ســال و ۱۵ ٪ بــاالی ۶۵ ســال را تشــکیل می دهنــد. 
گرجســتان ۷۰٫۶ ســال بوده اســت. ــی در ســال ۲۰۰۴ میــادی، در  ــه زندگ میــزان امیــد ب

مذهب
هســتند.  مســیحیت  آییــن  پیــرو  آنــان  بیشــتر  و  قفقــازی  نــژاد  از  گرجســتان  مــردم 
گریســی در  کشــور و ا گرجــی در دوره هــای باســتانی، یعنــی ایبریــا در شــرق  پادشــاهی های 
کــه بــه ترتیــب در ســال هــای ۳۱۷ و ۵۲۳ میادی،  کشــورهایی بودنــد  غــرب، از نخســتین 

مســیحیت را دیــن رســمی خــود ســاختند.
کنــار یکدیگــر هــم  مســیحیان ارتودکــس، کاتولیــك هــا، ارامنــه، مســلمانان و یهودیــان در 
کشــور را مســلمانان تشــکیل مــی دهنــد.  زیســتی دارنــد. در حــدود %10 از جمعیــت ایــن 
کننــد. در مــورد تعــداد ارامنــه اطاعــات  اغلــب مســلمانان در منطقــه آجــارا زندگــی مــی 
دقیقــی در دســت نیســت و جمعیــت آن هــا بیــن 300 هــزار تــا 500 هــزار نفــر بــرآورد شــده 
کلیســای ارتودکــس، کلیســای  ــوان  اســت. در یکــی از میــدان هــای شــهر تفلیــس مــی ت
ارامنــه، کنیســه یهودیــان و مســجد مســلمانان را بــه فاصلــه ی نزدیــک از هــم مشــاهده 

کــرد.
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بازگشت به فهرست مطالب

گردشگری جاذبه های 
گردشــگری  ــه هــای  گرجســتان مــی باشــند. جاذب تفلیــس و باتومــی دو شــهر توریســتی 
گرجســتان مــوزه اســتالین، پــارک آبــی تفلیــس، ســاحل ســحرآمیز، مجســمه عشــق در 
کلیســای  باتومــی،  گیاهشناســی، مســجد  بــاغ  گونیــو،  آن، دژ مــده  تندیــس  باتومــی، 

کپشــت هــا مــی باشــند. ارمنــی باتومــی و دریاچــه ال
گراتــی )Bagrati(، یادمــان هــای تاریخــی ماتســکتا )Mtskheta( و ارتفاعــات  کیســای با
ــی  ــراث جهان ــتان در می گرجس ــده  ــت ش ــی ثب ــای فرهنگ ــه ه ــوانتی )Svaneti( از جاذب س

یونســکو مــی باشــند.
گرجســتان  ورزش هــای زمســتانی نظیــر اســکی، ماشــین جــت برفــی )اســنومبلس( در 
ــد در  ــی توانن ــد م کنن ــی  ــفر م ــتان س گرجس ــه  ــه ب ک ــگرانی  ــد. گردش ــی باش ــج م ــیار رای بس

مجمــوع هــای سرپوشــیده بــه ورزش مهیــج اســکیت روی یــخ بپردازنــد.

خرید 
گرجســتان تتــری  هــر دالر آمریــکا معــادل ۱٫۶۵ الری )GEL( مــی باشــد. واحــد پــول خــرد 

مــی باشــد، هــر الری معــادل ۱۰۰ تتــری مــی باشــد.
کیفیــت و ارزان، مهتریــن  ــا   طــا، نقــره، ســنگ هــای قیمتــی و جواهــرات دســت ســاز ب
گرجســتان مــی باشــد. عتیقــه هــای مربــوط بــه مدیترانــه، روســیه و  صنایــع دســتی 
از  ج  ببینیــد. در خــار گرجســتان  وفــور در  بــه  توانیــد  مــی  را  اروپــا  و حتــی  خوارمیانــه 

کنیــد. شــهرها، مــی توانیــد فــرش هــای دســت بــاف پیــدا 
کنیــد و بهتریــن غــذا هــا  بــا ۷۰۰ دالر مــی توانیــد یــک هفتــه در بهتریــن هتــل هــا اقامــت 
گــر بخواهیــد جواهــر بخریــد بــه  کنیــد. البتــه ا را بخوریــد و از زیباتریــن جاذبــه هــا بازدیــد 
ــا ۱۵۰ دالر،  ــد ب گردشــگر صرفــه جــو، مــی توان پــول بیشــتری نیــاز خواهیــد داشــت. یــک 

گرجســتان اقامــت داشــته باشــد. یــک هفتــه در 
گرجســتان در منطقــه معــروف مــی باشــد. خاچاپــوری )Khachapuri( )کیــک  آشــپزی 
گرجســتان  گوشــت فلفلــی( از رایــج تریــن غذاهــای  پنیــر( و خینکالــی )Khinkali( )قیمــه 
گرجســتان یافــت مــی شــود. آب  مــی باشــد. میــوه هــا و ســبزیجات متنــوع و تــازه در 
گرجســتان مــزه هــای جالبــی دارنــد. معــروف تریــن آب هــای معدنــی  هــای معدنــی در 

ــند. ــی باش ــگاوی م ــی و ناب ــتان برجم گرجس

پول و اقتصاد 
کشــور 19.65 میلیــارد دالر اســت و دو میلیــون و 20 هــزار  تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن 
کشــور 13.6 درصــد اســت.  خ بیــکاری در ایــن  کار آن را تشــکیل می دهنــد. نــر نفــر نیــروی 
خ تــورم در آن 11  31 درصــد از مــردم زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. در ســال 2007 نــر

درصــد بــود.
محصــوالت صادراتــی آن شــامل ضایعــات آهــن، آب معدنــی، ســنگ آهــن، وســایل 
کشــورهای ترکیــه )12.7 درصــد(، آذربایجــان  کــه بــه  نقلیــه و میــوه و خشــکبار اســت 
)9.4 درصــد(، روســیه )7.7 درصــد(، ارمنســتان )7.5 درصــد(، ترکمنســتان )7.3 درصــد(، 
بلغارســتان )6.4 درصــد(، آمریــکا )6 درصــد(، اوکرایــن )5.8 درصــد(، کانــادا )5 درصــد( و 

آلمــان )4.6 درصــد( صــادر می شــود.
و  حبوبــات  نقلیــه،  ماشــین آالت،  وســایل  ســوخت،  شــامل  آن  وارداتــی  محصــوالت 
کشورهایروســیه )15.2 درصــد(، ترکیــه )14.2  کــه از  کــی و دارو اســت  دیگــر مــواد خورا
وارد  درصــد(   8.7( آذربایجــان  و  درصــد(   8.7( اوکرایــن  درصــد(،   9.5( درصد(،آلمــان 

می شــود.

گرجستان  فرهنگ مردم 
کــه ســاعت هــا بــا شــما ســر یــک میــز  گرجســتان همیشــه ایــن آمادگــی را دارنــد  مــردم 
کننــد. در  گفتگــو  بنشــینند و ضمــن خــوردن و نوشــیدن دربــاره مســائل مختلــف بــا شــما 
کاری انجــام دهنــد.  کــه بــرای شــما هــر  ســر ایــن میزهــای دوســتانه آن هــا حاضــر هســتند 
گونــه میزهــا عمیــق مــی شــود، فقــط بــه  کــه در ســر ایــن  یادتــان باشــد، دوســتی هایــی 
کار و برنامــه هــای جــدی چنــدان نتیجــه ای  گونــه میزهــا مــی خــورد و در  درد همیــن 
گرجــی هــا، صــرف غــذا و نوشــیدنی  نخواهــد داشــت. یکــی از آداب و رســوم رایــج در میــان 
گرجــی )Georgian Table( معــروف شــده اســت. در ســر  کــه بــه میــز  بــر ســر میــزی اســت 
 )TAMADA( کــه بــه او تمــادا کنــد  گرجــی یــک نفــر نقــش میزبــان اصلــی را بــازی مــی  میــز 
گفتــه مــی شــود. تمــادا بایــد آدمــی جــدی باشــد و بــه آداب رســوم میــز پایبنــد. قبــل از -

گاومرجــوس )Gaumarjos( یــا بــه ســامتی، معیــن مــی  گفتــن عبــارت  نوشــیدن، تمــادا بــا 
کســی یــا چــه چیــزی بایــد نوشــیده شــود. البتــه  کــه آن نوشــیدنی بــه ســامتی چــه  کنــد 
گــذار  معمــوال بعــد از چنــد بــار نوشــیدن، تمــادا ایــن نقــش خــود را بــه یکــی از میهمانــان وا
کــه بگویــد بــه ســامتی چــه بنوشــیم. اغلــب، نوشــیدن بــه  کنــد و از او مــی خواهــد  مــی 

ســامتی خویشــاوندان، کشــور، صلــح، زنــان و غیــره مــی باشــد.
ــر مــی خواهیــد رقــص ســنتی  گ ــز اجــرا مــی شــود. ا گرجــی رقــص و آواز نی ــز  در مراســم می

کنیــد، نگــران خطاهــای خــود نباشــید.  گرجــی را اجــرا 
گرجســتان متفــاوت اســت.  کار و برنامــه هــای جــدی، فرهنــگ مــردم  کســب و  امــا در 
کــه  گونــه برخوردهــا بــا دو دســته از افــراد مواجــه مــی شــوید. گــروه اول  شــما در ایــن 
ــود  ــر خ ــادی از عم ــش زی ــه بخ ک ــند  ــی باش ــرادی م ــتند، اف ــال هس ــن س که ــا  ــال ی میانس
کــرده  را در اقتصادهــای بســته زمــان شــوروی یــا دوران مافیایــی شــواردنادزه ســپری 
انــد. بــه هیــچ وجــه بــه وعــده هــای ایــن افــراد اعتمــاد نکنیــد و همــواره بــه حــرف هــا و 
ــا شــما محــدود بــه همــان زمــان هــای  ــا تردیــد بنگریــد. دوســتی آن هــا ب ادعاهایشــان ب
کار  کار بســیار نیرنــگ بــاز هســتند. ســال هــا  کســب و  ســر میــز مــی شــود، آن هــا در دنیــای 
کــه بــا درســتکاری  و زندگــی در سیســتم هــای فاســد اقتصــادی بــه آن هــا آموختــه اســت 
کاری و  نمــی تــوان بــه ســودی رســید بلکــه اســتفاده اصلــی در هــر معاملــه ای بــه ریــا
کــه در ســال هــای پــس از انقــاب  نیرنــگ بســتگی دارد. گــروه دوم افــراد جــوان هســتند 
کار شــده انــد. بــه خوبــی، بــه صداقــت و جدیــت اغلــب ایــن افــراد  کســب و  رز وارد دنیــای 
کــرد، امــا در مــورد قابلیــت و توانایــی آن هــا بایــد تردیــد داشــت. ایــن  مــی تــوان اعتمــاد 
کننــد، چــون از  گــروه از افــراد ممکــن اســت نتواننــد بــه تعهداتشــان در قبــال شــما عمــل 

کافــی برخــوردار نیســتند. ــه  مهــارت و تجرب
گــروه در  گرجســتان برنامــه هــای ملــی زیــادی بــرای آمــوزش افــراد هــر دو  کشــور  البتــه در 
گــروه  کــه بــه افــراد  کار ارائــه مــی شــود. در ایــن برنامــه هــا ســعی مــی شــود  کســب و  عرصــه 
کــه زمانــه عــوض شــده اســت و امــروزه و در یــک اقتصــاد آزاد و ســالم،  اول تفهیــم شــود 

کار اســت.  شــرط موفقیــت ســامت در 

گرجستان گردشگران در  اقامتگاه های 
گرجســتان رو بــه افزایــش اســت، نــه تنهــا در تفلیــس، بلکــه  تعــداد هتــل هــای غربــی در 
ــه هــای خصوصــی ارزان تریــن و  در بوتامــی و دیگــر شــهر هــا. در نواحــی روســتایی، خان
گزینــه بــرای اقامــت مــی باشــند، زیــرا مــی توانیــد احســاس راحتــی در آن  مناســب تریــن 
ج از تفلیــس  گرجســتان، خصوصــًا خــار کلــی اقامتــگاه هــا در  داشــته باشــید. بــه طــور 
ــا مــی باشــد،  گرجســتان نوپ گردشــگری در  ــران مــی باشــند، و دلیــل اینکــه  و بوتامــی، گ

خدمــات هتــل هــای اغلــب قابــل قبــول نیســتند )نظیــر نداشــتن دســتمال توالــت(.

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

فرمایند:
خ،میزان جــرم  گردشــگران بســیار امــن مــی باشــد. بعــد از انقــاب ســر - گرجســتان بــرای 

کاهــش یافتــه اســت. گرجســتان بســیار  و فســاد در 
گشــت هــای آنــان امنیــت را بــه خیابــان  گرجســتان بســیار قابــل اعتمــاد اســت و  - پلیــس 

گرجســتان آورده اســت. هــای شــهر هــای 
ــی از  ــر ناش ــرگ و می ــار م ــن آم ــود ای ــا وج ــد، ب ــی باش ــاری م ــی اجب ــد ایمن کمربن ــتن  - بس

کنیــد. کنیــد از جــاده هــای امــن عبــور  گرجســتان باالســت. ســعی  تصادفــات در 
ع و  کمتــر از آب شــیر، رودخانــه هــا و دریاچــه هــا، میــوه هــا و ســبزیجات مــزار کنیــد  ســعی 

کنیــد. بــاغ هــا و لبنیــات اســتفاده 
کننــد  کوچــک، عابــران پیــاده بــا لغــت Gamarjoba بــه شــما ســام مــی  - در شــهر هــای 

کــه پاســخ شــما بایــد Gagimarjos باشــد.
کنیــد راجــع بــه مســائل سیاســی روســیه و مناطــق جدایــی طلب نظیر اوســتیای  - ســعی 
گرجســتان مــی توانــد بــرای شــما تجربــه  کنیــد. ســفر بــه  کمتــر صحبــت  جنوبــی و آبخــاز 

ای شــیرین و جالــب باشــد. 
کــه پیــش از ســفر، مطالعــه بیشــتری در خصــوص  کنیــم  مــا بــه همــگان توصیــه مــی 
کثــر لــذت را از  مقصــد مســافرت تــان انجــام دهیــد تــا بتوانیــد بــا اطاعــات بیشــتر حدا

مســافرت خــود ببریــد.
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غذا
گرجــی عــاوه بــر "خوش مــزه" یــک صفــت دیگــر هــم داشــته باشــند، بــدون  گــر غذاهــای  ا
گرجســتان یکــی از مظاهــر فرهنــگ ملــی اســت.  شــک آن صفــت "متنــوع" اســت. غــذا در 
کــه از آرد، پنیــر،  گرجــی خاچاپــوری یــا پــای پنیــر اســت  یکــی از معروف تریــن غذاهــای 
کــه بــدون نیــاز  کالــری دارد  غ و روغــن تهیــه می شــود. ایــن پــای، آن قــدر در خــود  تخم مــر
بــه همراهــی بــا نــان و برنــج خــورده  شــود. بعــد از خاچاپــوری، خینکالــی در رتبــه ی دوم 
گوجــه ی پختــه، بادمجــان  گرجســتان قــرار می گیــرد. خینکالــی را از  غذاهــای معــروف 
کــردن ســیر و ســبزیجات  تکه تکــه شــده، گوشــت بــره ی قیمه قیمــه، فلفــل ســبز و اضافــه 
کنیــد  گــر در رســتوران هســتید و قصــد ســفارش دادن غــذا داریــد، ســعی  تهیــه می کننــد. ا
گرجســتان ســفارش دادن چنــد نــوع  ــا دو نــوع غــذا ســفارش دهیــد، در فرهنــگ  یــک ی
غــذای مختلــف چنــدان مرســوم نیســت. بــرای آشــامیدن آب از آب لوله کشــی اســتفاده 
کلیه هایتــان  نکنیــد، مگــر این کــه بــه باالبــردن نیتــرات بدنتــان یــا از دســت دادن یکــی از 
گرجســتان آب معدنــیِ  ســالم  عاقه منــد باشــید. خوش بختانــه در تمــام شــهرهای بــزرگ 
ج شــهر ٔ بخوانیــد تفلیــس - را داریــد حتمــًا  گــر قصــد رفتــن بــه خــار در دســترس اســت. ا
بــه مقــدار الزم آب همــراه خــود ببریــد. رســتوران ها عمدتــًا از صبحانــه تــا شــام را ســرویس 
غ نیمــرو و  ــم مــر ــازه و تخ ــان ت ــارت اســت از ن ــواًل عب ــی معم گرج ــه ی  ــد. صبحان می دهن

گرفــت.  چــای، البتــه نبایــد حضــور خاچاپــوری را در ســر میــز صبحانــه نادیــده 

ــا زود در غذاخــوری  کنیــد و ی ــا رزرو  رســتوران ها خیلــی زود شــلوغ می شــوند، بنابرایــن ی
حاضــر شــوید. 

گرجــی اســت. رواج آن در حــدی  خاچاپــوری )Khachapuri( یــک غــذای بســیار رایــج 
کنــد و خاچاپــوری را نبینــد یــا چیــزی  گرجســتان بازدیــد  کســی از  کــه محــال اســت  اســت 
گرجســتان  در مــورد آن نشــنود. خاچاپــوری نــه تنهــا یــک غــذا بلکــه بخشــی از فرهنــگ 
غ، پنیــر و روغــن.  بــه حســاب مــی آیــد. مــواد اولیــه ایــن غــذا عبارتنــد از آرد، تخــم مــر
کــه نیــازی نیســت بــا نــان یــا برنــج خــورده شــود، بلکــه بــه  ترکیبــات آن طــوری اســت 
کافــی را بــه بــدن مــی رســاند. گرجــی هــا اغلــب عــادت ندارنــد  تنهایــی انــرژی و پروتئیــن 
ــک  ــوردن ی ــه خ ــردم ب ــیاری از م ــن بس ــد، بنابرای ــی بخورن ــذای مفصل ــول روز غ ــه در ط ک

کننــد. ــوری بســنده مــی  خاچاپ
در ســطح شــهر تقریبــا تمامــي اغذیــه فروشــی هــا و رســتوران هــا خاچاپــوری عرضــه مــی 
کارشــان فقــط عرضــه خاچاپــوری اســت. در  ــه  ک ــد  کننــد. محــل هایــی هــم وجــود دارن
کــه یــک خاچاپــوری  ــد  ــگاه فــروش خاچاپــوری معمــوال مردمــی ایســتاده ان مقابــل جای
ــی  ــام مختلف ــواع و اقس ــوری ان ــتند. خاچاپ ــغول هس ــوردن مش ــه خ ــد و ب ــت دارن در دس
دارد. برخــی از خاچاپــوری هــا را مــی توانیــد ماننــد ســاندویچ یــا پیراشــکی ســرپایی میــل 
کنیــد. کمــک چنــگال و چاقــو نــوش جــان  کنیــد، ولــی برخــی دیگــر را بایــد در بشــقاب و بــا 
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Tbilisi شهر تفلیس
دیگــر  شــهرهای  اســت.  تفلیــس  گرجســتان  مهــم  اتفاقــات  تمــام  دادن  روی  محــل 
گرجســتان روی هــم انــدازه ی یــک دهــم ایــن شــهر هــم خبــر و اتفــاق در خــود نمی بیننــد. 
کــوه قفقــاز بــزرگ و ۲۵۰ کیلومتــری دریــای ســیاه قــرار  ایــن شــهر در ۱۲۰ کیلومتــری رشــته 
گو هــم عــرض  دارد و بــا شــهرهای تاشــکند، اســتانبول، رم، بارســلون، بوســتون، و شــیکا
گرجــی متکــواری( در درون  ــان  ــه زب ــور )ب ــر * / ک ک اســت. شــهر در دو طــرف ســاحل رود 
کردســتان ترکیــه سرچشــمه می گیــرد  کوههــای  کــه از  گسترده اســت. ایــن رود  دره ای 
بــه طــول ۳۶ کیلومتــر در شــهر جــاری اســت. ســد اورتاچــاال ســرعت جریــان آب را در 
کوهســتانی  کاهــش می دهــد و رژیــم آبــی آن را تنظیــم می کنــد. پنــج نهــر  مســیر شــهر 
ــد:  ــر می ریزن ک ــه  ــس ب ــراف تفلی ــای اط ــد از دامنه ه ــی می گذرن ــای زیرزمین ــه از آبراهه ه ک
گلدانیــس تســکالی  دیگمیــس تســکالی وره و تساوکیســیس تســقالی / تســکالی از مغــرب 
کــو در دامنه هــای  کوچــک بــه نــام لیســی و  و لوچینیــس تســکالی از مشــرق. دو دریاچــه 
کــوه ماخــات واقــع  شــمالی تفلیــس واقــع شــده اند. دریاچــه تفلیــس در پشــت رشــته 
اســت و پیرامــون آن دشــت ســامگوری قــرار دارد .کوههــای متاتــس مینــدا در مغــرب 
ــع  ــهر واق ــرق ش ــات در مش ــوه ماخ ک ــته  ــوب و رش کی در جن ــوالال ــای س ــوری و تیغه ه تاب
گــرم جریــان دارد  کــوه تابــوری چشــمه های آب  شــده اند. در دامنه هــای شــمال شــرقی 

ــه دارای ترکیبــات قلیایــی و ســولفات اســت .  ک
کشــور اســت و  ــز تمــام اتفاقــات سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی  تفلیــس مرک
گرجی هــا بــه زندگــی  کثــر  بــه همیــن دلیــل بــرای اتفاقــات و هیجانــات موجــود در آن، ا
ــاد اســت، امــا  گمــان زی در تفلیــس متمایلنــد. هرچنــد در مــورد ایــن موضــوع حــدس و 
بــوده.  قفقــاز   ِ از مهم تریــن شــهرهای حوالــی  یکــی  پنجــم  قــرن  از  تفلیــس  می گوینــد 
مذهبــی  ســاختمان های  تپه هایــش،  قدیمــی اش،   ِ قســمت  کــواری،  رود  ســواحل 
باســتان  اوراســیای  یــادآور  همگــی  قدیمــی  بالکــن دار  خانه هــای  و  خوش ســاخت 
گذشــته های خــود زندگــی نمی کنــد،  هســتند. البتــه تفلیــس شــهر مدرنــی اســت، در 
کــرده  گذاشــته و همــگام بــا تغییــرات ِ جهانــی خــود را عــوض  بلکــه پــا بــه دنیــای مــدرن 
گرفتــه بــود صحبــت  گریبــان دنیــا را  کــه در اواخــر قــرن بیســتم  اســت. مشــخصًا از رکــودی 
بــه میــان اســت. تفلیــس ایــن رکــود را بــا زیبایــی ِ هرچــه تمام تــر دور زد. تفلیــس پــر از 
کــه شــب ها هــم زنــده اســت و  هتل هــا و رســتوران های خــوب اســت. شــهری اســت 
در اروپــا تنهــا چنــد شــهر چنیــن خصوصیتــی را دارنــد. امــا بــا همــه ی ایــن امکانــات و 
کارگــر مــردم - کــرده، طبقــه  ی  قابلیت هــای تفریحــی متعــدد فقــر راه خــود را در شــهر بــاز 

کثیــف و آشــوب زده شــاهدی بــر ایــن  کنند و اتوبوس هــای  کــه در حاشــیه ی تفلیــس ســا
کوه هــا  کــوه و وزش بــاد از ســوی ایــن  ادعاینــد. هــوای تفلیــس بــه خاطــر نزدیکــی بــه 
بهتــر  تفلیــس  بــه  رفتــن  بــرای  تابســتان  و  بهــار  بــوده و اصــواًل  تابســتان ها خنــک  در 
گورگاســالیس و مجســمه ی قدیســین و صــد البتــه  اســت. دیــدن شــهر قدیمــی و میــدان 
گذشــته قــدم می زنیــد. کنیــد در  گــرم آبانوتوبانــی، باعــث می شــود خیــال  حمام هــای آب 
گرجی هاســت.  کــه معــرف فرهنــگ  کاالهایــی هســتند  گرجســتان مملــو از  فروشــگاه های 
مشــخصًا بــرای تفلیســی ها مســیحیت از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت آن هــا نــه تنهــا 
گرویدنــد بلکــه در مقابــل تغییــر دیــن هــم  کــه بــه مســیحیت  جــزو اولیــن اقوامــی بودنــد 
کــه بخــش زیــادی از صنایــع دســتی  کردنــد بنابرایــن بســیار طبیعــی اســت  ایســتادگی 
بــه  کــه  تشــکیل دهــد  از قدیســینی  فلــزی  کوچــک  و مجســمه های  را صلیــب  آن هــا 
گــر از ایــن  گرجســتان فــرش اســت. حتــی ا کرده انــد. ســوغات دیگــر  مســیحیت خدمــت 
کوه پایه هــای  یــا  حجــم معمــاری و آجــر و تمــدن خســته شــدید باغ هــای بوتانیــکال 
کننــد، فقــط بایــد ســوار متــرو،  اطــراف تفلیــس آماده انــد تــا شــما را از شــر ِ آجرهــا خــاص 
ــم  ــوس ه ــرو و اتوب ــتگاه مت ــهر ایس ــم ش ــای مه ــه ی جاه ــوید. هم ــوس ش ــا اتوب ــی ی کس تا

کافــی!( در شــهر موجــود اســت. ــه مقــدار الزم ) و  کســی هــم ب ــد، و تا دارن
کــرد. بعدهــا بــا  گذشــته های دور ابتــدا در طــول ســواحل رودخانــه رشــد  تفلیــس در 
بــه دامنه هــا و تپه هــا و فاتهــای اطــراف رودخانــه  افزایــش جمعیــت ســاخت و ســاز 
که این فاتها در شــمال و شــمال شــرقی شــهر واقع شده اســت. قســمتهای  کشــیده شــد 
جنــوب شــرقی شــهر از خیابانهــای تنــگ و خانه هــای قدیمــی دو یــا ســه طبقــه تشــکیل 
کــه مجموعــه قدیمــی شــهر تفلیــس را تشــکیل می دهــد آب و هــوا هــوای تفلیــس  شــده 
کیــزه  اســت. کوهســتانها در دره هــای اطــراف مــی وزد همیشــه پا کــه از  بــه ســبب نســیمی 
تفلیــس بــدون شــک یکــی از ســه پایتخــت دیدنــی در قفقــاز اســت و دیدنــش بــر هــر 

واجــب. جهانگــردی 
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تاریخچه
کشــور، تفلیــس  ِ آن و مرکــز تمــام اتفاقــات ایــن  گرجســتان، بزرگتریــن شــهر  پایتخــت 
دیدنی هایــش.  و  غنــی  فرهنــگ  زیبایــش،  رســتوران های  و  تفلیــس  دارد.  نــام 
می خوانیــم  تفلیــس  را  آن  ایرانیــان  مــا  چــه؟  یعنــی  تفلیــس  امــا  شــنیده ایم،  خیلــی 
یــا  تیفیلیســی  گرجــی  زبــان  در  می گوینــد.   Tbilisi تبیلیســی  آن  بــه  انگلیســی ها  امــا 
گــرم. احتمــااًل  تهیبیلیســی مشــتق از واژه ی تپیهیلــی هســتند، کــه معنــای آن می شــود 
ــه در حــال  ک ــرم موجــود در تفلیــس اســت  گ ــه خاطــر چشــمه های آب  ــذاری ب ایــن نام گ
حاضــر هــم وجــود دارنــد و البتــه آدمیــزاد ِ سواســتفاده گر از ایــن موقعیــت طبیعــی بــرای 
ــردی و  گوگ ــا آب  ــرم ب گ ــام آب  ــس حم ــروز در تفلی ــه، ام ــته. بل ــود جس ــام س ــاخت حم س
معدنــی در دســترس عمــوم اســت. تفلیــس در هــزاره ســوم تــا چهــارم پیــش از میــاد 
مســیح مســکونی شــد. در ســال نامه های قــرن چهــارم میــادی تفلیــس را قلعه -شــهر 
کن، قلعــه بــوده و بعــدًا تاسیســات  کرده انــد. احتمــااًل بــه خاطــر این کــه ابتــدا بــه ســا ذکــر 
کنــارش ســاخته شــده اند و بــه تدریــج ســر و شــکل شــهر را پیــدا  گوشــه و  شــهری در 
کانــون  کــه تفلیــس در تاقــی راه هــای مهــم بازرگانــی بــوده همیشــه در  کــرده. از آن جــا 
ــای  ــواحل رودخانه ه ــده. س ــاب می آم ــه حس ــم ب ــهری مه ــه ش ــوده و همیش ــات ب توجه
دور و اطــراف تفلیــس خاســتگاه ِ اولیــه ی ایــن شــهر هســتند، امــا بــا ازدیــاد جمعیــت، 
قســمت   یافــت.  گســترش  رودهــا  اطــراف  فات هــای  و  دامنه هــا  تپه هــا،  بــه  رو  شــهر 
ِ شــهر از خیابان هــای تنــگ و باریــک و خانه هــای دو-ســه  طبقــه ای  جنــوب شــرقی 

کــه بافــت قدیمــی ِ شــهر را تشــکیل داده انــد. تشــکیل شــده 

جغرافیا
تفلیــس در هــزاره ی چهــارم تــا ســوم پیــش از میــاد مســکونی شــد. بــرای اولیــن بــار 
بــرده  نــام  ـ شــهر  بــه عنــوان قلعــه  از تفلیــس  قــرن چهــارم میــادی  در ســالنامه های 
شده اســت. تفلیــس بــه علــت واقــع شــدن در محــل تاقــی راههــای مهــم همیشــه دارای 
گســترش و توســعه ایــن شــهر از  گــی هــا ســبب  اهمیــت منطقــه ای بــوده و همیــن ویژ
ــزرگ و ۲۵۰  کــوه قفقــاز ب کنــون شده اســت. ایــن شــهر در ۱۲۰ کیلومتــری رشــته  ــاز تا دیرب
کیلومتــری دریــای ســیاه قــرار دارد و بــا شــهرهای تاشــکند، اســتانبول، رم، بارســلون، 

گو هــم عــرض اســت.  بوســتون، و شــیکا
کــه  گسترده اســت. ایــن رود  شــهر در دو طــرف ســاحل رود متکــواری در درون دره ای 
کوههــای ترکیــه سرچشــمه می گیــرد بــه طــول ۳۶ کیلومتــر در شــهر جــاری اســت. ســد  از 
کاهــش می دهــد و رژیــم آبــی آن را تنظیــم  اورتاچــاال ســرعت جریــان آب را در مســیر شــهر 
از دامنه هــای  زیرزمینــی می گذرنــد  آبراهه هــای  از  کــه  کوهســتانی  نهــر  پنــج  می کنــد. 
کــر می ریزنــد: دیگمیــس تســکالی و تساوکیســیس تســقالی از مغــرب  اطــراف تفلیــس بــه 
کوچــک بــه نــام لیســی  گلدانیــس تســقالی و لوچینیــس تســقالی از مشــرق. دو دریاچــه ی 
کــو در دامنه هــای شــمالی تفلیــس واقــع شــده اند. »دریاچــه تفلیــس« در پشــت رشــته  و 
کــوه ماخــات واقــع اســت و پیرامــون آن دشــت ســامگوری قــرار دارد.  کــوه هــای متاتــس 
کــوه ماخــات در  کی در جنــوب و رشــته  مینــدا در مغــرب تابــوری و تیغه هــای ســولوال
کــوه تابــوری چشــمه های  مشــرق شــهر واقــع شــده اند.  در دامنه هــای شــمال شــرقی 

کــه دارای ترکیبــات قلیایــی و ســولفات اســت.  گــرم جریــان دارد  آب 
کــرد. بعدهــا بــا  گذشــته های دور ابتــدا در طــول ســواحل رودخانــه رشــد  تفلیــس در 
بــه دامنه هــا و تپه هــا و فاتهــای اطــراف رودخانــه  افزایــش جمعیــت ســاخت و ســاز 
واقــع شده اســت.  و شــمال شــرقی شــهر  هــا در شــمال  فــات  ایــن  کــه  کشــیده شــد 
قســمت هــای جنــوب شــرقی شــهر از خیابــان هــای تنــگ و خانه هــای قدیمــی دو یــا 
ــه مجموعــه ی قدیمــی شــهر تفلیــس را تشــکیل می دهــد. ک ســه طبقــه تشــکیل شــده 

جمعیت
بــر اســاس آخریــن سرشــماری )۱۹۸۹( جمعیــت شــهر تفلیــس ۹۳۶ ۲۴۶ ۱ تــن بوده اســت 
 1.4% یونانــی   1.8% کــرد   2.4% اوس   2.7% ارمنــی   10% گرجــی   66.1% از:  متشــکل 
گرجــی، آســوری هــا باروســی  کراینــی. یهــودی هــا و یهــودی هــای  آذربایجانــی و %1.3 ا
کــدام  کــه نســبت هــر  کن تفلیس انــد  هــا )روس هــای ســفید( و تاتارهــا از دیگــر اقــوام ســا
کمتــر از ٪۱ کل جمعیــت شــهر اســت. ارمنی هــای تفلیــس و روس هــا و یهــودی هــا  از آنهــا 
کــه تعــداد آنهــا در فاصلــه ۱۹۷۹ تــا ۱۹۸۹ کاهــش یافته اســت.  از جملــه اقوامــی هســتند 
نبوده اســت.  تأثیــر  بــی  ارامنــه  کاهــش  در  ارمنســتان  و  آذربایجــان  جنــگ  احتمــااًل 
کاهــش  ــه اســرائیل نیــز ممکــن اســت ســبب  مهاجــرت یهــودی هــای شــوروی ســابق ب

تعــداد یهــودی هــا در طــی ســال هــای یــاد شــده باشــد.
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بازگشت به فهرست مطالب

ساختار و معماری
ــه ســه بخــش آن در ســاحل راســت  ک تفلیــس قدیمــی از چهــار بخــش تشــکیل می شــد 
ــود )کــه در ســاحل رود از شــمال بــه جنــوب بــه شــمال غربــی ـ جنــوب شــرقی  ــر واقــع ب ک

کرده اســت(: انحنــا پیــدا 
نهرهــای  )بیــن  اینترامــوروس  قدیمــی  بخــش  قلعــه(  غربــی  )در  کالیســی  یــا  کاال   )۱

قلعــه. ناریــن  ارگ  و  می ریزنــد(  کــر  بــه  کــه  خانــه  دبــه  و  کی  ســولوال
کــر و در  کــرده بــود. شــهر در ســاحل  گــرم رشــد  ۲( تفلیــس در پیرامــون چشــمه های آب 
گروهــی از ســیدها را در ارتفاعــات تابــور )در  کاال قــرار داشــت. شــاه صفــی  روبــرو و پاییــن 

شــرق دبــه خانــه( ســکونت داد.
۳( بخــش خارجــی ـ اوبانــی نزدیــک میــدان اســبدوانی بــاال و در جهــت شــمال دو بخــش 

. نخست
کاال بــه نــام ایســانی یــا نیســانی )بعدهــا آوالبــار(  ۴( بخــش واقــع در ســاحل چــپ روبــروی 
و ارتفاعــات ماخاتــا در شــمال آن. ایســانی بــا صغدبیــل منابــع عربــی مطابقــت دارد. 

ــت. ــر شده اس ــو ذک ــنت اب ــی س ــل در زندگ ــتان صغدبی گورس

سه ارگ در تفلیس مشخص شده است :
کــه در ۱۱۹۹/ ۱۷۸۵ بکلــی  ۱( ارگ قدیمــی تابــور بــر روی تپــه ی ســاحل راســت دبــه خانــه 
ــه  گنج ــرد دروازه ی  ــت می ک کاال را محافظ ــی  ــه دروازه ی جنوب ک ــن ارگ  ــد. ای ــران ش وی

نامیــده می شــد.
کــه ایــن قلعــه پیــش از اســام  کاال. بــه نظــر می رســد  ۲( ارگ ناریــن قلعــه در تپــه ی 

شــد. تخلیــه   ۱۸۱۸  /۱۲۳۳ در  ارگ  ایــن  داشته اســت.  نــام  تســیخه  ـ  شــوریس 
کــه بــه عنــوان ســرپل عمــل می کــرد. در ۱۱۴۰/ ۱۷۲۸ تــرک هــا بــرای  ۳( ارگ ســاحل چــپ 
ــد  کردن ــه ســنگربندی و ایجــاد اســتحکامات نظامــی در ایــن محــل  ــار شــروع ب آخریــن ب

گذاشــتند. کار را ناتمــام  امــا 
قدیمــی تریــن قصــر از قصرهــای ســلطنتی متخــی در ســاحل چــپ روبــروی پــل قدیمــی 
اســت. در ۱۰۴۸/ ۱۶۳۸ رســتم شــاه مســلمان قصــری بــه طــول حــدود ۱۲۰ متــر در امتداد 
کــرد. در اینجــا شــاردن بــه حضــور شــاه نــواز رســید. کمــی دورتــر بــه  کــورا در تفلیــس بنــا  رود 
کامــًا بــه ســبک ایرانــی تزئیــن  کــه  ســوی جنــوب شــاه واختانــگ ششــم قصــری ســاخت 

کردنــد. شــده بــود. ترکهــا در ۱۱۳۷/۱۷۲۵ ایــن قصــر را ویــران 

وسایل نقلیه
- مترو

متــرو مهم تریــن وســیله ی حمــل و نقــل در تفلیــس محســوب می شــود. متــروی تفلیــس 
ــی ِ تفلیــس اســت.  ــه خــودِی خــود یکــی از جاذبه هــای دیدن ــه واســطه ی قدمتــش، ب ب
ــان رســید. متــروی  ــه پای ســاخت ایــن متــرو در ســال ١٩٥٢ شــروع شــد و در ١٩٦٦ هــم ب
کارش از ٦ صبح تا ١ بعد از نیمه شــب اســت  تفلیس دارای ٢٢ ایســتگاه اســت و ســاعت 

گفتــه می شــود. در هــر توقــف نــام ایســتگاه و ایســتگاه بعــدی 

- اتوبوس
اتوبوس هــای زرد رنــِگ تفلیــس در اندازه هــای مختلفــی هســتند، توضیحــی در مــورد 
ــون  ــد چ ــت را دور نیاندازی ــورد. بلی ــم می خ ــه چش ــا ب ــره ی اتوبوس ه ــر روی پنج ــیر ب مس
کنتــرل آن را از شــما خواهــد خواســت. بــه غیــر از اتوبــوس، مارشــروتکا - نوعــی ون  مأمــور 
کمونیســم اســت! - هــم در خدمــت سیســتم حمــل و نقــل عمومــی  کــه یــادگار دوران 

ــرار می دهنــد. اســت. مارشــروتکاها بیشــتر مســیرهای فرعــی را تحــت پوشــش ق

کسی - تا
کســی متر امــا خبــری نیســت. بــرای همیــن قبــل از  کســی در تفلیــس فــراوان اســت، از تا تا
کرایــه بــا راننــده بــه توافــق برســید. کوتاه تریــن مســیرها قیمتــی  ســوار شــدن، حتمــًا بــر ســر 
در حــدود ســه هــزار تومــان خواهنــد داشــت و قیمــت مســیرهای طوالنــی بــه هفــت 
ــد  ــتی تر می روی ــناخته تر و غیرتوریس ــیرهای ناش ــه مس ــر ب گ ــید. ا ــد رس ــان خواه ــزار توم ه
گرجــی هــم نمی دانیــد از این کــه راننــده بــه طــور مــدام توقــف می کنــد و  و روســی یــا 
انتظــار  و  نشــوید  آدرس شــما ســوال می کنــد، عصبانــی  مــورد  از همشــهری هایش در 
ــد  ــه فرودگاه هــا بای ــه ی بیشــتر از حــد انتظــار را نیــز داشــته باشــید. در مــورد رفتــن ب کرای

کرایه هــا بیشــتر هــم می شــوند. کــه  گفــت 

آب و هوا
کــه هــوای  کوهســتان های اطــراف تفلیــس مــی وزد باعــث شــده اســت  کــه از  نســیمی 
گرم تریــن حالــت خــود از ســی  تفلیــس خنــک و تمیــز باشــد، دمــای هــوا در تابســتان ها در 
درجــه ســانتی گراد فراتــر نمــی رود. زمســتان ها، دمــای هــوا تــا صفــر درجــه و در بعضــی 
کم تــر از آن هــم می رســد. میانگیــن بــارش در تفلیــس نزدیــک بــه پانصــد میلی متــر  مــوارد 
ــز  ــار و پایی کل به ــاص دارد. در  ــرم اختص گ ــول  ــه فص ــر آن ب ــی میلی مت ــا س ــه تنه ک ــت  اس

گرجســتان ایــده آل هســتند.  بــرای رفتــن بــه 
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خرید
- کتابفروشی پروسپرو

گرجســتان و  کتاب هــای آن راجــع بــه  کافه کتــاب اســت. بســیاری از  در حقیقــت یــک 
کــه البتــه ممکــن اســت  کیفیــت نفیــس اســت  ــا  ــان انگلیســی و ب ناحیــه ی قفقــاز، بــه زب

گــران بــه نظــر بیاینــد.

- ژئولند
گرجســتان بــرای خریــد نقشــه، ژئولنــد اســت. ژئولنــد نقشــه های تولیــدی  بهتریــن جــا در 
کــه بهتریــن نقشــه ی توپوگرافــی  ارتــش شــوروی را در مقیــاس ١:٥٠٠٠٠ در اختیــار دارد 
گــر قصــد تهیــه ی نقشــه  بــرای پیــاده روی در ســطح شــهر بــه شــمار می آیــد. همین طــور ا
گرجســتان را داریــد، نقشــه ی تولیــد شــده در ارتــش شــوروی و بــا مقیــاس ١:٢٥٠٠٠٠  کل  از 
بهتریــن انتخــاب ممکــن اســت. ژئولنــد همچنیــن بــه زودی نقشــه های ١:٥٠٠٠٠ خــود را 

کــرد. کافه هــا بــه بیــرون عرضــه خواهــد  کوه پیمایــی و  در زمینه هــای 

- درای بریج مارکت
یــک بــازار عالــی بــرای خریــدن خرده ریزهــای قشــنگ و دیدنی و همچنیــن مجموعه های 
گرفتــه تــا ظــروف چینی، شیشــه ای  کاردئــون، ســماور و لــوازم برقــی  جالــب از آثــار هنــری، آ
و فلــزی اســت. نکتــه ی جالــب ســن و ســال فروشــندگان درای بریــج مارکــت اســت، آن هــا 

کثــرًا محلــی و فوق العــاده پیــر هســتند. ا

- جورجیان سوِونیرز
بعضــی از اجنــاس ســر و شــکل خوبــی ندارنــد، امــا مجســمه ها، عروســک ها و آدمک هــا 
ــا  کار دیگــر! - ب ــه  ــور، ن ــه عنــوان دک ــر دنبــال شمشــیر - البتــه ب گ ــرا هســتند. ا گی بامــزه و 

ــد آن اســت. ــرای خری ــی ب مشــخصات قفقــازی هســتید، این جــا جــای خوب

گاسم - گالری آرت 
کاالهــای مختلفــی بــرای فــروش  گرفتــه، و  کتابفروشــی پروســپرو قــرار  گالــری بعــد از  ایــن 
کیف هــای دســت دوز، کــه  کــی یــا  کوچــک مســی یــا زیــورآالت ال دارد. مثــًا مجســمه های 

کنیــد. گاســم تهیــه  گرجــی اســت را می توانیــد از آرت  همــه هــم هنــر هنرمنــدان 

- کارپت شاپ
کارپــت شــاپ بــه معنــای قالی فروشــی معــروف شــده در واقــع  کــه بــه  ایــن فروشــگاه 
اســم نــدارد! در نیمــه راه لســلیدزه قــرار دارد و محلی هــا از آن فــرش می خرنــد، کــه ایــن 

ــت. ــوب اس ــگاه خ ــک فروش ــخیص ب ــرای تش ــانه ب ــن نش بهتری

- میدان ٩١
کــه میــدان ٩١، قدیمی تریــن فرش فروشــی در قفقــاز اســت.  این جــور تبلیــغ می شــود 
میــدان ٩١ شــبیه غــار چهــل دزد بغــداد اســت، پــر از فــرش، ســماور، مفرغی جــات و 

اســت.  گرجســتان  سرتاســر  از  عتیقه جــات  و  ســنتی  لباس هــای  همچنیــن 

- گرین سان سوِونیرز
بــرای خریــد روســری قــاب دوزی شــده و خنزرپنزرهــای ریــزه و ارزان بــه عنــوان ســوغات، 

بــدک نیســت.

گردشگری تفلیس جاذبه های تفریحی و 
- شهر قدیمی

کنــار دیوارهــای قلعــه ی تاریــکاال قــرار دارد. کوچه هــای شــهر  قســمت قدیمی تــر شــهر در 
کاال می گوینــد. خانه هــای  قدیمــی تــو در تــو در هــم تنیــده اســت و در زبــان محلــی بــه آن 
کثــرًا حیــاط و بالکــن چوبــی دارنــد، همچنیــن در قســمت هایی از شــهر  ایــن منطقــه ا
گرجســتان مســلط بودنــد  کــه زمانــی بــر  قدیمــی ویرانه هایــی از ســاخته های ایرانیــان 

ــه چشــم می خــورد. ب

گورگاسالیس - میدان 
یکــی از بهتریــن جاهــا بــرای تعییــن موقعیــت در تفلیــس، ایــن میــدان شــلوغ و پرترافیــک 
کشــیده شــده اســت،  کلیســای متخــی  -بــه خاطــر وجــود بــازار- اســت. از میــدان پلــی بــه 
کلیســا مرتبــط  ایــن  بــه  را  کــواری عبــور می کنــد و میــدان  از روی رودخانــه  پــل  ایــن 

می ســازد. 

- دریاچه لیسی
کــرده اســت.  گســترش پیــدا   دریاچــه تفلیــس از شــمال غربــی تــا جنــوب شــرقی شــهر 
ایــن دریاچــه از ســال ۱۹۵۳ مــورد اســتفاده واقــع شــده اســت. طــول آن ۸.75 کیلومتــر ، 
کثــر عــرض آن۸۵. ۱دریاچــه از بــاران، بــرف و آبهــای زیــر زمینــی تامیــن میشــود. در  حدا
کثــر دمــای آب آن  کثــر مقــدار و در پاییــز حداقــل مقــدار آب را دارا میباشــد. حدا بهــار حدا
ــا حــدودی شــور اســت.  ــراد میرســد. آب دریاچــه ت گ ــه ۲۸ درجــه ســانتی  در تابســتان ب
گــرم در لیتــر امــاح دارد. از ایــن دریاچــه جهــت پــرورش ماهــی اســتفاده  ۲۶۹۵ میلــی 
کنــار ایــن  میشــود و در تابســتان مــردم تفلیــس جهــت ماهیگیــری و اســتراحت و شــنا بــه 

دریاچــه مــی اینــد.

- دریاچه تفلیس
کــوه مقــدس واقــع شــده اســت و ارتفــاع  کوچــک در دامنــه شــمالی  ایــن دریاچــه بســیار 
ــر  کث ــه مــی شــود. حدا ــوده و توســط آب نهــر و ارازی تغذی ــر ب ــا ۷ .۶۸۶ مت آن ســطح دری
کابیــن هــم دایــر اســت.در فصــل تابســتان  عمــق آن بــه ۶. ۲ متــر میرســد و در آنجــا تلــه 
ک و باطــراوت  محــل مناســبی جهــت تمــدد اعصــاب و پیــاده روی و اســتفاده از هــوای پــا
کــه مــی تــوان بــا  آن مــی باشــد. ایــن در یاچــه در یکــی از پــارك هــای تفلیــس واقــع شــده 
کــرد دارای امکانــات قایــق ســواری ماهیگیــری و شــنا دارد. کابیــن از آن هــا دیــدن  تلــه 

کپشت - دریاچه ال
کرانــه راســت  کــه بیــن مــردم شــهر معــروف بــه محلــه حمــام هــا مــی باشــد در  ایــن محلــه 
کــورا واقــع شــده و جــزو قدیمــی تریــن و تاریخــی تریــن مناطــق تفلیــس بــه شــمار  رودخانــه 
گــردد بــه وجــود چشــمه هــای  مــی آیــد. علــت ســاخت حمــام هــا در ایــن منطقــه بــر مــی 
کــه در ایــن منطقــه بــه وفــور یافــت مــی شــده اشــت. بــر اســاس افســانه  گــرم طبیعــی  آب 
ــه  گرگاســالی )ب گرجســتان( یعنــی واختانــگ  ــام قدیمــی پادشــاهی  کارتــل )ن هــا پادشــاه 
کشــف ایــن چشــمه هــای معدنــی در  گــرگ ســر( در قــرن 5 میــادی و بواســطه  معنــی 
گــرم بــودن آب  کــه بواســطه  زمــان شــکار عاقمنــد شــد شــهر جدیــدی در اینجــا بنــا نهــد 
گــرم نهــاده شــد. جهانگــردان،  چشــمه هــا بــر ایــن شــهر نــام تبیلیســی بــه معنــای جــای 
ایــن  از خــود در مــورد وجــود  بــه جامانــده  آثــار  مورخــان و جغرافیدانــان معروفــی در 

چشــمه هــا ســخن رانــده انــد.
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- روستاولی و شهر جدید
کیلومتــری شــمال  کــه در یــک و نیــم  گــر تفلیــس موجــود زنــده بــود، خیابــان روســتاولی  ا
اولیــه ی  ح  طــر می آمــد.  حســاب  بــه  شــاهرگش  دارد،  قــرار  پلبیــس  تاویســو  میــدان 
ســاختش را روس هــا در قــرن نوزدهــم دادنــد و االن بــا ســاختمان های شــیک و مهــم 
پــر شــده اســت. ایــن خیابــان بــرای پیــاده روی عالــی اســت. برنامــه ی نوســازی خیابــان 
گل و  کــه بــا حفــظ نمــای ســاختمان ها و مرمــت آن هــا، کاشــتن  روســتاولی تصمیــم دارد 
کــردن نداشــته باشــد  کــه خــودرو در آن اجــازه ی تــردد و پــارک  احــداث مســیرهای جدیــد 

بــر زیبایــی آن بیافزایــد.

- میدان تاویسوپلبیس
میــدان تاویســوپلبیس بــا میــدان آزادی، قبــًا میــدان لنیــن نــام داشــت. هتــل ماریــوت 
گرفتــه اســت. آخریــن مجســمه ی لنیــن  در غــرب و ســالن بــزرگ شــهر در جنــوب آن قــرار 
کردنــد و بــه جــای آن  کــه در ســال ١٩٩٠ ســرنگونش  گرجســتان این جــا ایســتاده بــود  در 

گئــورگ قــراردارد.  مجســمه ی طایــِی ســنت 
- موزه هنر های زیبا

کــرده بــه طــرز جامعــی هــر  گرفتــه و ســعی  در شــمال شــرقی میــدان تاویســوپلبیس قــرار 
ــد.  ــته باش ــود داش ــت را دروِن خ ــاط اس ــتان در ارتب گرجس ــر  ــا هن ــی ب ــه نوع ــه ب ک ــزی  چی
ایــن اشــیا از قــرون قبــل از میــاد مســیح تــا دوران معاصــر را در برمی گیرنــد. بعضــی از 
مــوزه  تهویــه هــوا بســته هســتند. برجســته ترین بخــش  بــه خاطــر مشــکل  بخش هــا 
گنجینه هاســت، کــه بــدون پرداخــت پــول می توانیــد از وجــود راهنمــای مــوزه  بخــش 
گنجینــه شــامل مجموعــه ای اســت غنــی از تندیس هــا،  کنیــد. بخــش  هــم اســتفاده 
کــه از فلــزات ارزشــمند مثــل طــا و نقــره درســت شــده اند  جواهــرات و صلیب هایــی 
کلیســاها و  باســتان و  گرجســتاِن  گرجســتان و منطقــه ی  از سرتاســر  اشــیا  ایــن  کثــر  ا
صومعه هــای موجــود در آن مناطــق -بیشــتر منظــور ترکیــه ی امــروزی اســت- کشــف و 
کــه برایشــان  گرجی هــا  بــه ایــن مــوزه انتقــال داده شــده . خیلــی از اشــیا و میــراث فرهنگــی 
ــوان  ــه از میــان آن هــا می ت ک مقــدس و متبــرک اســت در ایــن مــوزه نگــه داری می شــوند 
کــه چهــار زمــرد، پنــج یاقــوت و شــش  ــرد  ک ــه صلیــب روی ســینه ی ملکــه تامــار اشــاره  ب
کار رفتــه اســت. ایــن تنهــا عتیقــه ی شــخصی ِ شــناخته شــده مربــوط  مرواریــد، در آن بــه 
بــه پادشــاهی قــرن دوازدهــم میــادی اســت. از دیگــر بخش هــای مشــهور مــوزه می تــوان 
ــی و  ــی و آذربایجان نقاشــی های نیکــو پیرعثمانــی، صنایــع دســتی  و اشــیای هنــری ایران
کــه مشــخصًا  گرجــی، اروپایــی و روســی ِ مربــوط بــه قــرن نوزدهــم را نــام بــرد  نقاشــی های 

ــده اند. ــق ش ــیه خل ــاب روس ــر انق ــت تاثی تح

- موزه ی پول
ــه  ــی ب ــوزه ی معروف ــس م ــرار دارد، در تفلی ــوپلبیس ق ــدان تاویس ــه در می ک ــول  ــوزه ی پ م
حســاب می آیــد. موســس ایــن مــوزه، بانــک ملــی ِ گرجســتان بــوده. در ایــن مــوزه شــما 
گرجســتان، از قــرن ششــم قبــل از میــاد تــا حــال حاضــر را مشــاهده  ســیر تحــول پــول 
ــه عنــوان پــول  ــا قبــل از معرفــی الری ب ــه ت ک کوپن هــای انحصــاری  ــه شــامل  ک می کنیــد 

ملــی اســتفاده می شــد هــم، می شــود.

- َوک
کثــر  کمــی بــا تفلیــس فاصلــه دارد، خانــه ی ا کــه البتــه  منطقــه ی اعیان نشــینی اســت 
کافــه.  ــد، رســتوران و  ــز خری ک گرفتــه و پــر اســت از مرا افــراد مشــهور در ایــن منطقــه قــرار 
اختصــاص  ســی  دهــه ی  ســال های  قربانیــان  بــه  کــه  قبرســتانی  روی  َوک  می گوینــد 
داشــته ســاخته شــده، شــهرت َوک عمدتــًا بــه خاطــر وجــود دانشــگاه ملــی تفلیــس در آن 
کــه بــه نــام دریاچــه ی  اســت. عــاوه بــر دانشــگاه، َوک یــک دریاچــه ی بســیار مشــهور دارد 

کــرد.  ک پشــت ها می شناســندش و می شــود در آن ماهی گیــری هــم  ال

کوه مقدس - کوه متاتسمیندا یا 
گرفتــه  ــا غــرب شــهر تفلیــس را فــرا  کــه بخــش مرکــزی ت متاتســمیندا تپــه ای بلنــد اســت 
پــارک  تپــه،  بــاالی  دارد.  قــرار  آن  روی  بــر  هــم  متــر   ٢١٠ طــول  بــه  تلویزیــون  دکل  و 
کــه  کیلومتــر مربــع  متاتســمیندا قــرار دارد؛ یــک پــارک مجهــز و تفریحــی بــا مســاحت یــک 
کــه بــا ســرعت زیــاد و روی مســیر مارپیــچ  کســتر -قطارهــای شــهربازی  بلندتریــن رولــر 
ــد. ــد در آن ببینی ــر، می توانی ــصت مت ــول ش ــا ط ــا را، ب ــر اروپ ــد- در سرتاس ــت می کنن حرک

- باغ های بوتانیکال
کنیــد. باغ هــای بوتانیــکال در  گــذار دو-ســه ســاعته آمــاده  گشــت و  خودتــان را بــرای یــک 
ســال ١٨٤٥ بــه روی عمــوم بازگشــایی شــدند و قبــل از آن، تنهــا خانــواده ســلطنتی حــق 

اســتفاده از آن هــا را داشــتند.

- کلیسای ژواریس ماما
کلیســا بــه قــرن پنجــم میــادی برمی گــردد، البتــه بازســازی های  تاریــخ ســاخت ایــن 
کلیســای قــرن شــانزدهمی معرفــی  انجــام شــده بــر روی ژاوریــس مامــا، آن را بیشــتر یــک 
کلیســا بــه وســیله ی رنگ هــای قرمــز و آبــی ترمیــم شــده،  می کنــد. نقاشــی های دیــواری 

کلیســا بســیار آرام بخــش و عارفانــه اســت. فضــای داخلــی 

- موزه تاریخ تفلیس
گرفتــه اســت و نمایش گــر عکس هایــی  کاروان ســرای قدیمــی جــای  ایــن مــوزه در دل یــک 

مربــوط بــه دوره ی شــوروی و البتــه اشــیای هنــری مربــوط بــه همان دوران اســت.

- کلیسای جامع سیونی
در اصــل در طــی قــرون ششــم و هفتــم میــادی ســاخته شــده، امــا در طــول زمان هــای 
ــوان  ــه ســختی می ت ــه ب ک گرفتــه  ــرار  بســیار آن قــدر مــورد مرمــت و بازســازی و تغییــرات ق
کــدام زمــان مربــوط می شــود. البتــه در ایــن مــورد اســتثنا  کــدام قســمت از آن بــه  گفــت 
کار پیمــان کاری و ســرهم بندی شــده  هــم داریــم، قطــع بــه یقیــن ایــوان جنوبــی یــک 
کثــر تغییــرات بــه قــرن ســیزدهم بــاز می گردنــد  مربــوط بــه دهــه ی نــود اســت. البتــه ا
گنبــد نمازخانــه ی جنوبــی در قــرن هفدهــم اضافــه شــده. مقدس تریــن و  امــا خــب 
اســت  نینــو  ســن  صلیــب  می شــود  نگــه داری  کلیســا  ایــن  در  کــه  شــی ئی  مهم تریــن 
ــی  ــه یعن ــس مربوط ــده و قدی ــکیل ش ــو تش ــت م ــاخه های درخ ــانه ها از ش ــق افس ــه طب ک
ســن نینــو ایــن شــاخه های مــو را بــا موهــای خودشــان بســته  و صلیــب مزبــور را درســت 
ــل تماشاســت، صلیــب اصلــی  ــدِل ایــن صلیــب در ســمت چــپ محــراب قاب ــد. ب کرده ان

کلیســا نگــه داری می شــود. البتــه در جــای امنــی در داخــل 

- قلعه ناریکاال
کــه در  ــود  ج تلویزیــون تفلیــس قلعــه ناریــکا تنهــا چیــزی ب ــر ــا قبــل از ســاخته شــدن ب ت
آســمان توجــه چشــم را بــه خــود جلــب می کــرد. ناریــکاال همچنیــن یــک نمــاد باســتانی 
از تفلیــس و اســتحکامات دفاعــی اش بــه شــمار مــی رود. دیوارهــای قلعــه بــه برهه هــای 
تاریخــی مختلفــی تعلــق دارنــد، مثــًا اولیــن دیــوار مربــوط بــه قــرن چهــارم میــادی و 
گرجســتان را در دســت داشــتند و قلعــه تنهــا یــک دژ دفاعــی  کــه ایرانی هــا  زمانــی اســت 
مــرای 

ج هــا و ســاختمان اصلــی بــه دســت اُُ کثــر قلعــه، بــه خصــوص بر بــود، نــه بیشــتر. ا
گرجی هــا، فارس هــا و ترک هــا هــر  عــرب و در طــول قــرن هشــتم ســاخته شــده. بعدهــا 
کــدام قســمت هایی را بــه آن اضافــه می کردنــد تــا این کــه در ســال ١٨٢٤ انفجــار عظیمــی 
خ داد، کــه نــه تنهــا دیوارهــای  کــه در قلعــه انبــار شــده بــود ر بــر اثــر احتــراق مهمــات روســی 
کــرد. ناریــکاال  کــه درون قلعــه قــرار داشــت را نابــود  کلیســای ســنت نیــکاس  قلعــه بلکــه 
ــاالی قلعــه  ــس پلیــس تفلیــس بازســازی شــد، از ب کمــک ریی ــود بــه  ــه ی ن ــول ده در ط
ــل تماشاســت. بیــرون در قلعــه مجســمه ی  ــا از شــهر تفلیــس قاب چنــد نمــای بکــر و زیب
گرجســتان( قــرار دارد. ایــن مجســمه ی آلومینیومــی ٢٠ متــر طــول  کارتلیــس ددا )مــادر 
مجســمه  ایــن  دســتان  از  یکــی  در  اســت.  گرجســتان  ســمبل های  از  یکــی  و  داشــته 
ــه  گرجی هــا ب ــه هــر دوی این هــا نمــاد  ــرار دارد، ک شمشــیر و در دســت دیگــر یــک جــام ق

حســاب می آینــد. نشــان هایی از میهمان نــوازی و سلحشــور بــودن.

- آوالباری
کــه در  آوالبــاری خیلــی تــوی چشــم اســت، در قســمتی از تفلیــس و روی صخره هایــی 
کــه پــل متخــی از شــهر  کــواری قــرار دارنــد واقــع شــده و بــه انــدازه ا ی  شــرق ســاحل رود 
کــه بــه رودخانــه  قدیمــی دور می شــود، امتــداد می یابــد. بــه خاطــر ارتفــاع و ِاشــرافی 
گرجســتان قــرار  داشــت حداقــل دوبــار در طــول تاریــخ مــورد اســتفاده ی متجاوزیــن بــه 
کــه مخالفــت  می گیــرد. در ســال ١٢٢٦ میــادی و بعــد در ســال ١٥٢٢، گرجی هایــی را 
ــه پاییــن و درون  ــد، از آن ارتفــاع ب ــر پذیــرش دیــن می کردن ــا مقاومتــی در براب سیاســی ی
رودخانــه می انداختنــد. بلــه، رســم روزگار چنیــن اســت. در آوالبــاری یــک مجســمه از 
گورگاســالی در حــال اسب ســواری وجــود دارد. گورگاســالی در قــرن پنجــم  شــاه واختانــگ 
تفلیــس را پایتخــت خــود قــرار داد. قصــر داوود شــاه این جــا ســاخته شــده بــود و ازدواج 
کنــار آن توســط  کلیســای  ملکــه تامــار در همین جــا برگــزار شــده بــود، قصــر بــه همــراه 
کــه امــروزه در آوالبــاری می بینیــم در قــرن ســیزدهم و  مغول هــا ویــران شــد. کلیســایی 
ــار  ــرون بعــدی هــم چنــد ب ــی ســاخته شــده و در طــول ق توســط شــاه دمتــری تاودادبول
بــه ســالن تئاتــر  کل تبدیــل  بــه  گرفتــه. در ســال ١٩٧٤ کلیســا را  مــورد بازســازی قــرار 
کنــد. روی تپــه ی آوالبــاری  کاربــرِی کلیســا پیــدا  کشــید تــا دوبــاره  کردنــد و ده ســال طــول 
گرجســتان وجــود دارد: کلیســای جامــع ســمیندا ســامبا. کمــی  یــک ســمبل مذهبــی از 

کاخ ریاســت جمهــوری قــرار دارد. آن طرف تــر هــم 
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گئورگ مقدس - کلیسای ارامنه ی 
گئــورگ مقــدس قــرار دارد. ایــن  گورگاســالی، کلیســای جامــع ارامنــه ســنت  بــاالی میــدان 
کلیســا در ســال ١٢٥١ میــادی ســاخته شــد. البتــه ســاختمان فعلــی مربــوط بــه قــرن 
کوچــک اســت امــا در  کلیســا بــه طــرز غافلگیرانــه ای  هجدهــم اســت. هرچنــد ورودی 
عــوض نقاشــی های فوق العــاده ای دیواره هــای ورودی را پوشــانده. ســایات نــووا، شــاعر 
دربــار شــاه ارکلــه، در ســال ١٧٩٥ میــادی هنــگام حملــه ی ایــران، درســت در مقابــل در 

کشــته شــد. کلیســا  ایــن 

- آبانوتوبانی
حمام هــای ایــن منطقــه، در جنــوب تفلیــس یــک قطــب اجتماعــی را تشــکیل داده انــد 
گوگــرد اســت. ایــن حمام هــا همیشــه  کــه شــهرتش نیــز بــه خاطــر وجــود حمام هــای 
نیــز شــلوغ هســتند. الکســاندر دومــا و پوشــکین  معــروف بوده انــد و در حــال حاضــر 
کــه ایــن  در ایــن حمام هــا تــن خــود را شســته اند، ضمــن این کــه دومــا اذعــان داشــته 
کثــر حمام هــا در قــرن هفدهــم ســاخته  بهتریــن اســتحمام در تمــام عمــرش بــوده! ا
ــتند، یــک  ــو پخــش هس ــام آبان ــدو در تم کن ــوری در یــک  ــای زنب ــل خانه ه شــده اند و مث

گنبــدش باشــد. عامــت بــرای ایــن حمام هــا می توانــد شــکل خــاص 

- مسجد
ــرار دارد.  ــس ق ــجد تفلی ــا مس ــرباالیی، تنه ــک س ــا، در ی ــی از حمام ه کوتاه ــه ی  در فاصل
کــه در ســال ١٨٩٥ ســاخته شــده از دوران الورنتــی بریــا -١٩٣٠ میــادی- کــه  ایــن مســجد 
بــه دوره ی دین ســتیزی مشــهور اســت، جــان ســالم بــه در بــرده. نکتــه ی جالــب توجــه 
کنــار هــم در ایــن مســجد نمــاز  کــه شــیعیان و اهــل تســنن در  در ایــن مســجد ایــن اســت 

کــه مســجد در آن واقــع شــده، بوتانیکــوری نــام دارد. می گزارنــد. خیابانــی 

- محله حمام های قدیمی، حمام شاه عباس
ــان   گرجســتان و در خیاب کشــور  میــدان آزادی تفلیــس  واقــع در شــهر تفلیــس پایتخــت 
معــروف روســتاولی اســت. ایــن میــدان قبــًا میــدان پاســکوویچ یریوانســکی نامیــده مــی 

شــد و بعــدا میــدان لنیــن و در حــال حاضــر میــدان آزادی نامیــده مــی شــود . 
ایــن میــدان بــه طــور مختصــر میــدان یــروان نیــز نامیــده مــی شــد. پاســکوویچ یروانســکی 
بــرای  ایــروان  شــهر  تســخیر  خاطــر  بــه  را  عنــوان  ایــن  و  بــود  روســی  ســرهنگ  یــک 
ــاز  کنــاره  شــرقی میــدان آزادی فضــای ب کــرد. در مجــاورت  امپراطــوری روســیه دریافــت 
کوچــک بــا یــک فــواره موجــود اســت. کنــار ایــن میــدان ایســتگاه متــرو بــراي دسترســی بــه 
آن قــراردارد. همچنیــن هتــل ماریــوت نیــز در ایــن میــدان شــعبه دارد. از ایــن میــدان بــه 

قســمت قدیمــی تفلیــس نیــز مــی توانیــد برویــد.

- میدان آزادی تفلیس
 ایــن پــارک مرتفعتریــن پــارک شــهر تفلیــس و یکــی از بزرگتریــن و جذابتریــن پارکهاییســت 
کنــد. ایــن پــارک در  کــه هــر روزه بیشــترین تعــداد بازدیدکننــده را بــه خــود جلــب مــی 
ارتفــاع ۸۰۰ متــری ســطح دریــا واقــع اســت در حالیکــه خــود شــهر در ارتفــاع متوســط ۴۳۰ 
گرفتــه اســت. ایــن مــکان در فاصلــه تقریبــی ۵. ۷ کیلومتــری از مرکــز شــهر  متــری قــرار 
واقــع بــوده و مســیر آن را بــا ســواری در عــرض 15 دقیقــه مــی تــوان طــی نمــود. البتــه 
کابیــن و یــا قطــار ریلــی  کوتاهتریــن مســیر بــرای ررســیدن بــه ایــن پــارک اســتفاده از تلــه 
خ  کــه بازســازی ایــن دو مجموعــه بعــاوه ســاخت یــک چــر مخصــوص ایــن پــارک اســت 
ــرد  ــر بف ــای منحص ــه ه ــی از جاذب ــن یک کار( و همچنی ــال  ــون در ح کن ــم ا ــک عظیم)ه فل
کــو ه هــای آمریکایــی بــه عهــده شــرکت  شــهر یعنــی ســاخت مجموعــه ای موســوم بــه 
"Rakeen Development " گــذارده شــده اســت. در ســال ۲۰۰۸ شــهرداری تفلیــس اداره 

کــرده اســت. گــذار  ایــن پــارک را بــه مــدت ۴۹ ســال بــه ایــن شــرکت وا

گرجستان سوال دارید؟ در مورد سفر به 
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Batumi شهر باتومی
اســت.  واقــع شــده  دریــای ســیاه  در ســاحل  و  گرجســتان  غربــی  باتومــی در جنــوب 
گرجســتان از طریــق ایــن بنــدر ارتباطــات تجــاری و مســافرتی خــود را بــا قــاره اروپــا انجــام 
کــه در حقیقــت مرکــز  ــا نمــاد دلفیــن، مرکــز اســتان آجاراســت  مــی دهــد. بنــدر باتومــی ب
گرجســتان محســوب مــی شــود و در مــاه هــای ژوئــن تــا آوریــل پذیــرای  کشــور  تابســتانی 
کشــورهای اطــراف  بیشــترین حجــم مســافر اســت. در ایــن فصــل مســافران زیــادی از 
گرجــی  گذرانــدن تعطیــات خــود راهــی ایــن شــهر مــی شــوند و همیــن پدیــده بــرای  بــرای 
کار تفلیــس هــم  کار. حتــی بســیاری از اهالــی جویــای  کســب و  هــای منطقــه یعنــی رونــق 

کننــد. ایــن فرصــت را غنیمــت شــمرده و تابســتان خــود را در باتومــی ســپری مــی 
کــو  ایــن شــهر بــا دارا بــودن بنــدری بــزرگ نقطــه پایانــی خــط راه هــن و خــط لولــه نفــت با
کــه در حــدود 20  کیلومتــری مــرز ترکیــه واقــع  در منطقــه قفقــاز جنوبــی محســوب میشــود 
شــده و از نظــر مرکبــات و چــای منطقــه حاصلخیــزی محســوب میشــود. صنایــع فعــال در 

ایــن منطقــه عبارتنــد از : کشــتی ســازی ، صنایــع غذایــی و تولیــد بــرق.
در ســال 1901 یعنــی 16 ســال فبــل از انقــاب روســیه جــوزف اســتالین، رهبــر آینــده 
یافــت.  اســتقرار  شــهر  ایــن  در  اعتصابــات  هدایــت  جهــت  شــوروی،  اتحادجماهیــر 
ناارامیهــا در خــال جنــگ جهانــی اول منجــر بــه ورود مجــدد ترکهــا بــه ایــن شــهر در ســال 
کــه بــه دنبــال آنهــا در دســامبر همــان ســال انگلیســی هــا نیــز وارد ایــن شــهر  1918 گردیــد 
شــدند و تــا جــوالی 1920 در انجــا ماندنــد. بعــد از ان آتاتــورک ایــن منطقــه را بــه بلشــویک 
کــرد بــه شــرط اینکــه بــه ایــن منطقــه خودمختــاری اعطــا شــود زیــرا در بیــن  گــذار  هــا وا

کردنــد. مــردم ایــن منطقــه مســلمانان نیــز زندگــی مــی 
کــه در ســال 1990 اتحــاد جماهیــر از هــم پاشــید در پــی ناارامیهــای بوجــود امــده  وقتــی 
اصــان اباشــیدزه بــه عنــوان رئیــس ایــن منطقــه خودمختــار انتخــاب شــد و توانســت 
کنتــرل خــودش اداره  از ضعــف دولــت مرکــزی اســتفاده ببــرد و ایــن منطقــه را تحــت 
گل رز در  کنــد. در ســال 2004 اصــان اباشــیدزه در هنــگام اعتراضــات مربــوط بــه انقــاب 

گریخــت. تفلیــس بــه روســیه 
گرجســتان محســوب مــی شــود و ظرفیــت پذیــرش  کنــون بزرگتریــن بنــدر  باتومــی هــم ا
کــه شــامل نفــت اســیای مرکــزی نیــز مــی باشــد ، دارا  تانکرهایــی تــا حجــم 80000 تــن را 
اســت. همچنیــن ایــن شــهر مرکــز صــادرات محصــوالت منطقــه نیــز مــی باشــد. از ســال 
1995 ظرفیــت ایــن بنــدر بــه تدریــج بــاال رفتــه تــا ســال 2001 بــه 8 میلیــون تــن رســیده 
اســت. در آمــد ســالیانه ایــن بنــدر بیــن 200 تــا 300 میلیــون دالر تخمیــن زده مــی شــود.

گــذاران بیــن المللــی   از زمــان تغییــر قــدرت در اســتان آجــارا ، باتومــی مــورد توجــه ســرمایه 
کــه قزاقهــا 100 میلیــون دالر جهــت خریــد بیــش از 20 هتــل در  قرارگرفتــه اســت بطــوری 
کــرده انــد و پــروژه ســاخت چندیــن هتــل دیگــر در منطقــه  گــذاری  اســتان اجــارا ســرمایه 

از ســال 2007 در دســت اقــدام اســت.
گل رز، دولــت  باتومــی همچنیــن میزبــان پایــگاه 12ام روســیه نیــز بــود. بعــد از انقــاب 
مرکــزی جهــت برچیــده شــدن ایــن پایــگاه و خــروج نیروهــای روســی قــراردادی را در ســال 
کــه بــر اســاس آن میبایســت روســیه تــا ســال 2008 ایــن  کــرد  2004 بــا روســیه منعقــد 
ــه  ــال 2007 ب ــر س ــد و در 13 نوامب ــش از موع ــگاه پی ــن پای ــی ای ــرد ول ــه میک ــگاه را تخلی پای

ــد. گردی ــذار  گ گرجســتان وا ــت  دول
فــرودگاه بیــن المللــی باتومــی در 2  کیلومتــری جنــوب شــهر باتومــی واقــع شــده اســت. 
کــه در ســطح بیــن المللــی در حــال  گرجســتان اســت  ایــن فــرودگاه یکــی از ســه فــرودگاه 
آرتویــن  شــهر  کیلومتــری   20 در  کــه  باتومــی  المللــی  بیــن  فــرودگاه  هســتند.  فعالیــت 
گرجســتان، بــه عنــوان  گرفتــه از ســال 2007  طــی تفاهمنامــه میــان ترکیــه و  ترکیــه قــرار 
کــه  گیــرد، بدیــن ترتیــب پروازهایــی  فــرودگاه داخلــی ترکیــه نیــز مــورد اســتفاده قــرار مــی 
مســافران شــهر آرتویــن ترکیــه را بــا خــود بــه همــراه دارنــد، در فــرودگاه باتومــی فــرود آمــده 

کننــد. ــه داخــل ترکیــه ترانســفر مــی  و مســافران خــود را ب

تاریخچه
باطــوم در دوره هخامنشــیان، از متصرفــات پادشــاهان هخامنشــی شــمرده می شــد. 
ایــن شــهر در محــل بنــدرگاه قدیمــی رومــی باتــوس، کــه احــداث آن را بــه آدریانــوس 
باطــوم مدتــی در  ناحیــه  15 میــادي، شــهر و  بنــا شــد. در ســده  نســبت می دهنــد، 
دســت ســاطین عثمانــی بــود و از 1627 میــادی جــزو متصرفــات عثمانــی شــد و ظاهــرا 
از همیــن دوره، اســام در آن جــا رواج یافــت. در اوایــل ســلطنت ســلطان احمــد ســوم، 
بــاز زدنــد، ولــی شــورش  کردنــد و از پرداخــت مالیــات ســر  گرجســتان شــورش  مــردم 
ســرکوب شــد و عثمانی هــا در باطــوم و چنــد جــای دیگــر قلعه هایــی بنــا نهادنــد. در 
ــه در باطــوم ســاخته  ــام عزیزی ــه ن ــی مســجد جامعــی ب ــز عثمان زمــان ســلطنت عبدالعزی
کردنــد و در ۲۸ اوت  شــد. در 1878 میــادی قشــون روســی بنــدر و شــهر باطــوم را تصــرف 
ــد، امــا  گردی ــذار  گ ــان وا ــه آن ــه موجــب عهدنامــه سان اســتفانو، باطــوم ب همــان ســال، ب
گرجســتان شــد. در آوریــل 1918 میــادی، قشــون عثمانــی باطــوم را - ــاز جــزو  بعدهــا ب

شهر باتومی
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کــرد و ســال بعــد ســپاهیان انگلیــس وارد آن جــا شــدند. در ژوئــن 1919 میــادی،  اشــغال 
گرجســتان تأســیس شــد ولــی  کردنــد. پــس از آن جمهــوری  انگلیســی ها باطــوم را تخلیــه 
گرفــت و  کمونیســت قــدرت را بــه دســت  کــرد و حــزب  کوتاهــی، ســقوط  بعــد از مــدت 
گرجســتان جــزو اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی شــد. در مــارس 1921 میــادی، 
گرجســتان بــه نــام قــارص و  بــر اثــر معاهــده ای بیــن دولــت ترکیــه و شــوروی، قســمتی از 
گرجســتان باقــی مانــد و در ۱۶  گــذار شــد و باطــوم همچنــان در  اردهــان بــه ترک هــا وا

ژوئــن همــان ســال، مرکــز جمهــوری سوسیالیســتی آجارســتان شــد.

آب و هوا
باتومــی در جنــوب ناحیــه مرطــوب اســتوایی واقــع اســت. آب و هــوای ایــن شــهر متاثــر از 
کــه تقریبــا در تمــام  کــوه هــای اطــراف مــی باشــد بــه طــوری  جریــان هــوای دریــای ســیاه و 
گرجســتان و منطقــه قفقــاز  کل  طــول ســال شــاهد بارندگــی اســت و مرطوبتریــن شــهر در 
گرمــا در طــول ســال در باتومــی 14 درجــه ســانتیگراد  بــه شــمار مــی آیــد. میانگیــن درجــه 
گوســت بــا 22 درجــه  گــراد ســردترین و مــاه ا کــه مــاه ژانویــه بــا 7 درجــه ســانتی  بــوده 
ــی 9  ــده منف ــت ش ــای ثب ــن دم ــند. کمتری ــی باش ــی م ــاه در باتوم ــن م گرمتری ــانتیگراد  س
گــراد بــوده اســت. در 239 روز از ســال بــاالی 10  درجــه و بیشــینه دمــا 40 درجــه ســانتی 
گــرم اســت و در 1958 ســاعت از ســال آفتــاب مهمــان ایــن شــهر بنــدری مــی باشــد. درجــه 
کــه ســپتامبر بــا میانگیــن 335  میانگیــن ســاالنه بــارش باتومــی 2718 میلیمتــر بــوده 
میلیمتــر مرطوبتریــن و مــاه مــی بــا 92 میلیمتــر بــارش خشــک تریــن مــاه ســال محســوب 
کــم میبــارد و تنهــا 12 رروز از ســال شــاهد بــارش بــرف  مــی شــوند. در باتومــی بــرف خیلــی 

اســت )30 ســانتیمتر( و رطوبــت نســبی آن بیــن 70 تــا 80 متغییــر اســت.

فرودگاه
 فــرودگاه بیــن المللــی باتومــی در 2 کیلومتــری جنــوب شــهر باتومــی واقــع شــده اســت.

کــه در ســطح بیــن المللــی در حــال  گرجســتان اســت  ایــن فــرودگاه یکــی از ســه فــرودگاه 
آرتویــن  شــهر  کیلومتــری   20 در  کــه  باتومــی  المللــی  بیــن  فــرودگاه  هســتند.  فعالیــت 
ــه عنــوان  گرجســتان، ب گرفتــه از ســال 2007 طــی تفاهمنامــه میــان ترکیــه و  ــرار  ترکیــه ق
کــه  گیــرد، بدیــن ترتیــب پروازهایــی  فــرودگاه داخلــی ترکیــه نیــز مــورد اســتفاده قــرار مــی 
مســافران شــهر آرتویــن ترکیــه را بــا خــود بــه همــراه دارنــد، در فــرودگاه باتومــی فــرود آمــده 

کننــد.  ــه داخــل ترکیــه ترانســفر مــی  و مســافران خــود را ب

خرید
کــز خریــد مــدرن و مجلــل نباشــید. در بازارچــه هــای  کلــی در باتومــی دنبــال مرا بــه طــور 
کنیــد. بــازار اصلــی و ســنتی شــهر هــم خوپــا  کاالیــی را ممکــن اســت پیــدا  ســنتی شــهر هــر 
کووســکی،  ــان مایا ــی در خیاب ــوان بان ــد باتومــي مــي ت ــز خری ک ــام دارد. از دیگــر مرا ــازار ن ب
گمشــینیبلی، مرکــز تجــاری مســکو  گمشــینیبلی، االمــی در خیابــان ا باتومــی در خیابــان ا

در خیابــان پوشــکینی و بخــری در خیابــان جواخیشــلی را نــام بــرد.

لد فود شاپ
ُ
- ا

کــه روی  کــه نامــی هــم نــدارد معمولی تریــن اجناســی را  ایــن فروشــگاه مــواد غذایــی 
ــادگار  ج و طایــی آن ی ــره ی زمیــن یافــت می شــوند می فروشــد، امــا دکوراســیون پرخــر ک
دوران قبــل از انقــاب اســت و همیــن امــر ایــن فروشــگاه را مهــم و دیدنــش را واجــب 

ــرده. ک
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گردشگری باتومی جاذبه های تفریحی و 
باتومــی را مــی تــوان یکــی از زیباتریــن و توریســت پذیرتریــن بنــادر و شــهرهای قفقــاز 
گرجســتان بــا برنامــه ریــزی هــای توریســتی عالــی ایــن  نامیــد. در ســال هــای اخیــر دولــت 
کــرده اســت. خصوصــا طرفــداران زیــادی  شــهر را بــا تمــام زیبایــی هایــش بــه دنیــا معرفــی 

هــم در بیــن مســافران ایرانــی بــه دســت آورده اســت.
ســاحل دریــا و بلــوار اصلــی شــهر از پرطرفدارتریــن جاهــای دیدنــی باتومــي هســتند. قلعــه 
ــی،  ــاه شناس گی ــاغ  ــتی )Makhuntseti(، ب ــار ماخونتس ــاروس، آبش ــو آپاپس گونی ــتانی  باس
کواریــوم باتومــی، مســجد قدیمــی، کلیســاهای ارتودکــس و ارمنــی  گاه دلفیــن هــا، آ آب 
کاتولیــک، پــارک آبــی، پــارک 6 مــی و دریاچــه نوریگلــی )Nurigeli( و خیلــی جاهــای  و 

دیدنــی دیگــر هــم منتظــر بازدیــد مســافران باتومــی هســتند.
کــه بــه نوعــی منطقــه توریســتی شــهر بــه حســاب مــی آیــد، ظاهــر  قســمت ســاحلی شــهر 
زیبایــی دارد. هتــل هــای لوکــس و تــازه تاســیس شــده، رســتوران هــای پــر زرق و بــرق و 
فضاهــای ســبز همگــی در خیابــان معــروف روســتاولی واقــع شــده انــد. شــوتا روســتاولی 
کــه در ســده 12  گرجســتان اســت  کاســیک غیــر دینــی  نــام بزرگ تریــن شــاعر ادبیــات 
گرجســتان نــام ایــن شــاعر بــر  کثــر شــهرهای  میــادی مــی زیســته و بــه پــاس احتــرام در ا

روی زیباتریــن خیابــان شــهر نهــاده شــده اســت.
معــروف تریــن و زیباتریــن بخــش شــهر Boulevard اســت. ایــن پــارک نســبتا بــزرگ بــه 
گــردد.  طــول 1.5 کیلومتــر در ســاحل دریــا واقــع شــده و قدمــت آن بــه ســال 1881 بــر مــی 

خ و فلــک معــروف باتومــی هــم در جنــوب همیــن پــارک واقــع شــده اســت. چــر

- فواره نپتون
ایــن میــدان معــروف بــا مجســمه مدئــا )مدیــا( کــه در حــال تقدیــم پشــم زریــن اســت 
آراســته شــده اســت. در یکــی از افســانه هــای یونــان باســتان پهلوانــی بــه نــام جیســون 
بــه دســتور پادشــاه بــه یــک ســفر بــه ظاهــرا غیــر ممکــن فرســتاده مــی شــود تــا پشــم زریــن 
کشــتی آن  کنونــی( بــه یونــان ببــرد. جیســون بــا بزرگتریــن  کولخیــس )گرجســتان  را از 
کولخیــس، آیتــس، کــه پشــم  کنــد. پادشــاه  کولخیــس ســفر مــی  زمــان، آرگــو، بــه ســرزمین 
کــرده بــود، دســتیابی بــه آن را مشــروط بــه انجــام وظایفــی مــی دانســت.  زریــن را پنهــان 
کــرده و بــا آن زمین را شــخم  کــه دارای نفــس آتشــین بــود را رام  گاو وحشــی  جیســون بایــد 
کاشــته و بــا مــردان جنگجــوی زره  میــزد؛ ســپس بایــد دندان هــای اژدهــا را در ایــن زمیــن 
ــا اژدهــای  کــرد و در آخــر بایــد ب کــه حاصــل جوانــه ایــن دانه هــا بودنــد نبــرد مــی  پوشــی 
ایــن  تمــام  مــی شــد. جیســون  روبــرو  زریــن مراقبــت می کــرد  از پشــم  کــه  هوشــیاری 
کــه عاشــق او شــده بــود بــه اتمــام رســانید. بعــد  کمــک مدیــا، دختــره آیتــس  وظایــف را بــا 
ــا هــم ازدواج  گریختــه و ب کولخیــس  ــا از  از بــه دســت آوردن پشــم زریــن، جیســون و مدی
ــرای ســاخت آن یــک  ــه ب ک کننــد. شــهردار باتومــی در ســال 2007 از ایــن مجســمه  مــی 
گرجســتان را  کــه  کــرد و آن را بــه مدیــا، شــخصی  میلیــون دالر هزینــه شــده بــود، رونمایــی 

کــرد. کــرد، تقدیــم  بــه اروپــا نزدیــک تــر 

- میدان ِاوروپاس
ایــن میــدان پهــن و عریــض، میــدان مرکــزی و اصلــی باتومــی بــه حســاب می آیــد و از 
جملــه خصوصیــات آن می تــوان بــه فضاهــای اختصــاص یافتــه بــه فعالیت هــای ورزشــی 
ــر فــراز میــدان یــک یادبــود برجســته -  کــرد. ب و همچنیــن فواره هــای موزیکالــش اشــاره 
گرجســتان بــه اروپــا نزدیــک شــود وجــود دارد  کــه باعــث شــد تــا  وبلنــد!- از مدئــا، کســی 
کــه بــه هزینــه ی  کــرد. ایــن یادبــود  کــه در ســال ٢٠٠٧، شــهردار باتومــی از آن پرده بــرداری 
دولــت ســاخته شــده، یــک مجســمه ی مدئــا بــر روی یــک ســکوی بلنــد اســت. ســاخت 
آن حــدود یــک میلیــون الرِی گرجســتان هزینــه داشــته و نــام ســازنده ی آن ، داویــت 

خمــاالدزه اســت. 

- موزه ی استالین
شــاید  و  خشــن ترین  شــاید  و  سرســخت ترین  از  یکــی  اســتالین،  این کــه  اول 
گرجســتان بــود. دوم این کــه اســتالین  افســانه ای ترین رهبــران شــوروی ســابق، اهــل 
ــد،  ــام او نباش ــه ن ــی ب ــوزه در باتوم ــک م ــود ی ــل نمی ش ــن دلی ــا ای ــود، ام ــی نب ــل باتوم اه
ــه دنیــا آمــد. مــوزه ی اســتالین  گرجســتان، ب کوچــک در  گــوری، یــک شــهر  اســتالین در 
کــه بیننــدگان را بــا زندگــی او آشــناتر می کنــد. اســتالین  یــک بنــای ســرگرم کننده اســت 
ــود. او در طــی  کن ب بیــن ســال های ١٩٠١ و ١٩٠٢ تنهــا چنــد مــاه در ایــن ســاختمان ســا
کــرد و یــک مرکــز  کمــک  کارگــران قیــرکار  مــدت اقامتــش در باتومــی، بــه ســازماندهی 
کــه او دو دهــه بعــد مشــهور شــد و هنــگام  چــاپ غیــر قانونــی هــم راه انداخــت. هرچنــد 
ــدر و  ــاپ و پ ــز چ ــدان مرک کارمن ــرکار و  ــران قی کارگ ــن  ــط ای ــاید فق ــی، ش ــش در باتوم اقامت
کــه در ایــن مــوزه بــه  مــادر و اقوامــش او را می شــناختند. وســایلی از او بــه جــا مانــده 
کــه او در آن می خوابیــد  گذاشــته شــده اند و از میــان آن هــا می تــوان بــه تختــی  نمایــش 

کــرد!  و همچنیــن یــک حولــه ی بیدخــورده اشــاره 

- موزه ی هنر آجارا
بــا  نجومــی-  جهاتــی،  از  شــاید  و   - سرخوشــانه  فاصلــه ی  یــک  آجــارا  هنــر  مــوزه ی 
گرجســتان دارد. مجموعه هــای  کم رونــق و بــد نورپــردازی   شــده ی  مابقــی موزه هــای 
کــه شــامل نقاشــی های پیروســمانی، و النــا  گرجــی را در بــر می گیــرد  ایــن مــوزه، هنــر 
آخولدیانــی و همین طــور نقاشــی های اروپایــی و روســی در ســده  های نوزدهــم و بیســتم 

میــادی اســت.

- موزه ی فن آورِی نوبل
کــه  ایــن مــوزه شــما را بــه ســال های اوج باتومــی، اواخــر قــرن نــوزده و اوایــل قــرن بیســتم 
تجــارت بین المللــی نفــت در ایــن بنــدر رواج داشــت - و باتومــی بــا ســرمایه گذاری نوبــل 

و روتســچایلدز در آن پیشــتاز بــود - می بــرد. 
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- بلوار باتومی
هرکــس بــه باتومــی مــی رود دیــر یــا زود خــود را در حــال قــدم زدن در بلــوار باتومــی یــا 
همــان باتومیــس بلــواری -کــه پارکــی بــه طــول ١٫٥ کیلومتــر اســت و مقابــل ســاحل اصلــی 
کافه هــای  کشــیده شــده- می یابــد. بلــوار پــر از مســیرهای پیــاده روی، دار و درخــت و 
کــه  کنیــد  خ و فلــک غول پیکــر را هــم اضافــه  ســاحلی اســت. بــه همــه ی این هــا یــک چــر
منعکس کننــده ی روحِ  زندگــیِ  جــاری در ایــن بلــوار اســت. بلــوار در ســال ١٨٨٤ میــادی 
ــاب را هــم در آن  کم ی ــاه و درخــت  ــه  گی گون ســاخته شــده و در همــان ابتــدای امــر چنــد 
ِ این جــا ســنگاخی اســت امــا زیبایی هــای خــودش را دارد و  کاشــتند. البتــه ســاحل 
همیشــه هــم تمیــز اســت. در تابســتان از شــدت ازدحــام جمعیــت تــا حــد انفجــار مــی رود. 
کوتــاه را تــا جنــوب شــهر  کمتــر هســتید بایــد یــک مســیر  گــر دنبــال آب تمیزتــر و جمعیــت  ا

کنیــد.  کواریاتــی رانندگــی  گونیــو  و 

غذا
گرجســتان غربــی غذاهــای محلــی فراوانــی دارد امــا در باتومــی شــما حتمــًا بایــد یکــی از 
کــه اســمش هســت: خاچاپــوریِ آچارولــی. ایــن خاچاپــوری فقــط  کنیــد  آن هــا را امتحــان 
در اســتان آجــارا درســت می شــود. شــکل ایــن خاچاپــوری شــبیه قایــق وایکینگ هاســت 
کلســترول بــاال داریــد، از خــوردن  گــر  غ هــم می ریزنــد. ا و درونــش عــاوه بــر پنیــر، تخم مــر

کنیــد.  ایــن خوردنــی ِ لذیــذ پرهیــز 

- النگا
هیچ جــا بهتــر از باتومــی بــرای امتحــان خاچاپــوری ِ آچارولــی وجــود نــدارد. و النــگا، ایــن 
کــه چهــار میــز بیشــتر نــدارد ٔکــه معمــواًل هــم ُپرنــد!- بهتریــن جــای  رســتوران ریزه میــزه 

کــردِن خاچاپــوری ِ آچارولــی اســت. باتومــی بــرای تســت 

- پریوت ایز باتوما
کمــی رنــگ و بــوی اســتعماری از روســیه را همــراه ِ خــود  کافــه ی همــگام بــا مــد روز  ایــن 
دارد و پیش خدمت هایــش همگــی لبــاس ملوانــی بــر تــن دارنــد. ترجمــه ی اســم ایــن 
گرجــی می شــود ســام از باتومــی. ســام از باتومــی بــرای خــوردن، بســتنی، کیــک،  کافــه از 
کافــه دســتگاه تهویــه هــوا وجــود دارد و بیــرون  ســاندویچ و پن کیــک ایــده آل اســت. تــوی 
کنیــد تــا میــز  کمــی صبــر  گــر تابســتان باشــد بایــد  کافــه هــم میــز چیده انــد و البتــه ا از 

خالــی شــود.

- سن ریمو
لبــاس پیش خدمت هــای ایــن رســتوران هــم ملوانــی اســت و بــه نظــر می آیــد در باتومــی 
کثــراً روســی  لبــاس ملوانــی بــرای پیش خدمــت، تبدیــل بــه یــک مــد شــده باشــد. غذاهــا ا
گــرم و صمیمــی اســت و موســیقی زنــده و فضــا بــرای  گرجــی هســتند، حالــت رســتوران  و 

رقــص محلــی هــم دارد. 
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کوهستانی مناطق 
ــه می خواهــد بهتریــن  ک کســی  ــرای  گرجســتان ب ــه قفقــاز در امتــداد مــرز شــمالی  ســفر ب
ــه  کــه ب کنــد الزامــی اســت. مناظــر ایــن منطقــه  کســب  کشــور  ــه ایــن  ــه را در ســفر ب تجرب
خاطــر اختــاف ارتفــاع بــه وجــود می آینــد، پیــاده روی در ایــن محیــط فوق العــاده زیبــا، 
ج هــای عجیــب و بلنــد دفاعــی دارنــد، همگــی بخشــی از ســفر  کــه بر بازدیــد از روســتاهایی 
بــه قفقــاز هســتند. این جــا ســنت ها از جاهــای دیگــر زنده تــر هســتند و مهمان نــوازی 
گرجســتان  کنین الزامــی و یک جــور فرهنــگ اســت. هویــت  مثــل یــک رســم بــرای ســا
ــا  ــدی ب ــه مرزبن ک ــا  ــن بلندی ه ــتری دارد، ای ــود بیش ــا نم ــع در آبخازی ــای واق در بلندی ه
روســیه را تشــکیل می دهنــد در طــول آذربایجــان و داغســتان ادامــه پیــدا می کننــد. در 
ــرار دارد.  ــیه ق ــرز روس ــار م ــاع، کن ــر ارتف ــا ٥٦٤٢ مت ــروس ب ــا، الب ــوه اروپ ک ــن  ــاز بلندتری قفق
البــروس تقریبــًا بکــر و دســت نخورده  باقــی مانــده و هنــوز قربانــی ِ برنامه هــای تجــاری 
در  باشــد. در دســترس ترین مقصــد  آلــپ  کوه هــای  آرزوی  کــه شــاید  نشــده، چیــزی 
گرجســتان، از تفلیــس  قفقــاز، کازبگــی اســت. به وســیله ی بزرگــراه قابــل توجــه ارتــش 
می تــوان بــه آن جــا رفــت. امــا بــرای رفتــن بــه ســایر مناطــق بایــد تــاش بیشــتری انجــام 
کــه فرهنــگ  کــه قطعــًا هــم ارزشــش را دارد. مثــًا ِاســواِنتی پــر رمــز و راز، جایی ســت  دهیــد 
گرجــی، اصیــل و دســت نخورده باقــی مانــده. بلــه، مشــخصًا از منطقــه ی بکــر توشــتی 
کوهســتانی خنک تــر اســت، کــه  صحبــت می کنیــم. ایــن خطــه خصوصــًا در روســتاهای 
گرمــای تابســتان. در تپه هــای ایــن  در مردادمــاه می توانــد جایــی باشــد بــرای فــرار از 
کــه وضــع هــوا خــراب شــود، و  منطقــه بایــد هــر لحظــه آمادگــی ِ ایــن را داشــته باشــید 
بایــد مجهــز باشــید. بهتریــن فصــل بــرای پیــاده روی در قفقــاز از خــرداد تــا شــهریور اســت. 
درواقــع مناطقــی مثــل خوســورتی و توشــتی تنهــا بــرای چنــد مــاه تابســتان در دســترس 

هســتند.

ِاسواِنتی
ایــن حجــم از زیبایــی، بکــر بــودن و مرمــوز بــودن باورنکردنــی اســت. ِاســواِنتی یــک 
کــرده و آن قــدر پــرت و دور اســت  کــه قفقــاز بــزرگ، محصــورش  ســرزمین باســتانی اســت 
کمیــت هیــچ زمــام داری نبــوده و ایــن حتــی در مــورد حکومــت  کــه هیچ وقــت تحــت حا
ســخت گیر شــوروی هــم صــدق می کنــد. بــرای بازدیــد از ِاســواِنتی دســِت کــم ســه روز 
ــر  ــه در نظ ــه منطق ــما ب ــروج ش ــرای ورود و خ ــا  ب ــت. دو روز تنه ــد داش ــاز خواهی ــان نی زم
گذرانــد. در مــورد ِاســواِنتی بایــد- گرفتــه شــده و یــک روز را هــم در خــود ِاســواِنتی خواهیــد 

کــه از لحــاظ ســر و شــکل  مهارت هــای خــود در مدیریــت زمــان را بــاال ببریــد. روســتاهایی 
کــه بیــش از چهارهــزار متــر ارتفــاع دارنــد و پوشــیده از  ِ بصــری اعجاب انگیزنــد،  قله هایــی 
کــه در طــول ســفر بــه ِاســواِنتی بــا  گل، مــواردی هســتند  برفنــد و مراتــع وســیع پوشــیده از 

آن هــا مواجــه خواهیــد شــد. ِاســواِنتی بــرای عاقه منــدان بــه پیــاده روی ایــده آل اســت. 
خانــه ی  از  حفاظــت  بــرای  کــه  اســت،  دفاعــی  ســنگی  ج  بــر یــک  ِاســواِنتی  َســمُبل 
ج هــای جــاِن ســالم بــه در بــرده  روســتاییان در برابــر حملــه و درگیــری طراحــی شــده. بر
بیــن قرن هــای  آن هــا  اغلــب  و  عــدد هســتند  بــه ١٧٥  نزدیــک  ِاســواِنتی  ویرانــی در  از 
ــود و  ــن نب ــواِنتی ام ــش ِاس ــت پی ــن چندوق ــا همی ــده اند. ت ــاخته ش ــیزدهم س ــا س ــم ت نه
ــود. امنیــت  ــه دســت فراموشــی ســپرده شــده ب دیگــر ســرقت مســلحانه از توریســت ها ب
ــرش را  ــه و پس ح در منطق ــر ــی از زمیــن داراِن مط ــه یک ک ــت  گذاش ــا  ــواِنتی پ ــه ِاس ــی ب زمان
کــه شــغل دومشــان دزدی بــود)!( بــه زنــدان انداختنــد و مابقــی اراذل و اوبــاش را هــم از 
گروه هــای  کردنــد. البتــه در ســال ٢٠٠٦ خبــر از دو ســرقت مســلحانه از  آن جــا جمــع آوری 
کــه یکــی از آن هــا هــم موفــق بــوده، امــا از حجــم ایــن  توریســتی در ِاســواِنتی شــنیده شــد 
ــه، آرام و  ــن ناحی ــی از ای ــور عموم ــده و تص ــم ش ک ــن  ــن مت ــه ی ای ــه ی تهی ــا لحظ ــار ت اخب
گــذار در منطقــه بــه شــدت  گشــت و  امــن اســت. اســتفاده از راهنمــای محلــی هنــگام 
ــی  ــر اســت و هــم می توانیــد اطاعــات خوب ــه و امن ت توصیــه می شــود، چــون هــم عاقان

بــه دســت آوریــد. 
در  خون ریــزی  و  خــون  قرن هــا  طــول  در  کــه  بــود  معنــا  ایــن  بــه  ِاســواِنتی  انــزوای 
گرجســتان، مجســمه ها، آثــار هنــری و مابقــی هنرهــای دســتی ِ مذهبــی ِ تولیــد شــده 
ــا جایشــان امــن باشــد، خیلــی از  ــد ت گرجســتان را بــه این جــا می آوردن در جاهــای دیگــر 
آن هــا هنــوز در خانه هــای مســکونی محلی هــا نگــه داری می شــوند. ِاســواِنتی همچنیــن 
کلیســایی، میــراِث خــاص ِ خــود را دارد. چندیــن نقاشــی دیــواری روی  از لحــاظ هنــر 
کــه بیــش از هــزار ســال قدمــت  کوچــک روســتایی وجــود دارنــد  کلیســاهای  دیوارهــای 
گرجســتان بســیار مــورد احتــرام اســت.  گوشــه گیرِی ِاســواِنتی در سرتاســر  دارنــد. ایــن 
کتابــت  ــرای  کــه رســم الخط ب کــه ِاســوانی ها -محلی هــا- بــه زبانــی  حقیقــت ایــن اســت 
ــه و  ــن رفت ــتان از بی گرجس ــش در  ــال پی ــزار س ــار ه ــان چه ــن زب ــد. ای ــم می کنن ــدارد تکل ن

گرجی هــا بســیار دشــوار اســت.  درک و فهــم آن بــرای ســایر 
کــه در  ِاســواِنتی بــه دو بخــش بــاال و پاییــن تقســیم می شــود. ِاســوانتی بــاال همان انــدازه 
ــرای پیــاده روی دارد. بســیار سرســبز  ــوده جذابیت هایــی هــم ب کوشــا ب حفــظ ســنت ها 
اســت و درخـــــت هایی چــون ممــرز، بلــوط، صنوبــر، کاج و شــــاه درخـــــت در آن فـــــراوان-
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کازبگی
کــه در چنــد  گرجســتان شــهری اســت  عمده تریــن مقصــد مــردم در طــول بزرگــراه ارتــش 
کازبگــی پوشــیده از  کازبــک در غــرب  گرفتــه. کــوه  کیلومتــرِی جنــوِب مــرز روســیه قــرار 
بــرف ایســتاده و پشــت شــهر و بــر نــوِک تپــه ی ســیلوئت، کلیســای تســمیندا ســاِمبا قــرار 
گــذرگاه  کــه در شــمال  دارد. کازبگــی مهم  تریــن شــهر ِ ناحیــه ی ِخویــل اســت، ناحیــه ای 
جــواری قــرار دارد. البتــه در حــال حاضــر اســم شــهر را بــه اتپانتســمیندا تغییــر داده انــد، 
کوهســتانی و ســوت  کازبگــی می شناســند. شــهری  امــا هنــوز همــه آن را تحــت عنــوان 
ــده از دوران شــوروی  ــه جــا مان ــرًا ب کث ــه ســاختمان هایش ا ــر ارتفــاع، ک ــا ١٧٥٠ مت ــور ب ک و 
کولــه بــه  ســابق هســتند. بــه خاطــر دسترســی نســبتًا آســان از تفلیــس، کازبگــی بیــن 
ــا در صــورت پــاس نداشــتن پارســی، بک پکرهــا- محبــوب اســت، امکانــات  پشــت ها - ی

ــت. ــراوان اس ــی ف کازبگ ــی در  ــن اقامتگاه ــتن و همچنی گش ــاده روی و  ــرای پی ب

- کلیسای تسمیندا ساِمبا
ــر از ســطح  ــه قــرن چهاردهــم، واقــع در ارتفــاع ٢٢٠٠ متــری باالت کلیســای متعلــق ب ایــن 
گرجســتان شــده اســت. تســمیندا  دریــا بــه مــرور تبدیــل بــه چیــزی در مایه هــای ســمبل 
ــه انســان  کــی و خشــم را ب کــه حس هایــی چــون زیبایــی، پا ســاِمبا توانایــی ایــن را دارد 
کــه بــر روی آن تپــه ای بلنــد تــک و تنهــا و منــزوی ایســتاده، بیننــده  کنــد. همیــن  منتقــل 
از  پیــش  و   ١٩٨٨ ســال  در  می افتــد.  مردمانــش  و  گرجســتان  کشــور  یــاد  گاه  ناخــودآ
کلیســا راه انداختنــد  کابلــی را بــه  فروپاشــی شــوروی، مقامــات شــوروی یــک خــط ماشــین 
کــه ایــن  کردنــد  کازبگــی امــا احســاس  کازبگــی داشــت. اهالــی  کــه یــک ایســتگاه هــم در 
کلیســای محبــوب و مقدسشــان خواهــد شــد و  تکنولــوژی بــه زودی موجــب نابــودی 
از  تماشاســت.  قابــل  محــل  در  ایســتگاه  بقایــای  هنــوز  کردنــد.  نابــود  را  آن  بنابرایــن 
کلیســا، پیــاده یــک ســاعت و نیــم راه در پیــش خواهیــد داشــت. واخوشــتی  ــا  کازبگــی ت
گنجینه هــای مذهبــی مثــل  باتونیشــویلی در قــرن هجدهــم، کــه خطــرات بی شــماری 
کلیســا نگــه داری  گنجینه هــا در ایــن  صلیــب ســن نینو را تهدیــد می کرده انــد نوشــته ایــن 
ــواع دیگــر  کلیســا از ان کار رفتــه در ســاختمان  ــه  ج ناقــوس و نــوع ســنگ ب ــر می شــدند. ب
ج انــگار دو دایناســور را نشــان می دهــد.  کنده کاری هــای روی بــر متفــاوت اســت، یکــی از 
کــه تــا این جــا آمده ایــد بــد  کلیســا چیــز خاصــی بــه چشــم نمی خــورد، ولــی حــاال  در درون 

کنیــد، حیــف اســت! نیســت همه جــا را تماشــا 

کازبگی - موزه ی الکساندر 
ــر  کازبگــی تصمیمــی غی بعــد از تحصیــل در تفلیــس، مســکو و ســن پترزبورگ، الکســاندر 
گرفــت چوپــان شــود. البتــه بعد هــا بــا  گرفــت. او تصمیــم  معمــول بــرای باقــی ِ زندگــی اش 
کــه دچــارش شــده  نوشــتن رمــان و نمایشــنامه مشــهور شــد و در اواخــر عمــرش از جنونــی 
کازبگــی آوردنــد. مــوزه ی الکســاندر  بــود رنــج می بــرد. در تفلیــس مــرد، امــا تابوتــش را بــه 
ــه  ک ــد  ــر می کنی ــدا فک ــه دارد. ابت ــه فاصل ــج دقیق ــا پن ــهر تنه ــی ِ ش ــدان اصل ــا می ــی ب کازبگ
کلیســا نقــش برجســته ی دو شــیر جلــب  گذاشــته اید، در ورودی  کلیســا  قــدم بــه یــک 
کــه در نــگاه اول مثــل  توجــه می کنــد. در غــرب و شــرق ایــن بنــا، دو ســازه وجــود دارد 
کازبگــی تعلــق  کــه بــه پــدر و مــادر  ج ناقــوس می ماننــد امــا در واقــع دو مقبــره هســتند  بــر
دارنــد. مقبــره ی نویســنده امــا در زیــر مجســمه ای ســنگی و بــزرگ قــرار دارد. نزدیــک 
کازبــک را نــگاه می کــرد. مــوزه شــامل  کــوه  کــه می ایســتاد و  نرده هــای حیــاط، جایــی 

عکس هــا، وســایل و لباس هــا و مبلمــاِن مــورد اســتفاده ی نویســنده اســت.

ِخوسوِرتی
بــا چچــن  کــه  نــام دارد. منطقــه ای  ِخــوی، ِخوســوِرتی  ِ شــرِق  کوهســتانی  ناحیــه ی 
کو ه هــای تماشــایی، معمــاری درون گــراِی خانه هــا  هم مــرز اســت و مجموعــه ای اســت از 
ــاوری می شــود و بخــش  کــه یــک بخــش آن شــامل مذهــب روح ب و ســنت های بی نظیــر 
کوچــک  جالــب دیگــر شــامل لباس هــای مــردم اســت، کــه ازشــان صلیــب  و ســتاره های 
آویــزان اســت. این جــا همچنیــن زادگاهِ  خینکالــی - یــک نوع شــیرینیِ  گرجــیِ  محبــوب- 
هــم هســت. بــه نظــر می رســد فرهنــِگ کهــِن ِخوســوِرتی خــود را بــا زندگــی ِ امــروزی وفــق 
کوه پایــه ای  داده امــا روســتاها، چشــم اندازهای شــیب دار، دره هــای جنــگل دار و مراتــع 
کــه بــه حمــل و نقــل و غــذا  گل هســتند در ِخوســوِرتی مســافرانی  کــه پــر از شــکوفه  و 
از  بــه خــود می چســبانند. گردشــگری معــاش اندکــی  را  اهمیــت چندانــی نمی دهنــد 
روســتاییان را در منطقــه تامیــن می کنــد. بازدیدکننــدگان بهتــر اســت همــراه خــود غــذا و 
گــرم داشــته باشــند، حتــی در تابســتان. چــون شــب های تابســتان هــم  مقــداری لبــاس 
هــوا خیلــی ســرد می شــود. ماتســو در مــرز چچــن قــرار دارد و تابلوهــای ورود ممنــوع شــما 
را از رفتــن نهــی می کـــــنند امــا دره ی اندکــــی را بــاال برویــد تــا بــه ماتــــسوی تقریبــًا خالــی-

گونه هــای  ــپ را در ذهــن تداعــی می کنــد. ایــن منطقــه زیســتگاه   اســت. ایــن مســاله آل
کوهــی، گــرگ، روبــاه و خــرس اســت. اســوانی ها  مختلفــی از انــواع حیوانــات مثــل بــز 
در دهه هــای  زندگــی می کننــد،  بعضــًا خــوک-  گاو،  احشامشــان -عمدتــًا  بــا  معمــواًل 
اخیــر بســیاری از آن هــا ِاســوانتی را در جســتجوی زندگــی ِ راحت تــر بــه قصــد تفلیــس 
کرده انــد. در ایــن شــرایط، گردشــگری امیــدی بــرای  و جنوب شــرقی ِ گرجســتان تــرک 
مــردم ایــن منطقــه در جهــت بهبــود وضعیــت اقتصــادی بــه شــمار مــی رود. در تهیــه ی 
کار میــرود  گرجســتان بــه  کــه در ســایر نواحــی  غذاهــای ِاســوانی آن مهــارت و دقتــی 
ایــن غذاهــا بدمــزه باشــند. غذاهــای  کــه  ایــن دلیــل نمی شــود  امــا  دخیــل نیســت، 
کــه داخــل نــان ذرت  کــه عبارتســت از پنیــری  معروف تــر منطقــه عبارتنــد از چویشــداری 
کــه درســت شــکل خاچاپــوری اســت امــا بــه جــای پنیــر،  کوبــداری  پختــه می شــود و 

دارد. گوشــت 

مستیا
و  قــرار دارد  ارتفــاع ١٤٠٠ متــری  ِاســواِنتی محســوب می شــود، در  اداری، مرکــز  نظــر  از 
ج هــای معمــول ِاســوانی تشــکیل و  حداقــل از ده محلــه بــا ســاختمان های قدیمــی و بر
بــا ســازه های یکنواخــت و خســته کننده ی دوران شــوروی ســابق ممــزوج شــده. ممکــن 
اســت در مســتیا دســتگاه خودپــرداز پیــدا نکنیــد ٔ کــه صــد در صــد نمی کنیــد ٔ امــا در 

عــوض بســیاری از مغازه هــا دالر آمریــکا و یــورو را تبدیــل و خــرد می کننــد.

- موزه ی تاریخ و نژادنگاری
گنجینه  هــای درجه یــک  کــه  بــا وجــود تدابیــر امنیتــیِ  شــدید ِاســوانی ها بدشــان نمی آیــد 
کننــد، یــا بهتــر بگوییــم، بدزدنــد! مــوزه ی  و معــرف فرهنگشــان را از محــل نگــه داری دور 
گرجــی برچســب انگلیســی هــم دارند.  کــه تمامــی اشــیای داخلــی عــاوه بــر  جامعــی اســت 
کــردن هنــر و تاریــخ ِاســواِنتی ایــن مــوزه ایــده آل اســت. شــامل مجموعــه ی  بــرای لمــس 
کــه  تاریخــی عکس هــای دهــه ی ١٩٨٠ کار ِ عــکاس معــروف،  ویتوریــو ســای ایتالیایــی 
کلیســای  ــا نقاشــی های دیــواری مشــهور  گرفتــه و یــک ســالن ب در آن تاریــخ از ِاســواِنتی 

ِاســواِنتی می شــود. 
کــه دو اتــاق نــام دارد، برجســته تر از بقیــه ی اشــیای مــوزه   گنجینه هــا ی ســالنی  امــا 
بــه  تامــار  کــه ملکــه  ایــران  ِ ســاخِت  قــرن دوازدهمــی  نقــره ی  کــوزه   ی  یــک  هســتند: 
کــه احتمــااًل بــه قــرن نهــم تــا  کــرده، تعــدادی انجیــل مصــوِر نفیــس  ِاســواِنتی هدیــه 
قــرن ســیزدهم تعلــق دارنــد و محراب هــای طایــی و مجســمه  های فلــزی ارزشــمند 
ایــن مجســمه های قــرن  از  تــا چهاردهــم. یکــی  بــه قــرن دهــم  ِ متعلــق  و شــگفت آور 
کــه بــه اژدهــای معــروِف امپراتــور دیوکلســیان نیــزه پــرت  گئــورگ را  یازدهمــی، ســنت 
کیفیــت بســیار مــدرن  می کنــد نشــان می دهــد. شــمایل قــرن دوازدهمــی چهــل شــهید 
گرجســتان مرکــزی  و خاصــی دارد؛ ایــن قطعــه ِاســوانی نیســت، بلکــه بــه نظــر می رســد از 

آمــده باشــد. 

- اوشگولی
اوشــگولی، در ٤٧ کیلومتــری جنــوب شــرق مســتیا قــرار دارد و ارتفــاع آن ٢١٠٠ متــر باالتــر 
 ِ گفــت اوشــگولی بلندتریــن منطقــه ی مســکونی  بتــوان  از ســطح دریــا اســت. شــاید 
ج باســتانی ِ مخصــوص دفــاع و نگهبانــی در اوشــگولی  دائمــی در اروپــا اســت. بیســت بــر
قــرار  یونســکو  جهانــی  میــراث  فهرســت  در  اوشــگولی   ،١٩٦٦ ســال  در  دارنــد.  وجــود 
ــرق و  ــه ش ــرب ب ــه از غ ک ــت  ــار روستاس ــا از چه ــیار زیب ــگولی مجموعــه ای بس ــت. اوش گرف
ــا( عبارتنــد از: مورکملــی، چاژاشــی،  ــه ســطح دری ــا مرتفع ترین)نســبت ب کم ارتفاع تریــن ت
کــوه پوشــیده از بــرف  ژیبیانــی و چویبیانــی، کــه از بلندتریــن نواحــی دره ی ِانگــوری در زیــر 
ــت-  ــاز اس ــومین در قفق ــتان و س گرجس ــه در  ــن قل ــاع بلندتری ــا ٥٠٦٨ ارتف ــه ب ِشــخارا - ک
ــر  کیلومت ــت  ــود دارد: هش ــگولی وج ــی از اوش ــاده روی خوب ــیرهای پی ــود. مس ــاز می ش آغ
کــه رفــت و برگشــت از آن حــدودًا هفــت  پیــاده روی تــا بــاالی دره ی پــای یخچــال ِشــخارا 

ســاعت طــول می کشــد. 
کلکســیونی ارزشــمند  کــه  ج قــرار دارد  مــوزه ی اصلــی نژادنــگاری اوشــگولی در یــک بــر
کلیســا در  از طــا، نقــره و شــمایل های چوبــی را در خــود جــای داده اســت و از هفــت 
سرتاســر اوشــگولی جمــع اوری شــده و قدمتــش هــم بــه قــرن دوازدهــم می رســد. مــوزه ی 
بــاز اســت و  بــه طــور نامنظــم  قــرار دارد.  انبــاری در چویبیانــی  نژادنــگاری دومــی در 
کشــاورزی دارد. در باالتریــن  فعالیــت می کنــد و مجموعــه ای از آثــار باســتانی و ابــزارآالت 
نقطــه از اوشــگولی، بــر روی تپــه ای پاییــن ِ قلــه ی شــخارا، کلیســای قــرن دوازدهمــی 

ــد. ــرار دارن ــار آن، ق کن ج دفاعــی در  ــر ــا( و یــک ب ــم مقــدس )الماری مری
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فــراوان بــه چشــم می خورنــد و خاتیــس نــام دارنــد. هــر خاتیــس بــه طــور معمــول بــا شــاخ 
بــز یــا قــوچِ  قربانی شــده تزییــن شــده و زن هــا اجــازه ی نزدیــک شــدن بــه آن هــا را ندارنــد. 
ــه  ــا ب ــی از آن ه ــت خیل ــد و قدم ــایانی دارن ــور ش ــم حض ــا ه ــی این ج ــد دفاع ــای بلن ج ه بر
کــه بــه نقــاط بســیار  ششــصد ســال هــم می رســد. امــروزه تنهــا بومیــان توِشــتی هســتند 
گوسفند هایشــان  گاو و  مرتفــع آن رفــت و آمــد می کننــد آن هــم یــا بــه خاطــر بــه چــرا بــردن 
بــه  رســیدگی  و  همراهــی  یــا  خــاص  جشــن های  بعضــی  و  مراســم  برگــزاری  یــا  اســت 
کاِختــی واقــع  کــه در  توریســت ها. البتــه خیلــی از بومی هــا در بــاالی توِشــتی و در آلوانــی 
ــا اوایــل مهرمــاه  شــده، خانه هــای زمســتانی دارنــد. جــاده ی توِشــتی از اوایــل خــرداد ت
بــاز اســت و خیلــی از خانه هــای اجــاره ای هــم تــا قبــل از مــرداد تعطیــل هســتند. توِشــتی 
کــه  کــه از تــِه آن هــا رود می گــذرد. یکــی پیریکیتــی آالزانــی نــام دارد و دیگــری  دو دره دارد 
در جنــوب توِشــتی اســت، ُگمســتاری آالزانــی خوانــده می شــود. دو رود نام بــرده در ُامالــو 
ــد  ــود- و بع ــوب می ش ــتی محس ــده ی توِش ــن دهک ــه بزرگ تری ــند -ک ــر می رس ــه همدیگ ب
بــه داغســتان می رونــد. مناظــر طبیعــی در توِشــتی مهم تریــن جاذبــه ی آن هســتند، 
گوســفندهای در حــال چــرا، مثــل همیشــه  ترکیــِب کــوه و بــرف و آبــی ِ آســمان و البتــه 

ــد. ــه جــادو می زن دســت ب

- ِکِسلوئبی 
بیشــتر روســتاهای واقــع در توِشــتی در ارتفاعــی بیــش از دوهــزار متــر بــاالی دریــا قــرار 
روســتای  در  هســتند،  فوق العــاده  چشــم انداز  و  مناظــر  داشــتن  لحــاظ  از  و  دارنــد 
ــا  ــواری ب ــر و همج ــم اندازهای بک ــی چش ــر فراوان ــاوه ب ــه در آن، ع ک ــت  ــی هس ــو محل ُامال
کــه ظاهــر عجیــب و غریبــی بــه آن  ج تدافعــی وجــود دارنــد  رودخانــه، شــمار زیــادی هــم بــر

ِکِســلوئبی اســت.  بخشــیده اند، اســم ایــن منطقــه 

- شناخو
ــد یکــی از زیباتریــن روســتاهای جهــان  ــه ســمت شــرق بروی ــه ب ک کیلومتــر  ــو چنــد  مال از اُ
بالکن هــای  کــه خانه هــای ســنگی اش  از شــناخو حــرف می زنیــم  یافــت!  را خواهیــد 
کلیســای فعــال در توِشــتی هــم در شــناخو قــرار دارد. زهواردررفتــه ی چوبــی دارنــد. تنهــا 

- دارتلو
ج  کــه از مشــتی بــر کیلومتــرِی شــمال دره ی پیریکیتــی آالزانــی قــرار دارد  دارتلــو در دوازده 
ج  ــر ج نگهبانــی وجــود دارد تشــکیل شــده. ب ــر ــر فــراز همــه ی آن هــا یــک ب ــه ب ک تدافعــی 
گفــت ارتفــاع قابــل  کــه بــا توجــه بــه ســال ســاخت بایــد  نگهبانــی ٣٥٠ متــر طــول دارد 

ــی دارد. ــل و عجیب تأم

ــی از  ــدون ســقِف )ایــن روســتا مدت هاســت خال از ســکنه برســید. روســتای قدیمــی و ب
ســکنه اســت( ماتســو در یــک شــیب بســیار تنــد و روی صخره هــا قــرار دارد و می شــود 
گورهایــی اســت  گفــت دیدنی تریــن جــای ِخوســوِرتی اســت. مشــخصه ی روســتا وجــود 

ســنگی، کــه رویشــان جمجمــه ی انســان قــرار دارد.

- باریساخو 
کیلومتــر از تفلیــس فاصلــه دارد بزرگ تریــن روســتای ایــن منطقــه  کــه صــد  باریســاخو 
اســت و تنهــا دویســت نفــر جمعیــت دارد. بــرای رفتــن بــه باریســاخو بایــد جیــپ داشــت.

- ُکرشا 
کوچــک و  کیلومتــر بعــد از باریســاخو قــرار دارد یــک مــوزه ی  کــه دو  ُکرشــا  در روســتای 
کــه نمایشــگر تعــدادی ســاح، زره و  جالــب در مــورد زندگــی در ِخوســور موجــود اســت 
ــی ِ ُرشــکا  گل ــتای  ــا روس ــا ت ُکرش ــر ِ ایــن منطقــه اســت. از  ــاورزی و همچنیــن هن کش ــزار  اب
کــه  در جــاده ی اصلــی تنهــا ٧ کیلومتــر ، پــای پیــاده راه اســت، پیشــنهاد مــا ایــن اســت 

ــد. ــت ندهی ــز از دس ــکا را نی ــدن ُرش دی

- شاتیلی
کــم  ــا ســیزدهم میــادی ســاخته شــده، ترا کهــن ِ شــاتیلی بیــن قرن هــای هفتــم ت شــهر 
ج هــا از دور  کــه ایــن بر ج هــای بلنــد نگهبانــی در شــاتیلی خیلــی زیــاد اســت جــوری  بر
شــبیه یــک قلعــه ی واحــد دیــده می شــوند، کــه البتــه خطــای چشــم اســت. شــاتیلی 
ــاد و  ــت متــروک افت ــه حال ــًا ب ــتاد تقریب ــا هش ــصت ت ــالهای بیــن دهــه ی ش ــی در س قدیم
کامــًا  ج هــای شــاتیلی  کــه از بیســت خانــه تشــکیل شــده، چنــد تــا از بر دهکــده ی جدیــد 

ــد و یکــی از آن هــا حتــی مــوزه هــم دارد. ســالم باقــی مانده ان

توِشتی
گرجســتان قرار دارد، چچن شــمال و داغســتان  گوشــه ی شــمال  توِشــتی در شــرقی ترین 
بــه خاطــر  تابســتان ها  توِشــتی علی رغــم دورافتادگــی اش،  گرفته انــد.  فــرا  را  آن  شــرق 
بــرای  کوهنــوردی شــلوغ می شــود و جذاب تریــن و بکرتریــن مناطــق را  فعالیت هــای 
توِشــتی می رســاند  بــه  را  امــروزه شــما  کــه  راهــی  داراســت.  کوهنــوردی  و  پیــاده روی 
تــا ســال ١٩٧٨ ســاخته نشــده بــود. در توشــتی الکتریســیته و وســایل الکتریکــی هنــوز 
جایگاهــی ندارنــد. زیارتگاه هــای ســنگی ِ مذهــب روح بــاوری - کــه در آن بــاور بــر ایــن 
ــد- در توِشــتی-  ــد روح داشــته و زنده ان ــر مــا جــان ندارن ــه نظــ ــه ب ک ــیایی  ــه اشــ ک اســت 
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