
 

 مکان های دیدنی ازبکستان

 

 علیشیر نواییکتابخانه -1

این کتابخانه که به نام امیر علیشیر نوایی است از بناهای دیدنی این شهر و یکی از جاذبه های شهر 

سال می گذرد. این  1۴۰نشریه دارد و قدمتش از میلیون جلد کتاب و  ۶٫۵تاشکند است و بیش از 

کتابخانه بزرگترین و نخستین کتابخانه آسیای مرکزی به حساب می آید و تا حاال چند بار نامش تغییر 

کرده است و اول کتابخانه عمومی تاشکند نام داشت بعد کتابخانه دولتی ترکستان، سپس مخزن مرکزی 

 کتابخانه دولتی علیشیر نوایی ازبکستان شد. نسخ خطی ازبکستان و بالخره نام آن

 

 
 

موزه یادبود شهدا یا قربانیان -2  

یکی دیگر از جاذبه های شهر تاشکند موزه ای است که به یاد قربانیان دوران استعمار در این شهر بنا 

م این شده است. این موزه به یاد قربانیان دوران استعمار اتحاد جماهیر شوروی بنا شده است که مرد

سرزمین بر ضد استعمار و استبداد قیام هایی را به پا کردند این حرکت ها در همه ی ابعاد بود و شامل 

بود که در جریان آن هزاران نفر در این خاک به شکل های  جنبش های سیاسی و فرهنگی و دموکراسی

 مختلف کشته شدند. این موزه یکی از جاذبه های شهر تاشکند است.



 

 

 
 

 امیر تیمورموزه -3

موزه در نقاط و شهرهای گوناگون این کشور وجود دارد که نصف این موزها به شهر تاشکند  1۰۰حدود 

پایتخت ازبکستان تعلق دارد و جزء جاذبه های شهر تاشکند هستند. این موزه ها هر کدام به تنهایی 

موزه تیموریان دنیایی از تاریخ و فرهنگ و یادبودهای گذشته ی این شهر هستند. در قلب شهر تاشکند 

گنبد باستانی سمرقند را تداعی  که یک موزه دولتی است با گنبدی بزرگ و به رنگ آبی وجود دارد که 

 1۹۹۶می کند و این گنبد جلوه ای از رشد دانش و هنر در دوره امیر تیمور است. سال افتتاح این موزه 

تاشکند محسوب می شود و ساختار آن است و به امیر تیمور اختصاص دارد و یکی از افتخارات مهم شهر 

 جالب توجه است و از جاذبه های شهر تاشکند است.

 



 

 
 

 

میدان امیر تیمور -۴  

یکی دیگر از جاذبه های شهر تاشکند میدان امیر تیمور است که در نوع خود اثری جالب توجه و یادمانی 

مرتبه این میدان توسط معماران روسی با تاریخی جالب است. درباره تاریخ این میدان گفته اند که اولین 

با هدف باغ مرکزی تاشکند جدید طرح آن ریخته شد و میدان کنستانتین نام گرفت و از آن دوره این 

ها که در میدان اصلی شهر وجود داشتند تا حاال چندین بار تغییر کرده اند و اولین بار مجسمه  مجسمه

آن مجسمه کارگران آزاد و سپس مجسمه دهمین سالروز انقالب ژنرال کاوفمان در آن قرار گرفت و بعد از 

اکتبر و بعد مجسمه استالین چند سال بعد مجسمه کارل مارکس و عاقبت مجسمه امیر تیمور در آن جای 

 گرفت و حاال یکی از جاذبه های شهر تاشکند به حساب می آید.

 



 

 
 


