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سفرنامه

سفر به  دیار  چالدران

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

نام چالدران را همیشــه در کتاب های تاریخ 
دوران مدرســه دیده  بودم. این اسم برایم یادآور 
جنگ است: جنگ چالدران. جنگی که در تصورات 
من چیزی شبیه به جنگ در داستان اسب تروی 
است. جنگ چالدران، نخستین نبرد دولت صفوی 
با عثمانی بود، که در نزدیکی شهرستان چالدران 
در شــمال غربی ایران رخ داد. نتیجــه این نبرد 
پیروزی سپاهیان عثمانی به فرماندهی سلطان 
ســلیم بر صفوی به فرماندهی شاه اسماعیل اول 
بود. در این جنگ نیروهــای قزلباش نزدیک به 
چهل هزار تن و ســپاه عثمانــی قریب به یکصد 
هزار نفر بودند که قزلباشــان به علت شمار کمتر 
نداشتن استراتژی مناســب و اسلحه های نوین 
آتشین از سپاه عثمانی شکست خوردند. در این 
جنگ ســربازان صفوی با شمشــیر، نیزه و تیر و 
کمان می جنگیدند درحالی که ارتش عثمانی از 
توپ و تفنگ بهره می جست.  و حال قرار بود به دیار 
چالدران سفر کنیم. صبحانه را در ماکو خوردیم 
و تصمیم گرفتیم به منطقه چالــدران برویم و از 
قره کلیسا دیدن کنیم، پس به سمت یوالگلدی 
حرکت کردیم. قبل از یوالگلدی از سمت راست 
جاده وارد جاده فرعی شدیم که به سمت قره کلیسا 
می رود. بعد از یک ساعت رانندگی در جاده زیبایی 
که به سمت دشت چالدران می رفت، به قره کلیسا 
رسیدیم. کلیسایی که در دشت پهناور چالدران 
خودنمایی می کند.  این کلیســا در زبان ارمنی 
سورپ تادئوســی وانک یعنی کلیسای مقدس 

تادئوس نامیده می شود. 
تادئوس مقدس یکی از حواریون مســیح است 
که برای تبلیغ دین مســیحیت به منطقه جنوب 
فالت ارمنستان آمدند، تادئوس مقدس به همراه 
ساندوخت، دختر پادشــاه و تنی چند، که به دین 
مسیحیت ایمان آورده بودند، به دستور پادشاه وقت 
ارمنستان دستگیر شدند و پس از شکنجه به شهادت 
رسیدند و تادئوس مقدس در مکان فعلی دیر مدفون 
شــد. کارا در زبان آذری که مردم آذربایجان قبل از 
استیالی ترکان به آن تکلم می کردند و شاخه ای از 
زبان های تاتی و هرزنی که منشعب از زبان پهلوی 
است معنای بزرگ و جامع می دهد. اما از سده هشتم 
هجری »کارا« تبدیل به »قره« شده و بنای مذکور 
را قره کلیسا نامیدند که درست نیست و صحیح آن 
»کارا کلیسا« است.چون بخش خاوری بنای کلیسا 
با سنگ سیاه ساخته شده  است، برخی بر این باورند 
که معنی قراکلیسا، کلیسای سیاه است )قرا در زبان 

ترکی به معنی سیاه است(. 

قرا در زبان ترکی آذری به معنی بزرگ است و 
خود تغییر یافته واژه »کالن« است؛ بنابراین قرا 
کلیسا در اصل »کارا کلیسا« بوده است. این مطلب 
از آنجا تأیید می شود که ارمنیان به دیرها، مجتمع 
فرهنگی، هنری، ادبی و دینی »وانک« می گویند. 
وانک تادئوس همانند ســایر وانک های ارمنیان 
محل اجتماع طالب و خطاطان و خوش نویسان 
فالسفه و مورخان و دانشــمندان بود و کتابخانه 
وانک نیز مورد استفاده آنان قرار می گرفت و کلمه 
وانک با مفهوم نام آذری کلیسا »کارا« به طور کامل 
مطابقت دارد؛ و هم اکنون نیز این کلیسا به نام »قرا 
کلیسا« یا »قره کلیسا« معروف است. تاریخ ساخت 
این کلیسا به اوایل دوره مسیحیت برمی گردد. در 
طول سالیان دراز این کلیسا بارها از سوی صاحبان 
قدرت غارت شــده و نیز به سبب بالیای طبیعی 
چون زلزله، آســیب فراوانی دیده  است. کلیسای 
تادئوس از دو بخش قدیمی ســیاه رنگ و بخش 
جدید سفیدرنگ تشکیل شده است. این کلیسا 
به عنوان اولین کلیسای جامع جهان مسیحیت 
شناخته می شــود. این کلیسا شــامل دو حیاط 
شرقی و غربی و ۴۷ اتاق است، زیرزمین کوچکی 
نیز در زیر اتاق ها قــرار دارد و شــامل فضاهای 
کوچکی نظیر ناهارخوری، آشــپزخانه، آسیاب 
عصارخانه و دخمه ای برای نگهداری غذا اســت. 
همچنین برخالف معابد اولیه ارمنیان که به شکل 
مربع است، این کلیسا مستطیل شکل است. بعد از 
گشت و گذار در فضای پر از آرامش کلیسا به سمت 
ماکو بازگشتیم. چشم هایم را که می بندم صدای 
ناقوس کلیسا را می شــنوم که با صدای همهمه 

سپاهیان قزلباش درآمیخته است.

پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

تــا جایی کــه یادمان مــی آید 
معمــوال ســفرهای خانوادگــی و 
دوســتانه مان یا مربوط به تابستان 
بود و شــمال و شــرجی ۴0 درجه 
یا مربوط به عید و همان شــمال و 
ترافیــک وحشــتناکش. یعنی اگر 
سه المان شمال، عید و تابستان را از 
تقویم حذف می کردیم، فقط همین 

تهران برایمان می ماند.
تا همین اواخر خیلــی از مردم 
به خصوص در کالنشــهرها ترجیح 
می دادند در ایــن فرصت محدودی 
که برای سفر در اختیار دارند سراغ 
گزینه های آشــنا بروند و بی خیال 
ماجراجویی و پیدا کردن مناطق بکر 
طبیعی و مرخصی گرفتن درزمان 
ایام کاری باشــند. اگر هم کســی 
می خواست وســط پاییز و زمستان 
بزند به ســفر برود، مناطق جنوبی 
و ســفر به کیش و بندرعباس تنها 
گزینه های روی میز بود در حالی که 
چهار گوشه کشور پر از گزینه هایی 
است که برای یک ســفر زمستانی 

متفاوت می شود به آن ها فکر کرد.
امســال زمســتان را از دســت 
ندهیــد! دســتکش، کاله و زنجیر 
چرخ تان را آماده کنید و یک ســفر 

متفاوت را تجربه کنید.
غرب و شمال غرب: آذربایجان، 

کردستان، کرمانشاه
عــات  تفا ر ا و  یه هــا   کوهپا
سردســیری شــمال و شــمال 
غرب معمــوال مقصد اســکی بازان   
یخ نوردان، طبیعت نوردان ماجراجو 
و کال هر کسی است که سرش برای 
یک چالــش برفی در هــوای کلی 
درجه زیر صفر حسابی درد می کند. 
اگر احیانا شــما هم در زمســتان 
خشــک امســال هوس برف بازی 
به ســرتان زده، توصیــه می کنیم 
جاذبه های طبیعی ایــن نواحی را 

نادیده نگیرید. 
فقط در صورت عمــل به توصیه 
ما در نظر داشته باشــید با این کار 
عمال دارید خودتان را به قلب توفان 
می زنید. پس قبــل از حرکت برای 
مســافرت دقیقا مقصد را مشخص 
و خودتــان را به تمــام تجهیزات و 
امکاناتی که در سفر نیاز دارید، اعم 
از وســیله نقلیه به همراه تجهیزات 
ایمنی کامل، لباس گــرم به میزان 
کافی و... مجهز کنید. به هوای اینکه 
حاال برویم ببینیم چه می شود با یک 
پراید سفید یخچالی که زنجیر چرخ 
هم ندارد؛ به گردنه های کوهستانی 

نروید.
 پیســت اســکی پیام- 
آذربایجــان شــرقی: از تبریز که به 
ســمت مرند حرکت کنیــد، بعد از 
حدود بیســت کیلومتر به روستای 
زیبا و پلکانی به اسم »یام« می رسید 
کــه در دامنه کوه »می شــو« قرار 
دارد. روبه روی این روســتا پیست 
اسکی »پیام« قرار دارد. این پیست 
اســکی از قدیمی ترین پیست های 
اســکی ایران اســت و فقط سه روز 
آخر هفته باز اســت. در این پیست 
شــما می توانید وســایل اسکی را 
کرایه بگیرید؛ سوار تله سیژ شوید و 
از امکانات آن استفاده کنید. ناگفته 
نماند که این مجموعه، یک پیست 
اســکی هم مخصوص حرفه ای ها 

دارد.
آبگرم معدنی- اردبیل: اصال 
می شود کسی سروکارش به استان 
اردبیل بیفتد و بی خیال چشمه های 
معدنی آب گرم شود؟ حاال درست 
اســت که اصل رونق آن مربوط به 
ایام گرم تر سال است، اما فکر اینکه 
شــما تا گردن در آب گرم فرورفته 
اید و دانه های برف خیلی رمانتیک 
مشغول باریدن هستند، خیلی ها را 
مجاب می کند تا در زمستان هم عازم 
شهر سرعین در استان اردبیل شوند.  
البته آن هایی که به سرعین رفته اند 
می دانند حول بسیاری از چشمه ها 
فضای مسقفی ساخته شده و مانند 
استخرهای مدرن همیشه می توان 
از آن استفاده کرد اما باز هم هستند 
کسانی که به همین میزان طبیعی 
بودن کار رضایــت نمی دهند و اال و 
بال می خواهند از چشمه های سرباز 
اســتفاده کنند. اگر از این دســته 
هستید توصیه ما به شــما، استخر 
گاومیــش گلی در مرکز ســرعین 
اســت . از زندگی چــه می خواهید 

دیگر واقعا؟!
دریاچه زریوار- کردســتان: 
یکی از جاذبه های شــناخته شده 
کردستان که سال هاست گردشگران 
را در زمستان های همیشه برفی آن 
جذب می کند، دریاچه زریوار است. 
این دریاچه تا قبل از توســعه شهر 
مریوان چند کیلومتری با شهر فاصله 
داشت، اما حاال تقریبا به آن چسبیده 
است. در زمستان تقریبا تمام سطح 
دریاچه یخ می زند، اما حواســتان 
باشد که خیلی به استحکام این الیه 
اطمینانی نیســت و توصیه ما این 

است که از دور لذت ببرید.
آبشار پریشان- کرمانشاه: این 
روستا در یکی از سردسیرترین نقاط 
این استان سردســیر قرار دارد پس 
طبیعی است که برای رسیدن به آن 

باید تمامی تجهیزات الزم را همراه 
داشــته باشــید. برای تماشای این 
آبشار یخ زده باید به روستای »چرمه 
علیا« در 23 کیلومتری شمال شرق 

سنقر در جاده سنقر به قروه بروید.
شمال:

مازندران، گلستان، گیالن
جزیره آشــوراده و منطقه 
گمیشان- گلســتان: شما در 
زمســتان می توانید انــواع اقلیم ها 
را در گلســتان تجربــه کنیــد. از 
کوهســتان های مرتفــع گرفته تا 
مناطق کویری. در میان همه این ها 
توصیه ما به شــما ســفر به جزیره 
آشوراده و تماشای اسب های زیبا و 
آزاد در آن جزیره است. برای این کار 
باید اول به اسکله بندرترکمن بروید 
و از آنجا با قایق به مقصد این جزیره 
حرکت کنید. تماشــای چادرهای 
عشایر و زندگی ســنتی آنان نیز در 
منطقــه »گمیشــان« در نزدیکی 

بندرترکمن خالی از لطف نیست.
روســتای شــیخ موسی- 
مازندران: روســتای شیخ موسی 
در اصل به عنوان ییالق مازنی ها به 
خصوص دوستان مقیم بابل و اطراف 
آن شناخته می شود؛ اما سفر به آن 
در زمستان نیز خالی از لطف نیست. 
برای رسیدن به این روســتا باید از 
شهر بابل به ســمت گلوگاه حرکت 
کنید و پس از رســیدن بــه گلوگاه 
20 کیلومتــر دیگر هــم در جاده 
گلوگاه برانید تا به روســتای شیخ 
موسی برســید. در این روستا عالوه 
بر زیارت امامزاده و استفاده از مناظر 
بکر برفی، می توانید از چند آبشــار 
یخ زده در اطراف شهر هم سیاحتی 

به عمل آورید.
تله کابین احــرار- گیالن: 
احتماال خیلی از شما، این تله کابین 
را با نام تله کابین )بام ســبز گیالن( 
بشناســید. ما به این علــت این تله 

کابین را به شما پیشنهاد می کنیم 
که ســفر به ارتفاعات و جنگل های 
کوهســتانی گیالنــی در این فصل 
ســال، فقــط از پــس حرفه ای ها 
برمی آید. پس اگر جــزء آن اقلیت 
حرفه ای نیســتید خیلــی راحت 
سوار تله کابین شــوید و از دره های 
فوق العــاده پوشــیده از برف لذت 

ببرید.
 شرق: خراسانات 

سیستان و بلوچستان
آبگرم می اندشت- خراسان 
شمالی: نســبت به همتایانش در 
سرعین از شهرت بســیار کمتری 
برخــوردار اســت و اتفاقــا همین 
مهجورتربودن باعث شده تا از گزند 
تصرفات انســانی تا حــدود زیادی 
در امان بماند. در آب و هوای ســرد 
زمستان خراسان شــمالی آب تنی 
کردن در چشــمه آب گــرم ایوب 
پیامبر )ع( صفــای بی نظیری دارد. 
برای رســیدن به این چشمه، باید 
از بجنورد به ســمت گیفان حرکت 
کنید. در فاصله حدود 95 کیلومتری 
بجنورد در شمال روستای »حاجی 
عبدالوهاب« این چشمه آب گرم در 
خدمت شما اســت. علت نامگذاری 
آن هم به ایــن برمی گردد که اهالی 
اعتقاد دارند مقبره ای که در کنار این 
چشــمه قراردارد متعلق به حضرت 

ایوب )ع( است.
آبشــار آبگرم- خراسان 
رضوی: بدیهی اســت که در سفر 
به خراسان رضوی اولین مقصد تمام 
گردشــگران ایرانی بارگاه متبرک 
آقا علی بن موســی الرضا )ع( باشد. 
اگر بعد از زیــارت قصد کردید که از 
جاذبه های طبیعی استان خراسان 
رضوی هم استفاده کنید، پیشنهاد 
ما به شما آبشــار آبگرم است. آبشار 
آبگرم تنها آبشار ایران است که آب 
گرمی دارد و دمای آن به حدود ۴0 

درجه هم می رســد. این آبشــار در 
حدود 5 کیلومتری جاده مشهد به 
کالت نادری و در نزدیکی روستای 

»آبگرم« قرار دارد. 
فردوس و بشرویه- خراسان 
جنوبی: وارد مرزهای خراســان 
جنوبی که بشــوید، کم کــم اقلیم 
کویری ایران رویش را به شما نشان 
می دهد. در این بین شاید زیباترین 
کویرهای خراسان جنوبی متعلق به 
این دو شهرستان باشد. فردوس در 
200 کیلومتری بیرجند و بشرویه 
در 120 کیلومتــری طبــس واقع 
شده اســت. در فردوس می توانید 
بهترین انار های ایران را میل کنید 
و در بشــرویه هم تا دلتان بخواهد 
بناهای تاریخی مربوط به دوره های 
مختلف وجود دارد. فقط بدانید که 
سفر کردن به کویر هم مثل سفر به 
کوهســتان چالش های خودش را 
دارد و باید بــرای آن حتما تدارک 

مفصلی ببینید.
جنگل حرا- سیســتان و 
بلوچستان: این جنگل در اطراف 
رودخانه فصلی باهو کالت و خورباهو 
قرار دارد، یک رودخانه آب شیرین 
که به دریــای عمــان می ریزد. در 
این رودخانــه می توانید با »گاندو« 
تمســاح خجالتــی و بانمــک هم 

مالقاتی داشته باشید. 
جنوب: بوشهر، هرمزگان 
خوزستان، فارس، کرمان

سیراف- بوشهر: دریا و خلیج 
فارس که ســر جای خــود. اما اگر 
جدای از آن قصد داشــتید ســری 
هم بــه اماکن تاریخی فــوق العاده 
این اســتان بزنید، توصیه می کنیم 
بندر افسانه ای ســیراف را از دست 
ندهید. در زمان های قدیم این شهر 
شهری بوده فوق العاده پررونق و آباد 
با عمارت های باشکوه و نقطه آغاز راه 
ابریشم. متاســفانه این شهر صدها 
ســال قبل بر اثر زلزله ویران شد اما 
هنوز هم می توانید آثار بســیاری از 
جمله قلعه، مسجد و گورستان را از 
البه الی کتاب خــاک خورده تاریخ 
آن بیرون بکشید. برای رفتن به آن 
هم باید از بوشهر به سمت خورموج- 
از خورموج به کنگان- و از کنگان به 

سمت سیراف بروید.
چاهکوه و دره تندیس ها- 
هرمزگان: چاهکوه درواقع دره ای 
است با شــکلی فوق العاده عجیب 
و منحصر بــه فرد که بر اثــر باران و 
فرســایش خاک به شــکل یک اثر 

هنری عظیم الجثه درآمده است.
دره تندس هــا در ۷5 کلیومتری 
شهر قشم و چاهکوه در 85 کیلومتری 
آن قرار دارد.برای نوردیدن این دره و 
دیدن و لذت بردن از زیبایی های آن 
کامال مجهز و با یــک بلد راه حرکت 
کنید. زیرا همان طور که از اســمش 
برمی آید پر از پســتی و بلندی های 

عجیب و غریب است.
ت  ا ر یگــو ز و  ش  شــو
چغازنبیل- خوزستان: برخالف 
ســایر ماه های ســال، آب و هوای 

خوزستان در زمســتان عالی است. 
اگر خواســتید  ســری بــه اماکن 
تاریخــی بزنید، توصیــه می کنیم 
بناهای چندهزار ســاله شهر شوش 
را از دســت ندهید. کاخ آپادانا، تپه 
آکروپل، کاخ شاوور و مقبره حضرت 
دانیال )ع(، زیگورات )نوعی معبد( 
سه هزار و 300 ساله چغازنبیل هم 
در 15 کیلومتری شهرشــوش قرار 
دارد که برای افراد دوســتدار تاریخ 

همانند بهشت است!
دریاچه مهارلو- فارس: تخت 
و جمشید و پاسارگاد را بگذارید برای 
فصل های دیگــر! دریاچه مهارلوی 
اســتان فارس در زمســتان یکی 
از زیباتریــن مناظر ایــران را خلق 
می کند. این دریاچه هم البته مثل 
دریاچــه ارومیه ایــن روزها حال و 
روز خوبــی ندارد امــا در این موقع 
سال همچنان مناظر فوق العاده ای 
خلق می کنــد. برای رفتــن به این 
دریاچه کافی است از شیراز به سمت 
سروستان حرکت کنید و پس از 50 
کیلومتر این دریاچه بــا گونه های 
مختلف پرندگان مهاجر و پوشــش 
گیاهی زیبای اطــراف آن پذیرای 

شما است.
کویر لوت- کرمــان: کویر 
ظهرهای فوق العــاده گرمی دارد و 
شب ها به قدری ســرد می شود که 
امکان گذراندن شب در کمپ های 
غیرحرفــه ای در آن عمــال وجود 
ندارد. برای رسیدن به این کویر باید 
چند اقلیم آب و هوایی را پشــت سر 
بگذارید. ابتدا باید از شــهر سرسبز 
ماهان راه بیفتیــد و وارد یک جاده 
کوهستانی شوید. جالب اینجا است 
که چند ده کیلومتر کنار کویر لوت 
قبل از کویر به یک منطقه زمستانی 
و برفی به نام ســیرج می رسید. بعد 
از آن باید به ســمت گرم ترین نقطه 
یعنی شهداد حرکت کنید و بعد هم 

که کویر لوت در خدمت شما است.
مرکز:

مرکزی، سمنان، یزد
غار نخجیر- مرکزی: شــرق 
استان مرکزی کویری است و غرب و 
جنوب غربی آن کوهستانی. بنابراین 
می توان هر دو آب و هــوا را در این 
اســتان تجربه کرد. غار نخجیر در 
شمال شرقی شهر دلیجان قرار دارد 
و از زیباترین غارهای ایران محسوب 
می شود. دمای این غار در زمستان 
حــدود 5 درجه باالی صفر اســت. 
بنابراین برای رفتن در آن باید حتما 
لباس گرم همراه داشته باشید. برای 
رسیدن به این غار باید از دلیجان به 
سمت نراق حرکت کنید و بعد از 8 
کیلومتر وارد جــاده مخصوص غار 
شوید که با تابلو مشخص شده است.

کویر- ســمنان: بــا وجود 
پیست های اسکی پربرف در شمال 
این استان، اغلب مردم سمنان را با 
کویرش می شناسند. پیشنهاد ما هم 
به شما استفاده از این اقلیم کویری 
فوق العاده است.در سمنان سه کویر 
»شاهرود« در جنوب شهر شاهرود 
کویر »دامغان« در جنوب شــرقی 
همین شــهر و پارک ملی کویر در 

کنار شهرستان گرمسار است.
محله فهادان- یزد: در مورد 
این شــهر تاریخی توصیه ما به شما 
این است که بی خیال خارج از شهر 
بشــوید و زمانتان را صرف گشت و 
گذار داخل شهر کنید زیرا به قدری 
جاذبه تاریخی در این شــهر هست 
که دیدن همه آن ها ساعت ها زمان 

می خواهد.
یکی از جذاب ترین این جاذبه ها 
محله تاریخی فهادان در شــهر یزد 
اســت که کامال فــرم تاریخی خود 
را حفظ کــرده و به صــورت کامال 
زنده شــما را به اعماق تاریخ پرتاب 

می کند.

معرفی مقاصد مناسب سفر در فصل سرما

در  زمستان دور  ایران  بگردیم!
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