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گردنه حیران مسیری حیرت انگیز 
و تماشــایی با طول 35 کیلومتر است 
که در میانه های جاده آستارا به اردبیل 
قرار دارد و به عنوان یکــی از زیباترین 
مسیرهای ایران شناخته می شود. این 
گردنه در منطقه ای ییالقی قرار گرفته 
است و به عنوان آخرین منطقه حفاظتی 

استان گیالن به شمار می رود.
نام این گردنه را از این جهت حیران 
گذاشته اند که هر کســی با قرار گرفتن 
در آن مبهوت شگفتی خلقت می شود 
و حیرت زده به طبیعتی می نگرد که در 
هر ســاعت با جلوه ای تازه غافلگیرش 

می کند.
این گردنه رویایی، از یک طرف مشرف 
به کوه های پوشیده از جنگل های انبوه 
است و در سوی دیگر آن جنگل هایی را 
می بینید که متعلق به کشور آذربایجان 
هســتند و یکی از زیبایی های منطقه 
به شــمار می روند. در کنــار همه این 
زیبایی ها، دهکده گردشــگری حیران 
نیز در این مکان واقع شــده و با امکانات 
تفریحــی و رفاهــی خــوب پذیرای 

گردشگران است.
گردنه حیران ازجملــه جاده های 
زیبای کشور است که گذر از آنها بسیار 
لذت بخش است. کافیســت نگاهی به 
عکس های این گردنه بیندازید تا برای 
سفر به این مقصد زیبا وسوسه شوید و 

بار سفر ببندید. 
گردنه حیران با آن پیچ و خم هایش، با 
همه سرباالیي و سرپاییني اش که با انواع 
گیاهان و درختان پوشیده شده است، به 
عنوان یکي از 10جاذبه برتر گردشگري 

گیالن معرفي مي شود.
وجود مه در اکثر روزهای سال باعث 
رویایی شــدن بیش از اندازه این گردنه 

و دره ها و کوهپایه های آن شده است.
 گردنه سرســبز حیران، چشم انداز 
بی نظیری از طبیعت به نمایش می گذارد 
که می توان گفت در ایران بی رقیب است. 
همانطور که گفته شد این گردنه در بیشتر 
وقت ها در زیر ابری از مه پنهان اســت، 
دره ها و کوهپایه های پوشیده از گل ها و 
گیاهان جنگلی و مرتعی و گاو هایی که 
در حال چرا هستند با چشم انداز زیبایی از 
کندو های عسل، اولین جلوه هایی است 
که به چشم هر رهگذری می آید و آن را 

فریفته خود می کند.
زیبایی بیش از حد این طبیعت هر 
تماشاگری را حیران می کند. جاده ای 
که مثل یک مار تنومند به یک کوه بزرگ 
پیچیده شده، تا ارتفاع بسیار زیادی باال 
رفته و ماشین ها را می بینیم که سوار بر 

این مار دراز در آن ارتفاع بلند در حرکت 
هســتند. وقتی که این مسیر زیبا طی 
می شود هر چند دقیقه کوتاه با پیچ تندی 
روبرو می شویم که باید آن را دور زد. وقتی 
باالتر می رویم در طول مسیر رستوران ها 
و سالن های غذاخوری و پذیرایی زیادی 
را می بینیم و اســتراحت های کوتاه در 
کنار پرتگاه بــرای دیدن طبیعت زیبا و 
ماشین هایی که در زیر روی جاده پرپیچ 
و خم دیده می شوند و سر آخر خوردن 

بالل تازه و خرید مقداری عسل.
یادآور می شــود نیمی از جنگل ها 
و مراتع مســیر رویایی و زیبای گردنه 
حیران که دارای مناظــر بکر طبیعی 
اســت در ایران و نیم دیگر در جمهوری 

آذربایجان قرار دارد.  
آب و هوای این منطقه در تابســتان 
معتدل و در زمستان سرد و کوهستانی 
است. به دلیل کوهســتانی بودن جاده 
و منطقه، برای دیدن جلوه های زیبای 
حیران در بهار و تابستان راهی این منطقه 
شوید زیرا آب و هوای خنک و مطبوعی در 
این دو فصل انتظار شما را می کشد. پاییز 
منطقه نیز پر از شگفتی و زیبایی است 
و رنگارنگ شــدن برگ درختان باعث 
می شود تا پوشش جنگلی این منطقه به 
هزار رنگ درآید و چهره متفاوتی به خود 
بگیرد. بماند که سپیدی برف زمستان 
هم دیدنی اســت؛ اما به دلیل ســرما و 
یخبندان احتمالی باید بــا تجهیزات 

زمستانی به این سفر بروید.
 دیدنی های گردنه حیران

در هر نقطه از گردنه حیران، جاذبه  
ای وجــود دارد کــه می تواند لحظاتی 
فراموش نشــدنی را برایتان به ارمغان 
بیــاورد. در اینجــا نــگاه کوتاهی به 

دیدنی های این جاده خواهیم داشت.
  طبیعتی غرق در مه

 نخستین عاملی که به هنگام عبور 
از گردنــه حیران چشــمتان را نوازش 
می دهد، پوشش جنگلی است که از دو 
سو احاطه تان می کند. کم کم سروکله 

مراتع نیز پیدا می شــود و در میان آنها 
کلبه هایی نیز به چشم می خورند. در این 
میان دام های در حال چرا یا اسب هایی 
که به این سو و آن سو می روند، به مناظر 
اضافه می شوند تا تصویری ماندگار را در 

ذهنتان حک کنند.
البتــه همه  چیــز به اینجــا ختم 
نمی شود؛ همه این زیبایی ها در گردنه 
حیران، غرق در فضــای مه آلود جاده 
می شوند تا بهشــتی رویایی را برایتان 
خلق کنند و هر لحظه بر لذت سفرتان 
بیفزایند. ارتفــاع بلندترین نقطه این 
گردنه از سطح آب های آزاد تنها حدود 
1500 متر است و ممکن است این سوال 
برای شما پیش بیاید که در این ارتفاع، 
مه از کجا آمده است؟ درواقع علت اصلی 
مه در گردنه حیران، رطوبت دریای خزر 
است و این امر ارتباط خاصی با ارتفاع این 

گردنه ندارد.
 پارک ملی هیرکان

 در مرز ایران و آذربایجان
یکی از ویژگی هــای این گردنه این 
اســت که در یک نقطه مرزی قرار دارد 
و با قــرار گرفتن در آن در یک ســوی 
جاده، جنگلی انبــوه و متعلق به پارک 
ملی هیــرکان را خواهید دیــد که در 
کشور آذربایجان قرار دارد. پارک ملی 
هیرکان با وسعتی برابر ۴0,35۸ هکتار 
در نهم فوریه سال ۲00۴ میالدی توسط 
ریاست جمهوری آذربایجان گشایش 
یافت تا به عنوان یک منبع غنی از گیاهان 

و جانوران مورد توجه قرار گیرد. به سبب 
داشــتن ویژگی هایی خاص، پیشنهاد 
ثبت جهانی این پــارک ملی نیز مطرح 
شده است و شــاید در آینده شاهد قرار 
گیری آن در فهرســت میراث جهانی 

یونسکو باشیم.
روستاهایی تماشایی

در مسیر گردنه حیران چندین روستا 
وجود دارند. یکی از آنها روستای حیران 
است. »حیران« یکی از روستاهای نمونه 
گردشگری است که با آب و هوای ییالقی 
در میان طبیعتی سحرانگیز قرار گرفته 
و از سه روستای حیران سفلی، حیران 
وسطی و حیران علیا تشکیل شده است. 
این روستا در 30 کیلومتری آستارا قرار 
دارد و از جاذبه های شــاخص منطقه 
به شمار می رود. مردم در این روستا به 
کشاورزی اشتغال دارند و در سال های 
اخیر با رونق گردشگری به ارائه سوغات، 

غذاهای محلی و ... نیز روی آورده اند.
روستای دیگر »ِمِشــند« است که 

در استان گیالن و در کیلومتر 1۸ جاده 
آستارا - اردبیل قرار دارد و با مناظر زیبا 
و ییالقی می تواند پذیرای شما باشد. واژه 
مش در زبان تالشی به معنای زنبور به کار 
می رود و نام این روستا به معنای جایگاه 
زنبور اســت. حدود 117 خانوار در این 
روستا زندگی می کنند که به کشاورزی 
و دامداری مشغولند و از طریق اشتغال به 
کارهای خدماتی در بخش گردشگری 
نیز امرار معــاش می کنند.  یکی دیگر از 
روستاهای زیبای این منطقه، »روستای 
کشفی« است که از زیبایی های طبیعی 
بهره برده و با داشتن مناظری بهشت گونه 
به یکی از جاذبه های دیدنی منطقه تبدیل 
شده است. روســتای کشفی در مسیر 
کوهپیمایی نیز قرار دارد و بســیاری از 
عالقه مندان این رشــته ورزشی در ایام 
مختلفی از ســال میهمان این روســتا 

می شوند.
جنگل فندقلو و دیگر جاذبه های 

شهرستان نمین
فندقلو نام یکی از جنگل های بسیار 
زیبای ایران که در فاصله 10 کیلومتری 
از شــهر نمین و 30 کیلومتری از شهر 
اردبیل قــرار گرفته اســت. این جاذبه 
دیدنی به سبب برخورداری از جاذبه های 
منحصر به فرد جنگلی-مرتعی به یکی 
از مقاصد پرطرفدار گردشگری تبدیل 
شده است. این جنگل در کنار درختان 
سر به فلک کشیده، مملو از انواع درختان 
میوه همچون فندق، ســیب وحشی، 
گوجه ســبز، ازگیل، به، تمشک و توت 
فرنگی است و وجود یک استخر آب گرم 
به نام مشه سویی با خاصیت درمانی، بر 
جاذبه این مقصد می افزاید. این جنگل 
حدود ۲5 کیلومترمربع وسعت دارد که 
از شرق خانقاه علیا واقع در مسیر جاده 
بین شهری نمین - آستارا آغاز می شود 
و با جهت شمال غربی - جنوب شرقی در 
شرق روستای حور خاتمه می یابد. اگر در 
اواسط فصل بهار به این جنگل سفر کنید 
با دشت هایی پر از گل های بابونه مواجه 
خواهید شد که همچون بهشتی رویایی 

به نظر می رسند.
در کنار جنگل فندقلو، شهرســتان 
نمین از جاذبه های دیگری نیز برخوردار 
است که از میان آنها می توان به آرامگاه 
باباروشن در ۶ کیلومتری شرق نمین، 
مقبره شــیخ بدرالدین در شهر نمین، 
مقبره پیرلنگ در ننه کران و ... اشاره کرد.

تله کابین حیران
تله کابین حیران یکــی از مناطق 
نمونــه گردشــگری اســتان گیالن 
اســت. این تله کابین دارای مســیری 
به طول 1.500 متر اســت کــه در 35 
کیلومتری جاده آســتارا به اردبیل در 
حاشیه کوهستان حیران در منطقه ای 
معروف به حاجی امیــر حد مرزی بین 
اســتان های گیالن و اردبیل و کشور 
جمهوری آذربایجان قرار دارد. تله کابین 
در نقطه ای از گردنه حیران قرار گرفته 
که از طرف شرق به دریای خزر و گردنه 
حیران، از غرب و جنوب و ایستگاه باال به 
جنگل فندقلو و از شمال نیز به مرز ایران 

با جمهوری آذربایجان مشــرف است.
گردنه حیران یکــی از پرجاذبه ترین 

مناطق گردشگری گیالن و  ایران است.
خوشمزه هایی در پیچ و تاب گردنه 
در مسیر جاده سوغات فروشی های 
محلی بسیاری را می بینید که رنگ ها و 
بوهای آن ها شما را برای خرید به وسوسه 
می اندازند. پیشنهاد ما این است که اسیر 
این وسوسه شوید و طعم لبنیات، عسل، 
فندق های وحشی، تمشک های قرمز 

و لواشک های محلی را امتحان کنید.
کجا اقامت کنیم؟

برای اقامت هم می توان روی اجاره 
خانه های محلی و ویــال در این ناحیه 
حساب کرد و هم می توان به اردبیل رفت و 
شب را در یکی از هتل های اردبیل گذراند. 
هتل پارال هم در گردنه حیران و ابتدای 

روستای حیران قرار گرفته است.
مسیر دسترسی

از تهــران تــا گردنه حیــران ۶3۲ 
کیلومتر، چیــزی حدود 7 ســاعت و 
30 دقیقه اســت. اگر از تهران حرکت 
می کنید می توانیــد از اتوبان قزوین-

رشت بروید و از رشت نیز مسیر آستارا را 
در پیش بگیرید. اگر از اردبیل قصد رفتن 
دارید و ماشین شــخصی هم ندارید در 
اولین میدان ورودی اردبیل تاکسی ها 

می توانند شما را تا گردنه ببرند.
چیزهایی که نباید فراموش کنیم

رانندگــی در گردنــه بســیار 
آرامش بخش و هیجان انگیز اســت؛ اما 
مراقب باشید که در پیچ های جاده نکات 
ایمنی رانندگــی را رعایت کنید. اگر در 
زمستان راهی منطقه شدید تجهیزاتی 

برای مهار برف داشته باشید.
به دلیل اینکه این منطقه در نزدیکی 
مرز قرار دارد، ممکن اســت در بعضی 
نقاط به دلیل هم پوشانی مخابرات، تلفن 
شــما به حالت رومینگ تغییر کند. در 
این صورت هزینه های بسیاری را روی 
دستتان خواهد گذاشت. بهتر است در 
بخش هایی از جاده وضعیت تلفن همراه 
خــود را از حالت اتوماتیک به دســتی 

تغییر دهید.
در سفر به این منطقه هر فصل سال 
که باشــد، به این دلیل که کوهستانی 
است، شاید به لباس گرم نیاز پیدا کنید؛ 
بنابراین پوشش گرم همراه داشته باشید.

یــادآوری اینکه در ســفر به گردنه 
حیران دوربین عکاســی نیــز همراه 
داشــته  باشــید؛ در زمانه ای که همه 
گوشی های هوشمند در دست دارند و 
در همه حال مشغول عکاسی هستند، 
چندان موضوعیت ندارد؛ اما زیبایی ها 
و شــگفتی های ایــن منطقــه چنان 
مســحورتان می کند که احتماال تعداد 
عکس ها به حدی می رســد که حافظه 
گوشی ها جوابگو نیست و نیاز به دوربین 

احساس می شود!
و نکته پایانی اینکــه گردنه  حیران 
بهشت شمال غربی کشــور ما است. در 
ســال های اخیر حال جنگل های این 
منطقه رو به راه نیست و علت اصلی آن 
زباله هایی است که خواسته یا ناخواسته 
در طبیعت رها می کنیم. مــا اهل این 
سرزمین ایم، آن را بیشتر دوست بداریم 

و با طبیعت زیبای آن مهربان باشیم.

با عبور از این گردنه »حیران« می شوید !

مه آلود با جلوه هایی غافلگیرکننده

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کلیسای سرکیس
آرام و استوار در هیاهوی تهران

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

چندی پیش برای انجام امور اداری به اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
تهران واقع در خیابــان نجات الهی یا همان ویالی 
ســابق مراجعه کرده  بودم. بعد از اتمــام کارهای 
اداری در خیابانی که به واســطه وجود این اداره پر 
از فروشگاه های صنایع دســتی است قدم می زدم 
و از دیدن هنــر زیبای ایرانی لــذت می بردم. قاب 
عکس های خاتم کاری شده، گلیم های پر نقش و 
نگار و الوان ایرانی، چراغ های الله سرخ رنگ، همه و 
همه نشان از ذوق و سلیقه ایرانی در خلق اثر هنری 
دارد و نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. کم 
کم به تقاطع خیابان کریم خان نزدیک شدم. صدای 
زنگی شبیه به ناقوس کلیسا توجه ام را به خود جلب 
کرد. سری چرخاندم و به دنبال صدا گشتم. دری با 
عالمت صلیب یافتم که نشــان از کلیسا بود. اجازه 
گرفتم و وارد شدم. برایم خیلی جالب بود که از این 
خیابان بارها عبور کرده اما هیچگاه به این کلیسا دقت 
نکرده بودم. شاید از کنار بسیاری مکان های دیدنی 
دیگر در شهر بزرگ تهران هم همین گونه ساده رد 
شده باشم. تصمیم گرفتم از این پس با نگاهی بازتر 
و حواسی جمع تر در خیابان ها قدم بردارم. به محض 
ورود به کلیسا با ساختمانی ســفید مواجه شدم. 
فضای حیاط کلیسا بسیار آرام بود. ارامنه در حال 
رفت و آمد در حیاط بودنــد. ارمنی ها برایم یادآور 
خاطرات شیرین کودکی و همسایه ارمنی مان است: 
پیرمرد و پیرزنی مهربان. همه خانم ارمنی همسایه را 
»مادام« صدا می کردند و من همیشه بر این باور بودم 
که اسمش مادام است. مادام همیشه در حال بافتنی 
بافتن بود و به خانم های همسایه هم بافتنی یاد می داد 
و گنجه آشپزخانه اش همیشه پر از شیشه های مربای 
رنگ وارنگ بود. با شنیدن صدای ارمنی ها در حیاط 

کلیسا صدای مادام در گوشم می پیچید. 

با فردی که مشغول آب دادن به گلدان ها بود هم 
کالم شدم. مردی بود با لهجه شیرین ارمنی که در 
مورد کلیسا و پیشینه اش از او پرسیدم و او با صبر 
برایم توضیح داد. اسم کلیسا کلیسای سرکیس 
مقدس اســت که با هزینه شخصی فردی خیر از 
ارمنی های ایران به نام »مارکار سرکیســیان« و 
طرح مهندس اوژن آفتاندلیانس در سال 13۴۹  
بنا شده و از آن پس مقر خلیفه گری ارامنه تهران 
از کلیسای مریم مقدس به این محل جدید انتقال 
یافته است. سرکیس مقدس که کلیسا را به نام او 
نامگذاری کرده اند از قدیســان کلیسای حواری 
ارمنی، در اوایل سده چهارم میالدی از سرداران 
ارتش روم بوده که به علت مســیحی بودن تحت 
تعقیب قرار گرفته اســت. او به همراه پسرش به 
ارمنستان پناه برده اما پادشاه ارمنستان، تحت فشار 
امپراتور روم مجبور به اخراج آنان از ارمنستان شده 
اســت. آنان به خدمت ارتش شاپور دوم درآمدند 
که در جنگ با کوشــان ها بوده. شاپور از خدمات 
سرکیس بسیار خرسند بوده اما از آنجایی که به 
وی اتهام تبلیغ مسیحیت در بین سپاهیان شاپور 
را زده بودند دستور داده تا او و پسرش را به همراه 
شماری از سربازان در نیشــابور به قتل برسانند. 
در تقویم کلیســای ارمنی، یک روز به سرکیس 
مقدس اختصاص دارد و در این روز، جوانان ارمنی 
به یاد او مراسم خاصی را برگزار می کنند. در حیاط 
کلیسا سنگی ســفید و ایســتاده قرار داشت که 
توجه ام را جلب کرد به سمت سنگ رفتم. کتیبه ای 
زیبا از جنس سنگ مرمر سفید که روی آن به خط 
نستعلیق فارســی و زیر آن به ارمنی نوشته شده  
است: »یادبود شهدای ارامنه«  زیر این نوشته به 
زبان ارمنی »۲۴ آوریل 1۹15« حک شده است. 
شهدا برای من همیشه قابل تقدیر و ستودنی اند، 
فرقی نمی کند ایرانی باشند یا ارمنی. قطعا برای 
دفاع از کیان خویش جنگیده اند. به پاسداشت شان 

دقیقه ای سکوت کردم و از کلیسا خارج شدم. 
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گردنه حیران مسیری 
حیرت انگیز و تماشایی با 

طول 35 کیلومتر است که 
در میانه های جاده آستارا به 
اردبیل قرار دارد و به عنوان 
یکی از زیباترین مسیرهای 

ایران شناخته می شود

گردنه حیران با آن پیچ و 
خم هایش، با همه سرباالیي 

و سرپاییني اش که با انواع 
گیاهان و درختان پوشیده 
شده است، به عنوان یکي 

از 10جاذبه برتر گردشگري 
گیالن معرفي مي شود
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