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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

مانند مسیحیان سراسر دنیا، ارامنه و 
آشوری های ایران نیز در آخرین روزهای 
دســامبر، خود را برای رسیدن سال نو 
آماده می کنند و با برپایی مراسم  خاص، 

کریسمس را جشن می گیرند.
بر  اساس سنتی دیرینه، مسیحیان 
ابتدای سال خود را اول ژانویه می دانند. 
در قرن ۱۷ میالدی با اعالم تقدس ۲۵ 
دسامبر، این روز به عنوان روز کریسمس 
یا تولد حضرت عیسی مسیح شناخته 
شد و تقریبا همه پیروان دین مسیحیت، 
همین روز را به عنوان روز تولد عیســی 

مسیح، جشن می گیرند.
در این روز مسیحیان بی شماری اقدام 
به تزئین منزل و محیط کار خود کرده و تا 
پایان تعطیالت سال نو میالدی، به سفر 
رفته یا از مهمانان خود پذیرایی می کنند. 
به طور کلــی تعطیالت کریســمس و 
سال نو میالدی ۱۲ روز است که برخی 
کشــورها تنها پنــج روز آن را جشــن 
می گیرند و برخی دیگر همه ۱۲ روز را به 

تعطیالت اختصاص می دهند.
ارامنه ایران نیز مانند مســیحیان 
سراسر دنیا، در آخرین روزهای دسامبر، 
خود را برای رســیدن ســال نو آماده 
می کنند. مسیحیان در ایرانی که بیش 
از ۹۷ درصد جمعیت آن را مســلمانان 
تشکیل داده اند، از اقلیت های مذهبی 
به شمار می آیند. مســیحیان ایرانی به 
دو بخش ارمنی ها و آشــوری ها تقسیم 
می شوند که گرامیداشــت آیین های 

کریسمس آن ها با هم تفاوت دارد.
آشــوری ها، اقوامی بودنــد که در 
سرزمین ایران کهن زندگی می کردند و 
از بدو پیدایش مسیحیت، به ویژه در قرن 
اول تا سوم میالدی به این آئین گرویدند. 
آن ها مانند بیشتر مسیحیان دنیا، ۲۵ 
دسامبر را ســالروز تولد عیسی مسیح 

می دانند و آن را گرامی می دارند.
مسیحیان آشــوری از ۲۵ روز مانده 
به میالد مســیح روزه ای با عنوان روزه 
پرهیز می گیرند و در این مدت از صرف 

گوشت و لبنیات دوری می جویند. پس 
از فرا رسیدن ۲۵ دسامبر )چهارم دی(، 
آشوریان روزه خود را به پایان رسانده و 
با حضور در کلیسا، مراسم عشای ربانی 

به جا می آورند.
آن ها در کلیسا گرد هم آمده و با ذکر 
دعا و انجام مراسم عشای ربانی توسط 
اسقف، آئین مخصوص زادروز حضرت 
مســیح )ع( را به جای آورده و با همین 
بهانه به دیــد و بازدید می پردازند. آیین 
آشــوری ها به این ترتیب است که روز 
چهارم دی ماه )۲۵ دسامبر(، مردم برای 
دید و بازدید و عرض تبریک به روحانیون 
آشوری به کلیســاها می روند و فردای 
آن روز، روحانیون هســتند که به دید و 
بازدید هم کیشان خود می روند. از نکات 
قابل توجه دیگر این اســت که برخالف 
همه مســیحیان کــه روز اول ژانویه را 
به عنوان آغاز ســال نو می دانند، سال نو 
آشوری ها در ماه نیســان و همزمان با 

مراسم ۱۳ فروردین ایرانی ها است.
اگر آدم کنجکاوی باشید، می دانید 
که کریســمس ارامنه کمــی دیرتر از 
هم کیشان خارجی شان است؛ حدودا ده 
روز دیرتر شروع می شود. یعنی در حالی 
که اکثر مسیحی های دنیا )از کاتولیک ها 
و پروتستان ها گرفته تا گروه عمده ای از 
ارتدوکس ها( ۲۵ دسامبر را روز والدت 
حضرت عیسی مســیح )ع( می دانند، 
پیروان کلیسای مستقل ارامنه ۶ ژانویه 
را کریســمس می گیرند. با وجود این 
اختالف، سال نوی مســیحی از همان 
شب اول ژانویه آغاز می شود و با مراسم 

خاص خودش همراه  است.
این جشــن در ایــران روز بــه روز 
مردمی تر می شود و بسیاری از مسیحیان 
جوان از بیست و پنجم دســامبر، این 
جشن ها را شروع می  کنند. درخت های 
کریســمس که با نوارهای قرمز و سبز و 
جعبه های طالیی تزیین شــده اند، در 
پشــت ویترین مغازه ها و ورودی های 
بزرگ یا هتل های مناطق مختلف تهران 
از جمله مناطق مسیحی نشین به نمایش 

گذاشته می شوند.
ارامنه ایران که بخش اصلی مسیحیان 
کشور را تشکیل می دهند، این روزها برای 

تدارک جشن هایشان سخت در جنب و 
جوش هستند. در »ده متری ارامنه« واقع 
در خیابان خواجه نظام تهران، جایی که 
همیشه بوی قهوه تازه آسیاب شده آدم 
را مست می کند، بازار خرید و شادباش 

گفتن به زبان ارمنی گرم است.
درختــان تزئین شــده در کنــار 
تصاویــری از حضرت مریم، یوســف و 
عیســی نوزاد نیز در مغازه های خیابان 
میرزای شــیرازی و نجات اللهی تهران 
کــه بســیاری از ارامنه های ایــران در 
آن مناطق ســاکن هســتند، به چشم 
می  خورد. برخی از مســیحیان ایرانی 
بیست و پنجم دســامبر و اول ژانویه را 
به عنوان سال جدید جشن می گیرند. 
برخالف کشورهایی که مراسم جشن 
مســیحیان به هتل های محل استقرار 
خارجی ها محدود می شــود، در تهران 

چنین محدودیت هایی وجود ندارد.
پشــت شیشــه اغلــب مغازه هــا 
تراکت هایی چسبانده شــده که کنار 
عکس رنگی چند جوان ارمنی، زمان و 
مکان جشن و اجرای موزیک زنده آن ها 
را اعالم می کند. بهترین برنامه ها را باید 
در باشگاه »آرارات« سراغ گرفت؛ آنجا 
عالوه بر برپایی بازارچه خیریه )با کلی 
خوراکی مخصوص و کاردســتی های 
ظریف(، بهترین گروه های موســیقی 
ارمنی برنامه دارند. دو یا سه شب اجرا در 
سالن سرپوشیده باشگاه، که البته جشن 
مفصلی اســت و به موزیک تنها اکتفا 
نمی شود. در ضمن، این برنامه ها ورودی 
گرانی هم دارد که هر سال صفرهای بلیط 

آن بیشتر می شود.
کافه قنادی »لرد« در ابتدای خیابان 
ویال هــم از آن مکان هایی اســت که با 
پیراشــکی ها و شــیرینی های خوش 
طعم و بو، وسوســه انگیز و شادی افزا، 
بوی عید را به مشام آدم می آورد. همه با 
سرعت و عالقه مشغول خریدهای سال 
نو هســتند. چند صد متر آن طرف تر، 
خیابان ســنایی در این چله زمستان به 
لطف وجود بابانوئل ها، کاج های مصنوعی 
سبز، زرق و برق فروشگاه ها و... رنگارنگ و 
چشم نواز شده است. اما عطر کاج واقعی 
را می توانید در خیابان کناری آن حس 
کنید، جایی که با وجود نکوهش قطع 
درختچه های کاج، مملو از درخت هایی 
است که وجب به وجب شاخه هایشان 
را با ریسمانی بسته اند تا حمل و نقل آن ها 
آسان شــود. کاج های مصنوعی قیمت 
باالیی دارند، هر چند آویختن گوی های 
رنگی، طبل های کوچک، عصاهای خط 
خطی قرمز و سفید، شمع ها و قندیل های 
یخی و باالخره آن ستاره طالیی باالی 

قله اش به آن جذابیت خاصی می دهد.
شب اول ژانویه، ناقوس کلیساها به 
نشانه آغاز ســال نو به صدا درمی آیند؛ 

درســت راس ســاعت ۱۲، همزمان با 
شروع نوروز مســیحی ها، خانواده های 
ارمنی گــروه گروه وارد حیاط کلیســا 
می شوند. »کوکوپلو« خود را خورده اند 
و مجهز به لباس های گرم، هر آشنایی 
را که می بینند به ماچ و بوسه می گیرند. 
دخترها و پســرهای جوان حلقه های 
خودشــان را دارند و بچه ها هم مشغول 

جست و خیز هستند.
اما در نیمه شب، دنگ دنگ ناقوس ها 
در شهر می پیچد، همه ساکت می شوند و 
آسمان را نگاه می کنند. لحظه دعا کردن 
رسیده است. صحن کلیسا شلوغ شده و 
در ناحیه ی جلوی محراب، کشیش ها 
و دستیاران جوان شــان مشغول به جا 
آوردن آداب مذهبی  می شوند. شمع ها 
می سوزند، عودها دود می کنند و پیروان 

»بره خدا« زانو زده، اشک می ریزند.
شب ۵ ژانویه مراسم بسیار باشکوهی 
در کلیســاها انجام می شــود. ارامنه 
دو جشــن اصلی دارند، میالد مســیح 
و دیگری عیــد پاک که عصــر برگزار 
می شــود. غیر از این مراســم، باداراک 
صبح ها برگزار می شود. مردم به کلیسا 
می روند و روزه شان را با مراسم عشاء ربانی 
باز می کنند و به عنوان تبرک، کره متبرک 
را به همه می دهند که آن را در غذایشان 
می ریزند. مراســم تبرک آب نیز وجود 
دارد که به یاد تعمید مسیح در رود اردن 
صلیبی را در ظرف آب بزرگی می اندازند 
و با روغن مقدس آن را تبرک می دهند و 
بعد یک نوجوان صلیب را بیرون می کشد 
و آب تبرک را بین مردم تقسیم می کنند 
که آن را هم برای تبرک خانه و هم برای 
شفای بیماران می برند. اما شاید بتوان 
گفت که یکی از باشکوه ترین مراسم ها 
و تزئینات کریسمس در اصفهان جریان 
دارد. مراسم ســال نو میالدی هر سال 
نیمه شــب اول ژانویه در بزرگ ترین و 
زیباترین کلیسای ایران یعنی کلیسای 
وانک واقع در محله ارامنه نشین جلفای 

اصفهان نیز برگزار می شود.
جلفا نامی است که از محله قدیمی تر 
جلفای آذربایجــان، مامن اصلی ارامنه 
ایران گرفته شــده و به همین جهت نام 
آن در اصفهــان، جلفای نو اســت. این 
منطقه به دلیل رونقی که خود ارامنه با 
فعالیت و کار ایجاد کردند، به سرعت به 
یکی از قطب های مهم برای ارامنه ایران 
تبدیل شــد. جلفای نو اصفهان نمادی 
از تساهل و مدارای شــاه عباس با دیگر 
مذاهب است که در عهد صفوی و به ویژه 
دوره شاه اسماعیل کمرنگ شده بود. این 
محله که شبیه شهرکی ممتاز در دل شهر 
زیبای اصفهان است، سنگفرش هایی 
قدیمی و معماری تقریبا دست نخورده 
و نابی دارد. این منطقــه خود به میدان 
بزرگ، میدان کوچک، چارسو، قاراکل، 
هاکوپجان، سنگ تراش ها، تبریزی ها 
)یا محالت( و ایروانی ها تقسیم می شود 
که اکنون اکثر آنها ساکنان ارمنی دارند. 
وجود دو حمام، چند کلیســا و چندین 
کاروانسرای محله جلفا نشان می دهد 
که این محل برای پایتخت صفوی تا چه 
اندازه اهمیت داشته است. حمام بزرگتر 
که به شهر یمانیان مشهور بود، معماری 
بسیار باشکوهی داشت و برای ساخت 
آن هزینه های گزافی پرداخت شــده 
بود. از مشهورترین کلیساهای این محله 
می توان به کلیسای وانک اشاره کرد که 
ما بین خیابان حکیــم نظامی و خیابان 
توحید واقع شده است و زیبایی بی حد و 
حصر آن، گردشگران مشتاق تور اصفهان 
و سایر میهمانان این شهر را سوی خود 
جذب می کند. کلیسای حیرت انگیز بیت 
اللحم و کلیسای مریم از دیگر کلیساهای 

زیبای محله جلفا شناخته می شوند که 
در مجاورت وانک قرار دارد و دیدن آنها 
خالی از لطف نخواهد بود. این محله، به 
خصوص حوالی میدان جلفا، امروزه نیز 
پر از کافه های دنج و خوش نشین است که 
هم پاتوقی برای جوانان به شمار می آید 
و هم سبب شده هویت معماری محله 

دست نخورده باقی بماند.
ارامنه اصفهان که بیشــتر در محله 
جلفای این شــهر زندگی می کنند، به 
مناسبت آغاز ســال نو و میالد حضرت 
مسیح جشن می گیرند. کلیسای وانک 
یکی از مکان های تاریخــی و مذهبی 
ارامنه اصفهان است که در محله جلفا قرار 

دارد و در این ایام آذین بندی می شود. 
همــه ســاله بــا نزدیک شــدن 
»کریسمس« در دل سرمای زمستان، 
می توان گرمایی عجیب را در این محله 
حس کرد. تمــام مغازه ها بــا تزئینات 
ویژه ای به اســتقبال »کریســمس« و 
ســال نو می روند. به برکــت روز میالد 
حضرت عیسی مسیح)ع( و جشن سال 
نو، این محله و خیابان هــای اطراف آن 
رنگ و بوی شادی به خود می گیرد. اوج 
جشن در این محله را می توان در داخل 
و اطراف کلیساها»وانک« و »بیت لحم« 
به تماشا نشست. کلیساهایی که به دلیل 
بزرگداشت مناسبت میالد مسیح)ع( و 
آغاز سال نو، بهترین مراسم ها را تدارک 
می بینند. با پخش موزیک های مذهبی 
و آئینی و به صــدا در آوردن »ناقوس« 
این کلیساها و تجمع مردم در این محله 
فضایی بسیار شاد و شور انگیز را به ارمغان 

می آورند.
یکی از مهم ترین کارهایی که در تمام 
نقاط جهان و در محله »جلفا« در شهر 
»اصفهان« در این ایام انجام می دهند، 
تزئین خیابان ها، خانه ها و معابر با درخت 
زیبا و معــروف »کاج« که ویــژه و نماد 
»کریسمس« می باشــد است. درخت 
»کاج« که با تزئیناتی از جمله ستاره ای 
در نوک آن و پارچه های رنگی به دور آن 
تزئین می شود. این نماد از سال ها پیش در 
بین مسیحیان در ایام سال نو رواج داشته 
است. چراغ های رنگی، عصا و فرشته ای 
کوچک که به این درخت آویزان می شود 
زیبایی و جلوه خاصــی را به این درخت 
می دهد. اغلب مغازه هــا در این منطقه 
ویترین هایی متناسب با این ایام آماده 
کرده که می توان با تاریک شــدن هوا، 
جشنی از نور را در این محله تماشا کرد. 

همان طور که هر مناســبتی با نمادی 
شناخته می شود، سال نو میالدی و جشن 
»کریسمس« نیز با درخت »کاج« و »بابا 
نوئل« شناخته شده است. »بابا نوئل« 
یا همان »پدر زمســتان« که از قرن ها 
پیش نمادی برای این ایام به حســاب 
می آمده، و درباره آن حکایت ها و نقل های 
بسیاری را گفته اند، با لباسی قرمز رنگ و 
ریشی بلند جایی در کنار درخت »کاج« 
»کریسمس« دارد. »بابانوئل« همیشه با 
کادویی همراه است، و بچه ها همه ساله 
منتظر آمدن این مرد مهربان در سال نو 

و آوردن هدیه ای برای آن ها می باشند. 
برخی بر این باور هستند که »بابانوئل« 
که در بیشتر فروشگاه ها در محله »جلفا« 
می توانید آن را ببینید نماد مردی مهربان 
در قرن ها پیش بوده که برای فقرا همه 
ساله هدیه ای تهیه می کرده و در سال نو 

به آن ها می داده.
در محله »جلفــای« »اصفهان« در 
شب »کریســمس« می توان طعمی از 
بهترین غذاها و شــیرینی ها را چشید. 
اغلب ارامنه به مناســبت آغاز سال نو و 
»کریسمس« غذاهای لذیذی را تدارک 
می بیننــد. برنج و ماهــی و همچنین 
انواع »کوکو« به ویژه »کوکو ســبزی« 
از خوشمزه ترین و رایج ترین غذاهایی 
است که می توان در این شب در این محله 
با صفا تجربه کرد. شربت و شیرین های 
خانگی و خوشــمزه که اغلب توســط 
خود این افراد تهیه می شود نیز از جمله 
خوراکی هــای این مردم مهمــان نواز 
است که با مهمان نوازی عجیبی از همه 
اســتقبال می کنند. کافی است در این 
ایام به محله »جلفا« در »اصفهان« قدم 
بگذارید، می توانید کافه های دنج و زیبا 
با باالترین کیفیت غذا ها و قهوه ها را در 
این محل تجربه کنید. رســتوران های 
شیک و دمنوش خانه هایی که همانند 
آن را در کمتر نقطه ای از کشور می توانید 
بیابید. محله ای با فضایــی بر گرفته از 
کوچه پس کوچه های اروپایی و با سنگ 
فرشی زیبا و درختان کاج و سرو بلند که 
پذیرای گردشگران و مهمانان و بومیان 
این شهر می باشد. بی شک تجربه سفر 
به این محله از جمله خاطرات فراموش 
نشدنی شــما خواهد بود. مردمی که با 
وجود اقلیت آن ها در کشور »ایران« با 
فرهنگی دیرینه و با رسوماتی زیبا سال 

ها در کنار برادران مسلمان خود در یک 
منطقه زندگی کــرده و احترام ویژه ای 
را برای دیگران قائل هســتند.  گاهی با 
قدم زدن در کوچه های محله »جلفا« و 
شنیدن صحبت محلی های این منطقه 
که با زبان شــیرین »ارمنی« با یکدیگر 
صحبت می کنند، احســاس می کنیم 
در یکــی از خیابان های »ایــروان« در 
کشــور »ارمنستان« هســتیم. با سفر 
در ایام »کریســمس« بــه »اصفهان« 
بی شک بهترین مراسم  ســال نو را در 

کشور می توان تجربه کرد.

این روزها هموطنان مسیحی مشغول برگزاری آیین های کریسمس و جشن سال نوی میالدی هستند  

غوغای رنگ در برخی نقاط ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سفر به قشم، نگین خلیج فارس )بخش پایانی(
 آهوهای بازیگوش در تنها 

زئوپارک خاورمیانه 

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

قصه به آنجا رســیده بود که در بازار خوشمزه 
هنگام در حال قدم زدن و خرید محصوالت محلی 
بودیم. از بازارچه بیرون آمدیم و ســوار مینی بوس 
شدیم و به سمت غرب جزیره رفتیم.  بخش غربی 
جزیره قشم به دلیل تنوع پدیده های زمین شناختی 
نظیر جنگل های زیبای حرا، غار و کوه نمکدان، تنگه  
چاهکوه، بام قشم، دره ستارگان و دیگر نواحِی دارای 
چین خوردگی ها و دره های عجیب و بسیاری دیگر 
از پدیده های نادر زمین شناختی و نیز تنوع گیاهی و 
جانوری، به نام ژئوپارک قشم شناخته می شود که به 
عنوان تنها ژئوپارک ایران و خاورمیانه توسط یونسکو 
به ثبت جهانی رسیده است. اولین جاذبه ژئوپارک 
قشم که مورد بازدید قرار دادیم غار نمکدان بود. از 
دور زمینی سراسر سفیدپوش دیده می شد، گویی 
از برف پوشیده شده  است، اما سفیدی ها برف نبودند 
بلکه بلورهای نمک بودند. چراغ  های پیشانی را روشن 
کردیم و وارد غار شدیم. سقف غار با قندیل های زیبای 
بلورین و مرمرین نمکی پوشیده شده بود و در کف 
آن نیز جریانی از آب نمک وجود داشت که منظره   
بی نظیری را ایجاد می کرد. جریان آبی که از دل کوه 
نمکدان خارج می شد، پس از حل کردن نمک های 
مسیر در خودش،  به صورت چشمه  نمک در دامنه  
کوه می جوشید و با ریختن به گودال مجاور خود، آن 
را به یک حوضچه  طبیعی سفید رنگ زیبا تبدیل 
می کرد. ایــن غار طوالنی ترین غــار نمکی جهان 
است و تاکنون ۶ کیلومتر از آن شناسایی شده است و 
نمک های این غار خاصیت درمانی دارند. بازدید از غار 
که تمام شد، به سمت تنگه چاهکوه حرکت کردیم. به 
روستای چاهو شرقی که در نزدیکی تنگه قرار دارد 

رسیدیم و به سمت ورودی تنگه چاهکوه رفتیم.

 دلیل نامگذاری این دره، چاه هایی اســت که 
اهالی روســتای چاهو در زمان های بسیار قدیم 
برای ذخیره  آب باران و تامین آب شیرین حفر کرده 
بودند. وارد تنگه که شدیم چند لحظه از شگفتی 
مکث کردم: ساکت بود؛ اما پر رمز و راز. در ورودی 
دره چاه آبی را دیدیم که هنوز هم قابل اســتفاده 
است. ســطلی که در کنار آن بود را به درون چاه 
انداختیم و باال کشیدیم و کمی آب  گوارا نوشیدیم. 
این دره با حفره ها و داالن ها و اشکال اعجاب آور در 
دیواره های خود ما را مبهــوت کرده بود. چاه کوه 
دره ای است با احجام و تندیسها و پوشیده از صدها 
حفره و کاسه و تاقچه  با جوی های سنگی و چاه های 
آب که از یورش باد، بارش باران های تند و تابش 
آفتاب داغ پدید آمده  اســت. دره چاه کوه، در دل 
یک کوه سنگی یکپارچه قرار گرفته که به شکل 
ضربدر برش خورده  است. چاه کوه در ابتدا عریض 
و با دیواره های بلند است، ولی به تدریج از عرض آن 
کاسته تا جایی که عبور از میان آن دشوار می شود 
این درحالی است که ارتفاع دیواره ها همچنان زیاد 
اســت. تا میانه های دره رفتیم و جایی که مسیر 
عبور تنگ می شد بازگشــتیم. قاب ورودی تنگه 
چاهکوه به راستی شبیه به یک تابلو نقاشی است. 
در مسیر بازگشــت به اقامتگاه سری هم به بندر 
دوالب زدیم، جایی که دشــت بوخو در آنجا واقع 
شده اســت و مکان مناســبی بود برای شیطنت 
آهوها. کوه بوخو با ارتفــاع ۳۵۰ متر، بلندترین 
قله  جزیره  قشم اســت که در کوهپایه  آن دشت 
وســیعی قرار دارد و در صورت بارش کافی باران 
در فصل زمستان، به مکانی سرسبز و زیبا تبدیل 
می شود و محل مناسبی برای خرگوش ها، آهوها 
و روباه هایی است که در جزیره زندگی می کنند و 
ما نیز خوش شانس بودیم و آهوهای جزیره را در 
دشت بوخو دیدیم. به محل اقامتمان در روستای 
هفت رنگو بازگشتیم و بار و بنه مان را جمع کردیم و 
آماده خداحافظی با قشم شگفت انگیز شدیم. قشم 

جزیره شگفتی هاست.

سفرنامه

ارامنه اصفهان که بیشتر 
در محله جلفای این 

شهر زندگی می کنند، 
به مناسبت آغاز سال نو 
و میالد حضرت مسیح 

جشن می گیرند. کلیسای 
وانک یکی از مکان های 
تاریخی و مذهبی ارامنه 
اصفهان است که در این 

محله قرار دارد و در این ایام 
آذین بندی می شود
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