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 : یادداشت 

با عرض سالم و ارادت  خدمت همه 

 ! همنوردان عزیز 
با کوله باای  ز  ااااتزش رانتو            

بنااام نانااونک   کجااب  چااایبک   ااو ز    

صاادومیاوناد می کوییااا   کو اا       

بزیگ می پی ه  فالش  وبا  زواتزد   ننچاا   

ت می مست یا  باا واایزد سات م     که مس

 وبا   نوگک یز ست نک میان    باه یناه    

ین ااویمزد یزوزناااد بااه گجاا تم  گااک    

مراات یااا   می  یااا   وبااا    کوییااا   

 .س بت  می م   سالم نک فتس ن  

بو د  تموو ینه ناا ز  ضواوی می ک اای    

ی  می پنچ   ا  کوی  یزییا  کویج اد 

 اا باا     اااتزش  وام  مزر ه   ب ا مزیو  

زوچام و  نشتوه مزالک می ضو  وزد اوم 

به  بامل اااتزش   زلب اه  چتبنااش ااوم    

می جیت یرو   زراایه  ی   نبباو     

زلب ااه  . کوی ااویم  گانیاااوک بااتمزیو    

ند قااوو  پاان  ز  نااا ننااز بجاانای  ز     

کوی ویمزد  با  اال    کورا  فاتز زد    

می زو  یز  گام بتمزرا  و    اه بجاا می    

زد بوو  کای نشغول بوم  زقصک نقاط زوت

  بااه ضاام اااوناش  وااام  می  جاات     

زی راایا  زج نااایک   زنجااانک  ی     

کوی ویم  زیزوه ننوم  زنو    میزو  نناد 

نا ی  باا زسا دام  ز   چاای  موناتزد می     

زو  نجنت نو ک یجت به ک کا     ال  

نشغولن  که ناضصل ند   اوو  رانای    

جااز   یااا  ننو رااک  باات ی ااوزد     

رنای   42می سالیا  گذر ه    "زولچای"

می سالیا  زانات   "بیایوه"نشتوه مزالک 

 .م  زست وب

 
بااه یاات صااویش نااا ننااز  دااوزم  ز       

یالقن وزد به زو   ی    ب ا مزیو  باکن  

رنا یزوززد    باه زندکااگ گوراه ز  ز     

 چتبه یا  کجب راو  می ننااد کاو       

ندوالش فتز ی   کوی ویم  باه ی اوزد   

و   ی   نوجوم   می مزاال  زج نایک  ت

نشتوه ز  کو   زنا پت نب وز  بپاتمز و   

نشااااکالش یووااااو     واااا   گنیااااا   . 

ضت ی یا   دتوف راو  می زوا   ی     

فتی ناااک زج ناااایک یز ز   بااااد پااان   

کجااو اد   مل سااوا ه گاااد ند نااویم  

بتیسک قتزی مین     می ضاو  اوزد ااوم    

به یفع ند نشکالش   زراایه ضات ی یا   

 .ون  ال  ننا
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بباااد میم ملیااا  ین ااویمزد می زقصااک  

نقااااط زسااا اد   رااااوو یااا  کشاااوی    

ر اسانود مواوزی  یاا   راییاا   ن ااام     

بکت کویج انک به مونت ین ویمزد   زیزوه 

زابای   ی ووزمیا  نت بط با کوی اویم   

می راایت   موااای ناااد ز  موناات زیااوز    

نااا قصااو مزیواا  موااوگاییا    . ناساات 

ی   یز بااا نخ لااف نوجااوم می زواا     

ضوااوی صاااضب نشااتزن  می نشجاات   

جلجاااش نشاا تر نااویم نقااو    ااال      

 .   بلنل   بتیسک نناون  

ز  ننچاونکه کوی ویمزد به نبو    کندنت 

 نوگک ین ویاد اوم   ساوت نوجاومزش  

 وجه ااصک مزینو   ب ا مزیو  می نشاتوه  

ز  نجاول   ندوالش نتباوط باه نبانط    

  زی بااط بان       وجت ننز زس دام  نناون 

زنجاد   کوی ویم    ابندت یز ی ر     

 .  مقنم بناد ک ن  

زمبناااش کویجاا اد   فلجااده   زی بااااک  

نشااام ن ااو باان   تزنااه   ن ز  بااا ضتکاات 

گت یااک می کااو  بتزوناااد بجاانای ضاااوز  

زیننت زست   به ند ننز اوزین  پتمزاات  

  گینایک ست  به بزیگتز  زمبناش زوتزد 

 .  م   جیاد اوزین  

ز  پتمزا   به نجااول ف اک   زناوزم  می    

کو  رافل ننک روو    با می نشت گاتف    

زصااول بتراانتم  می ن شااوی جیااانک    

 نت ل   ز   چتبنااش ینلاک بزیگااد زوا      

 . ی   زس دام  اوزین  کتم 

ن اسبت یا  بازیگ  اایوخک می یتصاه    

 ی   کوی ویم    زمبک   زج نایک می 

دتفااک   راانای مرورااه یااا  نااا بااتز  ن

 .ر اسانود ننیاست 

ضال با  وجه به  داایوف نشاخش راو     

میز لن  رانای  ز  سات  جوواو      می باال  

زن شای نشتوه مزالک گات     گد ناووک یز   

باا نقااا  یلاک فناضااک ز  ز لان  نتبناااد    

می زوا   . کوی ویم  زس اد  ت نب مزموا   

   "نلپ زواتزد  "رنای  ست  نک  نن  به 

قه کوی اویم   ن طقه یلا  کاو  کاه سااب    

مینناااد صااخت  یااا   وخشالیاااو  بااه   

. قااونت کوی ااویم  می کشااوی زساات    

نباضثک ز  قبنل   ایوخشه س گ ناویم     

رور   زابای   نوضاو  نبانط  وجات    

ینه زو  یا به یال   نطالبک   او   کلنات   

رنای  ز ل م ی  جووو نشتوه  یز راانل  

نک روم که زننو زیو  نویم  وجاه رانا   

به یت صاویش باتز    . نتم یزوززد قتزی گ

ر ا   پت بای ت رود یت  اه بنشا ت زوا     

ن  شات نشاتزش   پنشا یامزش        و باتگ   

 .رنا یزوززد یج ن 

 

 با آرزوی سالمتی و شادکامی برای همه همنوردان عزیز

19خرداد   –گروه کوهنوردی تیالر رشت 
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استفاده از تجربیات پیش کسوتان و دلسوخته گان در عرصه 

در ادامه راه پر ما خواهد توانست راه گشای  مطمئنن نوردی کوه

 .باشد رسیدن به اهداف  برای سنگالخ این ورزش 

کوهنوردی ی علی فیاضی از چهره های آشنا در عرصه بی شک 

اولین کسانی ست که بصورت اصولی و  وی از. استان است 

هدفمند، اقدام به تشکیل یک گروه کوهنوردی نمود و می توان 

فعالیت به  پرداختن در شمار پیش قراوالن کارهای نو و  اوگفت 

با او . فنی کوهنوردی و بخصوص سنگ نوردی در استان بودهای 

گفتگو و سوال و جوابی  دوستانه ترتیب دادیم ، به سبکی درد دل 

 :   گونه که مطمئنن خواندنش مفید خواهد بود

 

ما دادید و ضمن تشکر از این که وقت تان را به :  سوال

لطفن در ابتدای صحبت . در این گفتگو شرکت نمودید

درباره ی  پیشینه و سابقه ی خودتان در کوهنوردی 

 .توضیحاتی را ارایه دهید 

شروع کردم ، سه  94من کوهنوردی را از سال :   جواب

نفر بودیم که از جمشید آباد تا سراوان کوهنوردی می 

 .ه کوه می رفتیمحدود دو سال در همین منطق. کردیم
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چون کوهنوردی در گیالن با محدودیت 
و ما که گرایش به  هایی مواجه بود

صعودهای بلند و کارهای جدی تر داشتیم 
مجبور شدیم از طریق دوستان با اتاق کوه 
دانشگاه تهران ارتباط بگیریم و از آن 

این . طریق کار ورزشی مان را دنبال کنیم 
ل ادامه پیدا به همین شک 49کار تا سال 

کرد که از این سال به بعد چون خودمان 
شرایط را یاد گرفته بودیم کم کم برای 
تشکیل یک تیم اقدام کردیم و آن را به 
. تدریج شکل دادیم تا قبل از انقالب 

صعودهایی که تا قبل از آن انجام دادیم 
اکثر قله های مهم کشور بود مثل تفتان ، 

اولم به دماوند  در صعود. دماوند و علم کوه
نتوانستم به قله برسم اما سال بعد با 
دانشگاه تهران مسیر جنوبی به قله را 

 . صعود کردم 
کوهنوردی استان گیالن در آن :  سوال

 زمان در چه وضعیتی بود؟
با آن که زنده یاد آقای : جواب

کوچصفهانی که خودش از اولین کسانی 
د بود در کشور که به دماوند صعود کرده بو

و اولین رییس یک هیات ورزشی دراستان 
بود اما هیات کوهنوردی استان فقط یک 
. اسم بود که هیچ تشکیالت خاصی نداشت

من هیچ وقت ندیدم که هیات کوهنوردی 
فقط . آن زمان فعالیتی داشته باشد

تعدادی به صورت منفرد و محفلی اقدام 
به صعودهایی می کردند و چون به صورت 

. ع این افراد نیز می شدندمحفلی بود مان
. عبور و مرورشان را کنترل می کردند 

خود من یک بار در رستم آباد گیر افتادم 
و همین باعث شد که دیگر تا مدت ها در 

همان طور که گفتم . گیالن کار نکنم
مجبور شدم که خارج از استان به فعالیت 
ورزشی ام ادامه دهم ، حتا با کوهنوردان 

 .تبریز
ی را به شما گفته بودید که گروه :  سوال

البته نه به  45حدود سال   " آرش "نام 
چطور تصمیم . طور رسمی تاسیس کردید

گرفتید که گروهی آن هم با این نام به 
 وجود آورید؟

نه این که به اسم آرش باشد فقط :  جواب
نفره بودیم که سعی می  11یک گروه 

. کردیم مبانی کار جمعی را رعایت کنیم
آن زمان صعودی داشتیم به توچال که  در

آنجا دچارسرمازدگی ما یکی از دوستان 
حادثه این طور اتفاق . شد و فوت کرد

افتاد که به خاطر بوران و هوای بسیار 
سرد مجبور شدیم در منطقه ی سیاه 

در جای خیلی بدی .سنگ توچال بمانیم 
خوب تجربه ی خیلی زیادی . چادر زدیم 

که بغل چادر خوابیده  دوست ما. نداشتیم 
ما هم با شرایط خیلی . بود از سرما یخ زد

وقتی . سخت خودمان را به پایین رساندیم
به اولین پاسگاه که فکر می کنم درکه بود 

به کمک آن ها توانستیم خودمان  رسیدیم
من با آن دوست ارتباط . را نجات بدهیم

خیلی نزدیک و صمیمانه ای داشتم واغلب 
می رفتیم و پس از مرگش   با هم به کوه

در . به یاد او اسمش را بر گروه گذاشتم 
ادامه و پس از سالها فعالیت کوهنوردی در 

درزمان ریاست دکتر نظری بر  05سال 
هیات کوهنوردی استان ، ما گروهمان را 

 .رسمی کردیم 
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مطمئن هدفتان ترویج کوهنوردی :  سوال
، اینطور نیست ؟ به  اقشار مختلف بود در

 این منظوربرنامه های خاصی هم داشتید؟  
بله ، ما برای ترویج کوهنوردی :  جواب

صعودهای با تعداد افراد باال ترتیب می 
نفره در  185دادیم ،  مثلن یک صعود 

در مسیر کراسر جمشید  44اوایل سال 
 .آباد برگزار کردیم

شما گفتید کوهنوردان  گیالن :    سوال
وهنوردی را از سال های دور فعالیت ک

شروع کردند ، چرا در تمام این سال ها 
گیالن حتا از استان هایی که بعد از آن 
این ورزش را شروع کرده اندعقب مانده 

علت این که ما نتوانستیم به آن . است
رشد کیفی مطلوب برسیم و انگار که سوار 
بر یک موج آرام در حال حرکتیم چیست؟ 

صی چرا کوهنوردان ما به آن سطح تخص
مطلوب نرسیده اند و سطح کوهنوردی 
گیالن به مراتب پایین تر از استان های 

 دیگر است؟
این موضوع چند دلیل مشخص :  جواب
اول اینکه  نگاه کوهنوردان گیالنی . دارد 

به مقوله ی کوهنوردی نسبت به استان 
های دیگر تفاوتهای اندکی در کلیت خود 

حتا این بحث در فدراسیون هم . دارد
صورت گرفته که برایشان جای سوال بود 
که گیالن با توجه به تعداد زیاد 
سنگنوردان و نیروهای اجرایی قوی چرا 

متری و  0555در فاز صعودهای باالی 
. کلن صعودهای بلند جای خاصی ندارد 

اولین بارتبریزبا حسین حراستی اقدام کرد 
گیالن با . متری  0555به صعود قله ای 

ست هم ردیف تبریز حرکت اینکه می توان

چون نگاهش به کوه . کند اما نکرد 
علت دیگر عوامل طبیعی . متفاوت بود

مثلن اگر همدان . داخل خود استان است
بود قابل قبول بود می گفتیم دور و برمان 
پر از سنگ و صخره هست باید اقدام 

آن وقت صعودهامان فنی تر می . کنیم
ی شد البته گرایش ها هم فردی تر م

ولی این جا گرایش عمده کار . گشت
کاری که جمعی باشد آن . جمعی است

قدر نمی تواند وسعت بگیرد که ابتدا به 
 0555ساکن سراغ صعودهای بلندتر از 

نه این که هیچ وقت نشود ولی . دمتر برو
مجموعه عواملی که تاکنون در استان 
وجود داشته و دارد مثل محیط سر سبز و 

متری اجازه  0055هایتن زیبا و قله های ن
. ی صعود به ارتفاعات بلند را نداده است

اه مدیریتی گروه ها تغییر گمگر آن که ن
کند و آن قابلیت را داشته باشد که افراد 

 .را به این سو سوق دهد
یعنی اگر مدیریت شایسته ای :   سوال

وجود داشته باشد می تواند از میان همین 
چه بسا  –گروه ها افرادی را برگزیند

ممکن است افراد مستعد و توانمند داشته 
باشیم که توان هزینه کردن در این 

پس امکانات   -خصوص را نداشته باشند 
الزم را برایشان فراهم نماید که به بلندی 
های استان های دیگر صعود کنند و حتا 

متری برون  0555صعودهای بلند باالی 
ه می بینیم ک. مرزی را نیز تدارک ببیند

در بعضی ورزشگاه ها مثل یادگار امام 
دیواره درست شده است یعنی کوهنوردی 

پس . فنی ترویج و آموزش داده می شود
این کارها را با حفظ همان دیدگاه می 



 نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر رشت       

  

7 

  

عالوه بر مدیریت گروه ها . توان انجام داد
هیات هم می تواند حامی هر دو گرایش 

بین سطوح کمی و کیفی در . باشد
ن تفاوت فاحشی وجود کوهنوردی استا

می بینیم که جمعه ها صدها نفر در . دارد
سطح استان به کوه می روند اما از بین آن 
ها بیست کوهنورد حرفه ای هم درست 

 .نمی شود
هیچ تشکیالتی . درست است:  جواب

نیست که این نیروها را جمع آوری و 
دسته بندی کند و آنها را به سمت 

 . درستی هدایت نماید
دیدگاه مثبتی نسبت به :  سوال

یعنی اول . کوهنوردی جمعی وجود دارد
به فرد آموزش داده می شود که با جمع 
چطور همراه شود ، خصایص انسانی و 
اخالقی ، دوستی و همیاری و حتا در 

در مورد کوهنوردی . مواقع بحرانی ایثار
به فرد توضیح  ان ابتدای امرهمدر فنی 

طقه ی داده می شود که اول باید من
خودت را بشناسی ، قله های استان 
خودت را صعود کنی ، پله پله بعد کشور و 

 .  بعد هم صعودهای بلند برون مرزی
 اینطور نیست ؟ 

به نظر خود من بهترین راه این :  جواب
است که وقتی کسی تازه وارد گروه می 

که نماد های کوهپیمایی  برنامهدر  ، شود
رها انجام کارهای جمعی است عمده ی کا

کوهپیمایی نمی  از در هیچ جا بهتر. شود
توانیم با نیروهای جدیدمان کار بکنیم و 
مکمل آن هم کالس های آموزشی است 

باید مصمم باشیم . که باید برگزار نماییم

نسبت به هدفی که داریم هم ما و هم 
 .نیروهای جدیدمان

اآلن در جامعه با توجه به این که :  سوال
فکر این هر کس باید به روال است که 

را از آب بیرون  خودشتا گلیم باشد 
می توان کار جمعی و  چطوربکشد 

مشارکت در آن را در اعضا و همنوردان 
 نهادینه کرد؟

موضوع خیلی سختی را مطرح :   جواب
حاال این طور . درست است ...  کردید 

 .قبلن نبوده . شده 
 ولی شما سال ها این کار را کرده:   سوال

 . انجام می دهیداید و هنوز هم دارید 
ببینید درست است این کار را  :  جواب

کردیم و هنوز هم انجامش می دهیم اما 
حاال نسبت به گذشته خیلی آهسته گام 
برمی داریم مثلن قبلن اگر برنامه ی 
عمومی برگزار می کردیم کلی نیرو آن جا 
جذب گروه می شد ولی اآلن از تمام 

مومی که در تابستان اجرا برنامه های ع
می کنیم نیرویی که به عنوان نیروی 
جدید بشود رویش حساب کرد اصلن قابل 

متفاوت از . مقایسه با گذشته نیست
گذشته شده چون به نظر من کلن نسل 

و البته شرایط هم خیلی تغییر  عوض شده
شرایط امکانات و باید مطابق . کرده است 

ه کنیم که توج. موجود برنامه ریزی کرد 
 .ست یخواسته های نسل جدید چ

و صد البته کوهنوردی هم :   سوال
مثلن در قسمت . برایشان فرق می کند 

تخصصی اشاره دارند به کوهنوردی نوین ، 
با توجه به شرایط و فنون حاال شما که 

شروع کردید  94کوهنوردی را از سال 
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تفاوت این کوهنوردی نوین با آن 
. ر چه می بینیدکوهنوردی قدیم را د

گرچه از لحاظ تخصصی تا حدی مشخص 
است اما می خواهیم از زبان شما وجوه 

وجه در ارتباط با دیگر تفاوت ها مثلن 
 .فرهنگی کار را بشنویم

 18بود که من همراه با  06سال :   جواب
نفر دیگر از استان در دوره ی کارآموزی 

آن چه . سنگ در تبریز شرکت کردم 
مثال زدنی بود صالبت و  برایم جالب و

بسیار . پشتکار افراد شرکت کننده بود 
مصمم بودند که آن کار را یاد بگیرند و 

به همین منوال وقتی که . انجام دهند 
برمی گشتند با گروهی که با خود به کوه 
. می بردند با تمام وجود کار می کردند

اآلن نمی گویم که این طور نیست اما به 
و عداد افراد پیگیر نظر می رسد که ت

که  ساعی کم شده و چه بسا افرادی
ترجیح می دهند منفرد و تنها حرکت 
کنند و تجارب و آموخته های خود را به 

 .راحتی در اختیار دیگران قرار نمی دهند 
ببینید در بعضی مواقع دوستان :   سوال

قدیمی تر که سعی می کنند تجارب خود 
دهند  را در اختیار دوستان جدید قرار

حتا پذیرش این تجارب برای بعضی از 
مثلن می گویند . جوانان مشکل است 

همه اش می خواهید خودتان را به رخ ما 
یا می گویند تجارب شما مربوط . بکشید 

به کوهنوردی قدیم است ، اآلن 
کوهنوردی شکل نوینی پیدا کرده که 

 .نسبت به آن بی توجه اید

فاوت حاال شما به عنوان کسی که به ت
های دو نسل توجه کرده چه تعریفی برای 

 کوهنوردی قدیم و نوین ارایه می دهید؟
این اسم هایی است که متداول :  جواب

شده وگرنه کوهنوردی دو دوره این طور از 
کوهنوردی به هر حال . هم جدا نیست

بعد از . اصول اولیه ی مشخصی دارد
آموختن آن اصول هر فردی قانع می شود 

شاید . ی به آن ها عمل کند که بایست
چون گاهی نمی خواهند به آن اصول 
عمل کنند این طور کوهنوردی را به دو 

چاره اش این . قسمت تقسیم می کنند
. است که ارتباط بیشتری با هم بگیریم

مسئله ی دیگر این است که گاهی هم با 
این که اصول کوهنوردی پذیرفته شده 

چون است اما به آن ها عمل نمی شود 
همان طور که قبلن گفتم پشتکار و پی 

انگار که قرار است . گیری الزم وجود ندارد
کارها خود به خود بدون هیچ طرح و 

البته باید توجه . برنامه ای پیش رود 
داشت که سن ورود به کوهنوردی پایین 

کلن باید صبر و حوصله به خرج داد . آمده
ماه برای آموزش  9یعنی آن موقع اگر 

. سال الزم است 6د وقت الزم بود حاال افرا
مثلن عضو گیری در گروه ما حاال خیلی 

ممکن است فردی . کندتر از گذشته است
تا مدت ها با ما صعود کند اما مجموعه ی 
. اصلی گروه برای عضویت تاییدش نکنند

می گویند باید فرد حداقل به حد 
اساسنامه ای گروه که مفادش را طبق 

هم اندیشی تهیه و سال ها تجربه و 
و واقعن این قضیه . برسد ، تصویب شده

 .زمان زیادی می برد
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خوب ، این ها که گفتیم :   سوال
. مشکالت درون گروهی در استان بود 

در هیات استان . حاال بیاییم کمی باالتر
چه خبر است؟ جلوتر همین جا صحبتمان 
به اینجا کشید که نقش مدیریت بسیار 

می تواند انگیزه ایجاد : حایز اهمیت است
کند، امکانات در اختیار کوهنوردان قرار 

حاال در مورد چالش هایی که ... دهد و 
کوهنوردان استان با آن ها روبرو هستند 
هیات کوهنوردی هم با خبر است و هم 
تاثیر می پذیرد و باالخره انتظار می رود 
که با تاثیر مثبت به نوعی مشکل گشا 

اآلن هیات استان چه به نظر شما . باشد
تاثیری بر روند کوهنوردی استان دارد و 

 این تاثیر چطور باشد بهتر است؟
در دوره ی دکتر نظری که گروه :  جواب

ها ارتباط بیشتری با هم داشتند، کیفیت 
تیم . کار خیلی بهتر از اآلن بود

سنگنوردی هم در همان دوره رشد و نمو 
ی من در آن زمان مسوول کمیته . داشت

یادم است که افراد . کوهپیمایی بودم 
شاخص گروه ها یعنی همان هایی که 
گروه خودشان را هم مدیریت می کردند 

یعنی در هیات . با ما همکاری می نمودند
هم با حضور همین افراد شایسته و 
شاخص کارها به بهترین نحو پیش می 

نیروهایی که حاال هستند گرچه زیر . رفت
وهای شاخص مجموعه ی همان نیر

گذشته اند اما کارها به همان منوال پیش 
نحوه برخورد و عمل به مرور . نمی رود

چنان بود که نیروهای شاخص خودشان را 
از دوره های بعد به . کم کم کنار کشیدند

دلیل ضعف مدیریتی کلن کارها طوری 

انجام شد که زمینه را برای پایین تر آمدن 
ی جایگزین نیروها. کیفیت کار فراهم نمود

بعدی هم به مراتب ضعیف تر از قبلی ها 
بودند که نمی توانستند از عهده ی وظیفه 

 .ی بزرگ خود برآیند 
یعنی اعضای هیات استان از :   سوال

عهده انجام وظایف خود برنمی آمدند در 
این میان رییس هیات نمی توانست 
نظارت کند و به طریقی زیر مجموعه ی 

 ؟خود را هماهنگ نماید
رؤسایی که یکی بعد از دیگری :   جواب

آمدند نمی دانستند کوهنوردی گیالن 
تا کسی از وضعیت موجود . چیست 

اطالعات کافی نداشته باشد هیچ تحلیلی 
 .هم نمی تواند بکند 

فکر نمی کنید اگر انتظار داریم :  سوال
هیات رییسه ای درست کار کند باید زیر 

رت داشته مجموعه اش از پایین بر آن نظا
باشند ؟ خوب زیرمجموعه ی هیات 
کوهنوردی همین گروه ها هستند پس آن 
موقع گروه ها هم باید تاثیر متقابل بر 

همین دیدی که شما . هیات می گذاشتند 
داشتید اصلن به هیات منتقل شد؟ 
هماهنگی ها و ارتباطات بین گروه ها و 

 هیات چگونه بود؟
اریم که ما در گیالن نیروهایی د:  جواب 

خوب کار می کنند ولی با گروه ها ارتباط 
همان طور که قبلن گفتم . نمی گیرند 

بعد از پایان دوره ی دکتر نظری کم کم 
ارتباط گروه ها با هیات کمتر و کمتر شد 

بنابراین ترکیب خاصی در راس قرار می . 
گرفت و آن طور که قبلن روال شده بود 

 .کارها پیش نمی رفت 
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ی گروه ها و افراد شاخصی که یعن:  سوال
دارای نظر و ایده بودند، سعی کردند که 
نظرات و ایده هایشان را به هیات انتقال 
بدهند اما چون دیدند که تاثیری ندارد کم 
 کم نا امید شدند و به نوعی کنار کشیدند؟

و بعد نیرویی . بله درست است:  جواب
جایگزین شد که هم قابلیت الزم را 

تنها نظرات خود را پیش می  نداشت و هم
 .برد

همین انتخاب یا انتصاب :   سوال
نیروهایی با این چنین خصوصیات نمی 
تواند دلیل عمده ای برای رکود 
کوهنوردی در استانمان باشد؟ چون از 
صحبت های شما این طور برمی آید که 
به جای هم فکری با گروه های کوهنوردی 

صل استان ، انتخاب اعضای هیات در ا
 !انتصابی بوده 

نه نمی گویم انتصابی صورت :   جواب
انتخاب و رای گیری هم انجام . گرفته 
اما خوب یک جور تبانی هم در . شده 

مثلن افراد . هیات استان صورت گرفت
خاصی را برای رای آوردن به جای افراد 

خوب وقتی . مجامع قدیم وارد کردند
چنین کاری صورت می گیرد یک جور 

در واقع می خواهند . است دیگر تبانی
نیرویی را  نیروی قبلی را پس بزنند و

. جایگزین کنند که خودشان می خواهند 
همه ی کارهایشان هم ظاهرن قانونی 

حتا گروه هایی هم بوده . صورت گرفته 
می بینیم که . اند که به آنهارای داده اند 

دلیل این است که می گویم هیات 
.  زم را نداشت کوهنوردی آن قابلیت ال

همین که نتوانست گروه های داخل 
 استان را جمع کند و همه یکی یکی کنار

 .کشیدند 
حاال درپی این اتفاقی که افتاد :   سوال

کانون کوهنوردان گیالن را می بینیم که 
نظر . چند سالی است شروع به کار کرده 

شما درباره ی این جمع و فعالیت هایی 
ت؟ با توجه به قرار چیس دهدکه انجام می 

گرفتن گروه ها در کنار هم نظر شما در 
مورد کارایی و تاثیر چنین تشکیالتی بر 
 گروه ها و کلن کوهنوردی استان چیست؟

من خودم شخصن اعتقاد دارم :   جواب
اگر نهادی در کنار یک نهاد رسمی قرار 
. بگیرد می تواند آن را کنترل کند 

کل می نهادهای مدنی همیشه به این ش
من خودم به کانون .  توانند کمک بکنند 
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عالقه مندم اگر چه هنوز وارد آن نشده 
ایم اما دوست دارم که وارد بشویم و گروه 

گاهی هم با . ما هم عضو کانون بشود 
دیدگاهی هم که بر . کانون کار کرده ایم 

گروه ما حاکم است همان پشتیبانی از 
قرار  کانون است یعنی اگر در مقابل رایی

بگیریم رای ما در حمایت از کانون است 
یعنی ما هم جزو همان مجموعه هستیم و 

ولی من انتقاد خاصی . از هم جدا نیستیم
به کانون دارم انگار نگاه خاصی بر آن 
حاکم است که قدری مانع ایجاد می کند 

اآلن . برای کار کردن داخل هیات استان 
 من در هیات استان هم هستم و در هیات
دارم کار می کنم و واقعن هم همیشه 
تالش کردیم که ارتباط مجدد با گروه ها 
و کانون برقرار کنیم چون ما به این ارتباط 

به نظرم کانون باید به صورتی . نیاز داریم 
 .عمل کند که این ارتباط قطع نشود 

در سوابق شما هست که زمانی :   سوال
کار نشریه هم انجام می دادید یعنی در 
ارتباط با کوهنوردی نشریه هم چاپ می 

لطفن شرح دهید که در چه زمانی . کردید
بوده و چطور کار را پیش می بردید و 

 هدف تان چه بود ؟
نشریه . شروع کردیم  06ما سال :  جواب

من و . بود "درفک اوخان"ای به نام 
 0تا . آقایان دلبری و شکوفنده با هم 

.  شماره هم نشریه را منتشر کردیم
هدفمان اصلن اشاعه ی ورزش کوهنوردی 

می خواستیم فرهنگ واالی . بود 
بحث ما در . کوهنوردی را انتقال دهیم 

زمینه های فنی اش هم دقیقن در همین 
مثلن جمع آوری مقاالت و . راستا بود 

مطالب آن با توجه به امکانات محدود 
چاپ و تکثیر در آن زمان مجبور شدیم 

وزش و پرورش چاپ آن را در اداره آم
 . کنیم 

ما نشریه مان را سراسر کشور پخش می 
یک لیست کامل داشتیم از گروه . کردیم 

چیزی حدود . ها و هیات های فعال کشور
نسخه از فصلنامه مان را می فرستادیم  85

برای استان های دیگر و نیروهای خیلی 
مثلن کانون کرمانشاه ، کانون . فعال 

شود گفت  می. انکوهنوردان کرج و تهر
با . که ارتباط مان خیلی خوب بود 

خیلی از گروهها همکاری  "درفک اوخان"
روابط عمومی هیئت رسمن با ما . میکردند

با گروه  وکلن ارتباط ماهمکاری می کرد 
ها خیلی باال بود نه تنها در سطح گیالن 
بلکه در کل کشور خیلی خوب بود ارتباط 

ز گروه ها خیلی جالبی داشتیم مقاالت ا
 فدراسیون مرتب نشریه را می. می آمد 

. حتی نظر می داد  خواند و گرفت و می
استانها مثال کرمانشاه که کوهنوردان و 
سنگنوردان قوی داشتند با ما در ارتباط 

گروه آرش تهران کلوپ همچنین بودند 
به بیشتر مجامع . اسکی دماوند 
 . نشریه فرستاده می شدکوهنوردی کشور 

عتقاد دارم که کار فرهنگی در کنار من ا
ورزش کوهنوردی باید قرار بگیرد چرا که 
در رواج این ورزش تاثیر بسزایی دارد و 

. ست ستاچاپ نشریه هم در این را
چنانچه نشریه ای در یک مجموعه ای از 

و منتشر شود ها شکل بگیرد  گروه
 و گروه انکوهنوردمطمئن در ارتباط بین 

 طریق آن به راحتی می زا.   ها موثر است
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توان انتقال تجربه نمود وبا گروهها و 
هیات های مختلف کوهنوردی ارتباط 

بهتر و  از طریق نشریه میتوان. گرفت 
مناسب تر فرهنگ کار جمعی که در ذات 

  .کوهنوردی نهفته است انتقال داد 
آقای فیاضی ما می دانیم که : سوال

از صحبت در مورد کوهنوردی بسیار فراتر 
صفحات محدود یک نشریه داخلی گروهی 

به هر صورت امیدواریم طرح . است 
اینگونه دردلها بتواند گامی هر چند 
کوچک در جهت زدودن اختالفهای 
احتمالی بین عناصر مختلف این اجتماعی 

مطمئنن . ترین ورزش موجود بردارد
صحبتها و مسایل زیادی در این گفتگوی 

فت که با اجازه کوتاه مورد بررسی قرار نگر
شما و خواننده گان نشریه آن را موکول 
می کنیم به فرصتی دیگر در آینده ای 

نزدیک با شرکت تنی چند از صاحب 
ضمن تشکر .  نظران در این خصوص
خاصی اگر مطلب مجدد از شما در پایان 

  . به نظرتان می رسد بیان کنید 
من فکر می کنم این به نفع :   فیاضی

ن و گروه هاست که ارتباط همه کوهنوردا
ارتباطات . بین خود را گسترش دهند

خوب و موثر که در سالهای اخیر به زعم 
من کم رنگ شده است و علت اساسی اش 

به هر صورت . را واقعن نمی دانم چیست 
امیدوارم اینگونه گفتگو ها بتواند  از بعضی 
معضالت موجود پرده بردارد تا بتوانیم در 

ایی این ورزش بهتر و جهت رشد و شکوف
از شما هم به دلیل  .محکم تر گام برداریم 

اینکه وقت گذاشتید و باب گفتگو را 
گشودید، صمیمانه متشکرم و برایتان 

  . آرزوی موفقیت می کنم 

 
 لزوم فراگیری مسایل امدادی کوهستان برای کوهنودان

وعات امدادی و هر چه بر تجارب کوهنوردی ما افزوده می شود لزوم آگاهی بر مسایل و موض

عالوه بر حضور در کالس های آموزشی، . پزشکی کوهستان را بهتر و بیشتر درک می کنیم

درباره ی عالیم بیماری های کوهستان و تفاوت . باید دراین خصوص وقت و انرژی گذاشت

آن ها از هم و چگونگی رفع آن ها هم بیاموزیم و هم امکانات و تجهیزات دارویی را در حد 

همان گونه که یک کوهنورد باید با خود غذا به کوه . ر کوه به همراه داشته باشیملزوم د

ببرد چون تهیه و خرید آن در کوه غیرممکن است ، همانطور که خود را از لحاظ جسمی و 

مهارتی باید به حدی برساند که قادر به حمل کوله در مسافت های طوالنی و سخت گردد و 

صب چادر را داشته باشد ، به همین ترتیب نمی تواند در کوه در شرایط دشوار توانایی ن

 . وابسته به پزشک و پرستار برای درمانش شود 
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 منطقه تخت سلیمان و علم کوه
 

 

ز مناطق قصد داریم در هر شماره از نشریه به معرفی یکی ا ، همنوردان عزیز         

به معرفی اجمالی ومختصری از منطقه تخت دراین شماره . کوهنوردی کشور بپردازیم 

با توجه به در پیش بودن فصل تابستان ، رجوع . سلیمان و علم کوه خواهیم پرداخت 

. بسیار زیاد است این منطقه کوهنوردان از سراسر کشور و حتی کشورهای خارجی به 

ماه آینده کوهنوردان زیادی از معابر کوهستانی خاطره انگیز  مطمئنن در اغلب روزهای چند

این ناحیه از کشور که به حق به آلپ ایران مشهور است ،  به قصد صعود از قله ها ، دیواره 

 . ها یا گرده ها وارد این قسمت از رشته کوههای البرز می گردند 
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بدون تردیدد منطقده          
تخت سلیمان و علدم کدوه   

ان معروف ترین  ناحیه بعنو
کوهنددددوردی در کشددددور 
محسددوب میگددردد  وجددود 
یخچالهای دائمی و پر برف 
که بخصوص در اطراف قله 
اصلی یعندی علدم کدوه بدا     

متر و  دیواره  9845ارتفاع 
متری شمالی آن می  455

ایددن منطقدده کدده  . باشددد 
قلدده و  055دارای  "تقریبددا

متدر   9555شاخک بداالی  
هسدددت ،  از شدددمال بددده 

های چالوس و تنکابن شهر
، از جنوب و جنوب غربدی  
بدده دره هددای طالقدددان و   
همچنین الموت ، از شدرق  
بدده دره بددزرگ رودخاندده   
چالوس و جاده کنددوان و  

از غدرب بده دره  و    "نهایتا
رودخانه سه هدزار محددود   

 . میگردد
تنددوع در چددین خددوردگی  
های کوههای این ناحیده ،  
آن را مناسب  هر ذائقه ای 

چه آنانی کده  . ت نموده اس
قصد راه پیمایی درمنداطق  
پایین دست وگردنده هدا را   
داشته باشند  و چده آندانی   
که نگاه شان به یخچالهدا ،   

 .  دیواره ها و قله ها باشد
عبدددور از گردنددده هدددای   

تاریخی از جمله هزار چدم  

در جندددوب منطقددده کددده راه   
مواصالتی  طالقان به کالردشدت  
هست و یا  شیر بشم که متصدل  
کننده این ناحیه در مدرز غربدی   
اش به خط الدراس اصدلی البدرز    
می باشد و  همچنین کلجداران ،  
بلند ترین گردنه مدالرو ایدران در   
شددمال غددرب ایددن ناحیدده کدده   
کالردشت را به دره زیبدای سده   
هزار در تنکابن متصل  می کندد  
، لطف و صفای خاصدی دارد بده   
نحوی که خاطره ی صعود آنها و 

آبادیهای  زیبا بدا   دیدن مناطق و
مردمددان زحمددتکش و سددخت   
کوششان تا سدالها در ذهدن هدر    

در همدین  . کوهنوردی می ماند 
رابطه میتوان به گردنده دوچداک   
در جنوب شرقی و میش چال در 
جنوب غربی ناحیه اشداره نمدود   
کدده  همگددی اینهددا در فصددول   
مختلددف بخصددوص نیمسددال اول  
پددذیرای کوهنددوردان زیددادی از  

و حتی برخی دیگر  سراسر کشور
 .کشورها هست 

این منطقده سرچشدمه چنددین    
رودخانه معروف می باشد که یدا  
از ضلع شدمالی پدس از سدیراب    
نمددددودن بخددددش وسددددیعی از 
شالیزاهای استان مازنددران وارد  

ماننددد . دریددای خددزر میگددردد  
سردآب رود ، عباس آبداد و سده   
هزار   که  نقش مهمی در روندق  

زان کشدداورزی داشددته و کشدداور 
چشددم بدده آبهددای روان در آنهددا   

 .دارند 
همچنین میتوان به رودخانده  
هددای پراچددان و گرمددا رود و  
المددوت رود در ضددلع جنددوبی 
اشدداره نمددود  کدده  طددراوت و 
بددداروری زمینهدددای منطقددده 
طالقددان و تددا حدددی المددوت  
مرهون آب ایدن رودخانده هدا    

 .هست 
در منطقدده تخددت سددلیمان و  
علم کدوه یخچالهدای بزرگدی    

د دارد که از جمله میتوان وجو
به ، هفدت خدوان ،  پاتخدت ،    
علددددم چددددال ، خرسددددان ، 
مرجیکش و چالون اشاره نمود 

 . 
از جمله دیگر ویژگیهای ایدن  
منطقدده وجددود دیددواره هددای  
مرتفع تخت سلیمان ، مناره ،  
علم کوه ، دیواره غربی ، هفت 
خددوان و خرسددان در نقدداط   

ایددن . مختلددف اشدداره نمددود  
ود بر جاذبده ایدن   دیواره ها خ

مجموعددده ارتفاعدددات بدددرای 
اکثریددت قریددب بدده اتفدداق    
کوهنوردان داخلی و خدارجی  

 . افزوده است 
وجددود چندددین جددان پندداه و 
پناهگاه در این ناحیه توانسته 
تدددا حددددی امنیدددت صدددعود 
کوهنوردان را فراهم نماید که 
از جمله آنها میتوان بده پنداه   
گاه سرچال ، همچندین جدان   

اه سددنگ ، پندداه هددای  سددی  
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خرسددان و گردوندده کددوه   
 .اشاره نمود 

تاریخچه اولین  صعودها 
 : در منطقه  

 1400در مدداه اوت سددال  
، دو نفددر آلمددانی  (1019)

 "و  "ولفگانگ گرندر  "بنام 
از تیغده   "لودویک اشدتاینر 

ایکه بده گدرده شدانه کدوه     
امتداد مدی یابدد ، بده قلده     

ایدن  . علم کوه دست یافتند
، دو نفددر روی یددک کاغددذ  
 "مددارک دار کدده عالمددت  

بدر    "کلوپ الپدین مدونیخ  
روی آن چاپ شدده بدود ،   

برای اولین بدار از  : نوشتند 
دیددواره شددمالی علددم کددوه 

این دسدته   "صعود کردیم 
متددر  9845ارتفدداع قلدده را 
 . ثبت کرده بود

بنا بر مددارکی کده بعددها    
منتشر گردید قبل از صعود 

 "هددانس بوبددک  "آلمانهددا 

فیزیدددک و اسدددتاد کرسدددی  ئو 
جغرافیای دانشگاه وین که سالها 
در ایددران بدده تحقیقددات علمددی  
پرداخته و صدحیح تدرین نقشده    
های جغرافیای طبیعدی ایدران را   
ترسیم کرده است ، بده سده قلده    

تخت سلیمان و سیاه  –علم کوه 
کمان صعود و با گذراندن هفتده  
ها در کوهستانهای البرز ، دقیدق  
ترین نقشه های کوههای شمالی 
البرز را با دستگاه ترسدیم کدرده   

 .است 
 

   در سالهای قبل از شهریور
، آقایددان ارسددالن خلعددت  1065
باتفاق نقی آذری و نجدم   –بری 

) آبادی ، از طریدق حصدار چدال    
دو مرتبه به علم ( قسمت جنوبی

کوه صعود کردند ولدی ایندسدته    
 . اثری  از خود بر جای نگذاشتند

   اولددددین گددددروه مجهددددز
ایرانددی بددا شددرکت  کوهنددوردان 

آقایان گیالن پدور ، کتیبده ای و   
از طریق  1068پرویزی در سال 

سیاه سنگ شمالی شرقی بده  
 . علم کوه صعود کردند

    همزمدان بددا صدعود ایددن
گروه دسته دیگری با شدرکت  
برادران میناسیان و استپان از 
راه شاخک به علم کوه رسدید  
و اولین آثار کوهنوردان قبلدی  

 . را بدست آورد
  کتیبه ای  1064در سال

باتفاق تفرشی از گرده شمالی 
 . زیر شاخک صعود کردند 

   اولین گروه مشترک ایراندی
و فرانسوی ، در تابستان سدال  

از گرده آلمانها صدعود   1000
کردندددد و سددده کوهندددورد   
فرانسدددوی باتفددداق بدددرادران 
میناسددیان و کوهنددورد فقیددد 
فلیکس از طریق این گروه بده  

فلیکس . ندقله علم کوه رسید
در مراجعددت از همددین سددفر  

 . جان خود را از دست داد
 نقشدده و کتدداب کوهنددوردی: منددابع 
سدایت قلمدرو   . علی مقیم  –درایران 

 .کوهستانی ایران 

 

 
 

 

 

گردی ، گلگشت و صخره  سر دنیا میلیونها نفر به کوهنوردی ، کوه در سرتا

های کوهستان بخش  در بسیاری از کشورها ورزش. نوردی می پردازند 

زه های الزم از نظر انگی. قابل توجهی از زندگی روزانه را تشکیل می دهد

برای پرداختن به یک فعالیت ، کمتر فعالیتی را می توان یافت که تا این حد 

 (تیرول –منشور جهانی کوهنوردان )  . جذابیت و کشش داشته باشد
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 زیست  محیط
 

 

با آغاز فرایند توسعه و صنعتی شدن آنچه بیش از پیش از ذهن انسان رخت 
گویی انسان از یداد بدرد کده    . بود بربست، حفاظت از ارزشهای محیط زیست

توسدعه و علدم   . محیط زیست تنها مأمن و پناه او و هر موجود دیگری اسدت 
پژوهی اگر چه منجر به رفع بسیاری از نیازهای حیاتی انسان شدد، امدا ایدن    
روزها استفاده نادرست از آنها سالحی محکم در برابر محیط زیسدت گشدته   

یدن بده پیشدرفت هدای علمدی و     است به طوری که کدم کدم شدیرینی رسد    
تکنولو یکی با بروز عواملی نشأت گرفته از زیاده خواهی هدای انسدان نظیدر    
تخریب محیط زیست، استفاد بیش از حد از منابع طبیعدی، رقابدت بدر سدر     

 .به تلخی می گراید... تولید انبوه برای کسب بازار، جنگ و
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اگرچه قرن بیستم و به ویژه نیمده دوم آن  

سرشار از تحوالت سریع و بی سدابقه   قرنی
در محیط زیست بود، اما در میان افدرادی  
که غرق در زیبایی های حاصدل از کسدب   
قدرت شده بودند، افرادی حضدور داشدتند   
که نگاهشان فراتر از امروز را دیده و آینده 
ای که در انتظار همگدان اسدت را ترسدیم    
کرده و نتایج تلخ استفاده بدیش از حدد از   

تخریدب الیده   . ولو ی را بیدان داشدتند  تکن
اوزون، نابودی گونه های کمیاب جانوری و 

نمونه هدایی از مسدائل نگدران    ... گیاهی و 
کننده ای بود که بدا وقدوع آن ذهدن ایدن     
افراد به دنبال آینده ای رفت که هر روزش 
سرشار از خبرهایی از ایدن دسدت خواهدد    
بود و بدیهی است که در چرخه حیات هر 

در طبیعت در نهایت گریبدان گیدر    دردی
 .انسان خواهد شد

و در 1406کنفددرانس اسددتکهلم در سددال  
ادامدده، کنفددرانس هددای ریددو و پددس از آن 
کیوتو نشان دهنده اولین گامها و تالشهای 
افراد مطلع در جهت نجات کره زمین مدی  

چرا که مشکالت محدیط زیسدتی از   . باشد
جمله معضالتی اسدت کده بدی توجده بده      

ی سیاسی کشورها گسترش می یابد مرزها
و نیازمند همکداری جهدانی بدرای از بدین     
بردن آن است اما آیا آنچه از برآیندد ایدن   
کنفرانس ها و کنفرانسهای این چنینی به 
دست آمد توانسدت کدره زمدین را نجدات     

 دهد؟

خددرداد روز جهددانی  14برابددر بددا   وئددن 4
. محیط زیست در دنیا عندوان شدده اسدت   

میان انبوه روزهدایی کده تمدام    این روز در 
زنددددگیمان غدددرق در رفددداه حاصدددل از   
تکنولو ی مخدرب محدیط زیسدت اسدت،     
اندکی ذهنمدان را بده ارزشدهای محیطدی     
معطددوف مددی دارد، ارزشددهایی کدده تمددام  
. حقمان از حیات، در گرو حفدظ آنهاسدت  

این روز توسط سازمان ملل برای نخستین 
برای پاسداشت محدیط   1406بار در سال 

 .ست نامگذاری گردیدزی
جددددای تشدددریفات، نامگدددذاری هدددا و   
کنفرانسهایی که شاید در لحظده تلنگدری   
بیش نیستند و در دراز مدت جدز خداطره   
ای نخواهنددد بددود، صددادقانه بددرای محددیط 
زیستمان چه کرده ایم؟ آیدا مدا هدم بایدد     
چنین روزی را در تقویم روزهای بدا ارزش  
ر سال شمار آوریم؟ کمدی واقدع بینانده تد    

برای مثال دیدمان را به اسدتانمان  . بنگریم
زباله هایمدان بده کجدا مدی     : محدود کنیم

روند؟ از شهر و روستا به اطراف شدهر، بده   
رودخاندده هددا، بدده محددیط طبیعددی حتددی  

بگذریم از ارزش این ! مناطق حفاظت شده
مندداطق، بدده هددر جددا غیددر از جلددوی      

فاضالبهایمان به کجا می رود؟ .!!!چشممان
ای حیداتی شدهر بده رودخانده     به شداهرگه 

از خانه به حیاط خانه : ساده تر بگوییم!!!ها
است کده   NIMBYاین همان سیندروم !!! 

کشورهایی مثل کشور ما گریبان گیر آنیم 
 آیا راه حل مشکالت در ندیدن آنهاست؟ 
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بگذریم از پرندگانی که امنیدت زنددگی در   
تاالبهایمان را از دست داده اند، بگدذریم از  

تگاههایی کده هددر روز تخریدب را بددر   زیسد 
پیکر خود احساس مدی کنندد، بگدذریم از    
مناطقی که تنها نام حفاظت شدده دارندد،   
اگر قرارمان این باشد که فقدط بده حفدظ    
سالمت انسانها و بهبود کیفیت زندگی آنها 
بیاندیشیم، بدرای فقدر، بیماریهدای نشدأت     
گرفته از انواع آلدودگی هدای آب، خداک و    

یش خاک و به دنبدال آن سدیل،   هوا، فرسا
ویرانی و نابودی زمین های حاصلخیز چده  
توجیهی خواهیم داشدت؟ بده جدرمت مدی     
توان گفت هریک از مشدکالت ذکدر شدده    
نشأت گرفته از استفاده هدای نادرسدت از   
تکنولو ی هاییست که روزی قرار بود رفاه 

امدا در هجدوم   . را برایمان به ارمغدان آورد 
از وخامدت اوضداع را    مسائلی که نا امیدی

یاد آور می شوند نباید از یاد برد کسانی را 
که وجدان آگاهشدان همچندان بده دنبدال     

روزنددی بددرای حددل مشددکالت محددیط  
در ایددن میددان نهدداد هددای . زیسددتی اسددت

ا گامهدایی آهسدته امددا   مردمدی هرچندد بدد  
منظم و پیگیر روبه سوی آیندده ای دارندد   
کدده نویددد بخددش حددل مشددکالت محددیط 

در ایددن راسددتا . زیسدت پیرامونمددان اسددت 
آگاهی رسانی و فرهنگ سدازی در جهدت   
حفظ ارزشدهای حیداتی امدری ضدروری و     

اگرچه این نهداد هدا فاقدد    . تأثیرگذار است
قدرت اجرایی کامل هسدتند، امدا حفدظ و    

ست از محیط زیست مهمتدرین هددف   حرا
آنهاست که از این طریق آگاه سازی اذهان 

تا شداید روزی فدرا   . عموم میسر می گردد
رسد که در چندین مناسدبتهایی دسدت از    
نارضایتی ها و نگرانی هایمان بدرای حفدظ   
محیط زیست بشیوییم و با رضایت منددی  
بدده تالشددهایمان در جهددت حفددظ محددیط 

پایه هدای فکدری    باشد که. زیست بنگریم
این افراد راهبردی به سوی فردایدی سدالم   

 .تر برای فرزندانمان باشد

  (زهرا جنسی)
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  تاریخچه سنگ نوردیتاریخچه سنگ نوردی

 
صعود کوه ها به ویژه کوه هدای  . سنگ نوردی، ورزشی به قدمت کوه نوردی است

همدواره نیازمندد بداالرفتن از    ( جایی که این رشته پایه گذاری شدد )آلپ در اروپا 
با این حال سنگ نوردی بده عندوان یدک ورزش    . خره ها و سنگ ها بوده استص

آلمدانی هدا و   . مجزا تنها درسالهای آغازین قرن بیستم مدورد توجده قدرار گرفدت    
انگلیسی ها به دلیل ارتفاع کم کوه های آلپ در کشورهایشان اولین کسانی بودند 

بده بعدد    1465ا از سنگ نوردی در آمریک. که مشخصا به سنگ نوردی پرداختند
در آن سالها برای بسیاری افراد، سدنگ ندوردی در مقایسده بدا ابهدت و      . آغاز شد

بسدیاری از  . شکوه غیر قابل انکار ایستادن بر قله های بلند، بسیار کم اهمیت بدود 
کوهنوردان تنها برای ارتقای مهدارت هایشدان در کوهندوردی بده ایدن کدار مدی        

بود که سنگ نوردی توانست در آمریکا به عندوان   45تنها پس از دهه . پرداختند
 .یک ورزش جایگاه خود را پیدا کند
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اولین شیوه های به کار رفته در آنچه که ما امروزه با ندام سدنگ ندوردی مدی شناسدیم شدامل       
Aid climbing (     صعود مصنوعی یدا اسدتفاده از تجهیدزات بدرای صدعود )وfree 

climbing (ا تکیه بر توانایی ، مهارت وقددرت بددنی سدنگ    صعود طبیعی یا صعود تنها ب
البته از تجهیزات صعود تنها زمانی استفاده می شد که حرکت دشدوار بدود و امکدان    . بود( نورد

 .وجود نداشت free climbingصعود به روش 
دو ماجراجو در دهه های طالیی آغاز سنگ نوردی در بریتانیدا  ( جورج و اشلی)برادران آبراهام 

، برای مدتی طوالنی در حدی باالتراز متوسدط بده صدورت حرفده ای بده ایدن       (1886-1450)
آنها تعطیالت عید پاک، کریسدمس وتعطدیالت تابسدتان را در     1886در سال. ورزش پرداختند

منطقده ای  ) Lake Districtدر منطقده  (wasdale head)واسددال هدد   
ن دو برای مددتی کوتداه، کدار،    ای. به سنگ نوردی مشغول بودند( کوهستانی درشمال انگلستان

سدفر کنندد،    Wastewaterخانواده و مسایل مربوط به آن را کنار گذاشتند تا بده هتدل   
نتیجه ایدن کدار آنهدا تعریدف یدک      . جایی که مملو از فرصت های تازه و مهیج ماجراجویی بود

 .ورزش جدید و فوق العاده بود
آن، برای صعودهای آلپداین مطدرح شدده    استفاده از طناب سنگ نوردی تنها چند سال قبل از 

 . بود ولی تکنیک درست استفاده از آن وجود نداشت
 !نامیدند "چگونه صعود نکنیم"سالها بعد برادران آبراهام این تصویر را 

برادران آبراهام از اولین تالش هایشان عکس های زیادی گرفتند و همه سنگ نوردان به خاطر 
 .مدیون آنهاهستندجمع آوری این گنجینه تاریخی 

 Walter Parry Haskett() 1844-1490)والتدر پدری هاسدکت اسدمیت    

Smith )  او کده یکدی ازاسدتادان دانشدگاه     . پدرسنگ نوردی درانگلستان نامیده شدده اسدت
آکسفورد بود ، بیشتربه خاطرفعالیت های ورزشی اش شناخته شده تا فعالیت های دانشدگاهی  

 .دیدن کرد Lake Districtاز واسدال هد در منطقه  1881او اولین بار در سال . اش
آنهدا  . با همراهی برادر کوچکترش یکی از صخره ها را در این منطقه صعود کرد 1886در سال 

در این صعود از طناب استفاده نکردند چون فکر نمی کردندد کده کارشدان ندوعی کوهندوردی      
 .آلپاین است

تش تصمیم گرفت نگاهی دقیقتر به صدخره هدای   در آخرین روز تعطیال 1880والتر درتابستان 
Great Gable او نتوانست در مقابل وسوسه صعود قله . بیاندازدNapes Needle 

مقاومت کند، قله ای که پیش ازآن خود او و سایرین بدرای صدعودش تدالش کدرده و شکسدت      
از طنداب و  موفق شد به تنهایی و بدون اسدتفاده  « هاسکت اسمیت »در آن روز . خورده بودند

 .به قله برسد(  Free soloبه روش )هر تجهیزات دیگر
در پنجاهمین سالگرد صعودش بار دیگر به قله رسید اما این بار با استفاده از  1400او در سال 
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 . طناب و همراهی سایرسنگ نوردان
برای اولین بار از سیستم حمایت با طناب برای سنگ  J.W.Robinson 1884در سال 
او موفق شد بدا ایدن روش دو سدنگ    .استفاده کرد  Lake Districtمنطقه نوردی در

 .برسدددداند Scafell Pinnacleنددددورد تددددازه کددددار را بدددده قلدددده     
اشداره   O.G.Jonesمی توان به (  44-1845سالهای )از مهمترین سنگ نوردان آن دوره 

ده وچدابکی اش  جونز استاد فیزیک در یکی از مدارس لندن بود و به دلیل قدرت فوق العا. کرد
درآلدپ و در  1450او در سدال  . مشدهور بدود  ( که در مورد آن داستانهای زیادی نقل می شدد )

او اولین فردی بدود کده پدس از چنددین     . جریان یکی از صعودهایش، جان خود را از دست داد
درمنطقده   Kern Knotts Crackتالش نا موفق توانست به روش سرطناب مسدیر  

Great Gable ندرا صعود ک. 
سنگ نوردان ایتالیایی و آلمانی گامهای بلنددی برداشدتند،   (  1455-1415)طی سال های بعد

درسدال  . آنها با استفاده از میخ، کارابین وطناب های سبکتر، مسیرهای بسیاری را صعود کردند
اولین سیستم عددی درجده بنددی   (  Willo Welzenbach)« ویلو ولزنباخ» 1415

 (.  0تا  1از )اد کرد سختی مسیرها را پیشنه
نزدیک مدی شدد و    4.15به  4.0در این سالها درجه سختی مسیرهای صعود شده به تدریج از 

 dulferitz))« دولفدر »تکنیک های سنگ نوردی ارتقا می یافت ، مثال تکنیدک صدعود   
 Hans)توسط یک سنگنورد اتریشی به نام هانس دولفر 1419تا 1415اولین بارطی سالهای 

Dulfer) مطرح شد. 
در این سالها . اولین رول بولت ها در صعود مسیرها به کار برده شد 65درسال های پایانی دهه 

بود که تکنیک های سنگ نوردی اسپرت به تدریج مورد توجه قرار گرفت و به ویژه نظر سنگ 
تکنیک های حمایت ارتقا یافدت و روشدهای حمایدت دینامیدک     . نوردان آمریکایی را جلب کرد

توسدط پیدر    1404و بالخره اولین کفش مخصوص سنگ ندوردی در سدال   . شد( 1409)داع اب
 .در آن تغییراتی داد 1498د، او بعدها در سال شمعرفی  آلن

طی سال های جنگ جهانی دوم همگام بدا پیشدرفت در سداخت تجهیدزات نظدامی ، تکنیدک       
در دهه پنجاه بدا روی آوردن  . ساخت میخ، کارابین و طنابهایی از جنس نایلون بهبود پیدا کرد

رسید  V5به  V2تعداد بیشتری از افراد به سنگ نوردی، درجه سختی مسیرهای بولدر نیز از 
 .در آلپ صعود شد 4.11و اولین مسیر با درجه سختی 

آنچه که ما امروزه با نام سنگ نوردی اسپرت و بولدرینگ می شناسیم در واقدع از سدال هدای    
جدوانی از ایالدت آالبامدای آمریکدا ، سدنگ       "جان گیل"شد، زمانی که اولیه دهه پنجاه مطرح 

جان گیل شیفته صعود سنگ های کوتاه و برآمدگی هدای کالهدک مانندد    . نوردی را آغاز کرد
بود و بر خالف سایر کوه نوردان آن دوره کده همزمدان بده کدوه ندوردی و سدنگ ندوردی مدی         
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نوردی و اجرای حرکدات  یمناسدتیک روی    پرداختند، وقت خود را صرف تمریناتی ویژه سنگ
( به عنوان شاخه ای از سنگ نوردی )"پدر بولدرینگ  "جان گیل را می توان . سنگها می کرد

اواولین کسی بود که از پدودر  یمناسدتیک در   . و نیز آغازگر تمرینات تخصصی این رشته نامید
 (4.16b/c)مبدل دیدواره سدی فدوتی تی    1401گیدل در سدال   . سنگ نوردی استفاده کرد

(Thimble ) در داکوتای جنوبی را به روشfree solo  صعود کرد. 
بدا درجده    slop shotمسدیر  ( John Holloway)در دهه هفتاد جدان هدالوی    

دهده هفتداد در   .این مسیر سخت ترین مسیر بولدر تا آن زمان بود. را صعود کرد V13سختی 
ا بده ویدژه در فرانسده و ظهدور نسدل      عین حال شاهد گسترش سنگ ندوردی اسدپرت در اروپد   

طی این سال ها مسیرهای . بود جدیدددی از سددنگ نددوردان 
رول کوبی وبدرای صدعود    بسددیاری در فرانسدده  
آمریکددا نیددز سددنگ   در . آمددداده شدددد
تدریج جایگاه ویژه  ندددوردی بددده  
یافدددت و پدددارک  خددود را مددی 
یوسددیمیتی، بدده  ملدددددددددی 
همیشگی سنگ  محل تمرین 

علم . تبدیل شد نددددددوردان 
ایددددددددن دوره  در  تمددددرین
و درجدده صددعود   پیشرفت کرد 
طور قابدل مالحظده    سنگ نوردان به 

 .ای ارتقا یافت
سددنگ  "ولفگانددگ گددولیچ" در دهه هشتاد با ظهدور  

مسددددیر 1484گددددولیچ در سددددال  . نددوردی وارد دوره جدیدددی شددد
Punks in the Gym    4.19بددا درجدده سددختیa/b مسددیر  1480ودر

Wallstreet  4.19در فونتن بلو با درجهb  مسیر 1441و باالخره درسالAction 

Direct  4.19با درجه سختیd همچنین دراین سالها نوعی از صعود با ندام  . را صعود کرد
صعود ترکیبی که ترکیبی از صعود مصنوعی و طبیعی بود دراروپا و به ویژه فرانسه مطرح شدد  

ند به صدعود مسدیرهای   به تدریج سنگ نوردان از صعود مسیرهای بل. و مورد توجه قرار گرفت
 .کوتاه تر ولی سخت تر روی می آوردند ودیواره های مصنوعی اهمیت بیشتری می یافت

لین هیل موفق شدد بدرای اولدین بدار     . دهه نود شاهد پیشرفت بیش از پیش سنگ نوردی بود
متدر ارتفداع دارد، بده     455، از دیواره ال کاپیتان را که نزدیک بده  (4.10حدود) Noseمسیر

در این دهه مسابقات بین المللی ارزش بیشتری یافت و کتاب هدای  . طبیعی صعود کند صورت
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نصب و بهره برداری از انواع گوناگون دیدواره هدای   . مختلفی در زمینه سنگ نوردی منتشر شد
مصنوعی این امکان را برای سنگ نوردان فراهم آورد که در تمام طول سال به تمرین بپردازند 

به عالوه پیشرفت و بهبود امکانات و تجهیزات سدنگ ندوردی   . را ارتقا دهند و مهارت های خود
 .برسد 4.10موجب شد که میانگین درجه صعود سنگ نوردان به حدود 

در آغاز هزاره جدید عالقه مندان به سنگ نوردی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته اندد و  
ان مستعد بدا اسدتفاده از تکنیدک هدا     رسیده است و سنگ نورد 4.14درجه سختی مسیرها به 

تکنیکهدای سدنگ ندوردی    . وتجهیزات پیشرفته افق های جدیدی را پیش روی ما گشدوده اندد  
تنوع قابل مالحظه ای یافته اند وسنگ نوردی به شاخه های گوناگون ، ازدیواره نوردی گرفتده  

اخیرهرچندد   در سدال هدای  . تا صعودهای چندکارگاهی ، اسپرت وبولدرینگ تقسیم شده است
روند رو به افزایش درجه سختی مسیرها کند تر شده ولی توسدعه علدم ورزش، آگداهی سدنگ     
نوردان از اصول تمرین درست و تنوع دیواره های مصنوعی و مسدیرهای قابدل صدعود، موجدب     
بهبود کیفی و کمی سنگنوردی شده است و قطعا ایدن روندد رو بده رشدد در سدال هدای بعدد        

  .د یافتهمچنان ادامه خواه
 

 

 

 

 

 

 

 

 وبالگ کوهنوردی کوه قاف  – ویکیپدیا :منبع 
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شوک از جمله نارساییهای است که گاهی اوقات در کوهنوردی و  

دریک صعود کمی به اختالف ارتفاع باالیی زمان که در مدت  وقتی

بنابر این . خطر ساز باشد  انمی رسیم ، ممکن است برای کوهنورد

در .داشته باشیم از انواع شوک ها نسبی هی اطالع و آگاالزم است 

مت سر شده قشکه در فروردین سال جاری منت " بهاریه" شماره آخر

اول این مقاله درج شده بود و ما تصمیم داریم از این شماره به بعد 

 . پیگیری نماییم را ادامه مقاله 

 

 

 : شوک هیپولیک

شایع ترین علت شوک در کودکان بوده و 

اتالف خون، کاهش : تند از علل آن عبار

مایعات و الکترولیت های بدن به دنبال 

استفراغ و اسهال ، از دست دادن مایع به 

داخل فضای سوم که ناشی از سندرم های 

 . نشت مویرگی است

با مشاهده هیپوتانسیون و تاکی کاردی و 

مانند ) عدم وجود عالئم نارسایی قلب 

یدهای هپاتومگالی ، رال ، ادم ، اتساع ور

تب ، )یا سپت سمی (  وگولر یا گالوپ 

می توان ( لوکوسیتوز ، یا کانون عفونت

شوک هیپولمیک را از سایر علل شوک 

 . افتراق داد

بهبود شوک هیپولمیک به شدت هیپولمی 

، وضعیت قلبی بیمار و تشخیص و درمان 

پیش آگهی شوک . سریع وابسته است

هیپولمیک بدون عارضه خوب بوده و 

درصد می  15و میر آن کمتر از مرگ 

مکانیسم های جبرانی در شوک . باشد 

افزایش فعالیت : هیپولمیک عبارتند از 

سمپاتیک و آدرنال که سبب افزایش 

تعداد ضربان قلب و قدرت انقباض 

 . میوکارد می گردند

کودکان با تشخیص شوک ها یپولمیک 

نیاز به بررسی عالئم حیاتی ، چک 

رنگ . دقیقه است  05تا  14هر  BPکردن

و تورگور پوستی ، درجه حرارت نیز باید 
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فونتانل قدامی نیز باید از . مرتبا چک شود 

نظر تورفتگی یا برجستگی بررسی شود 

یک فونتانل تو رفته ممکن است دلیل بر 

از طرفی برجسته .کم آبی کودک باشد 

بودن فونتانل معموال نشان دهنده سطح 

ه عالوه پرستار ب. کافی مایعات بدن است 

باید مرتبا عالئم نورولو یک بیمار را 

کاهش سطح هوشیاری باید . بسنجد 

سریعا گزارش شود پرستار باید مرتبا قلب 

و ریه های بیمار را سمع کند و نبض های 

محیطی را لمس کند زمان پر شدن مجدد 

مویرگی ، چسبندگی غشاءهای موکوسی 

و تونوسیته و قدرت عضالت چک شود ، 

یزان برون ده ادراری بررسی شود اگر م

کودک اسهال دارد باید کیسه ادراری یا 

سوندفولی استفاده شود شکم لمس شود 

صداهای روده سمع گردد ، صدمه شکم 

باید رد شود ، هر نوع صدمه یا ترومای 

وارد آمده به شکم باید سریعا گزارش 

 . شود

 :( منتشر) شوک توزیعی 

است باعث  اختالالت توزیع خون ممکن

عدم تکافوی شدید خون رسانی بافتی ، 

حتی در صورت طبیعی یا باال بودن برون 

ده قلبی شود این موارد توزیع غلط جریان 

معموال ناشی از اختالالت در تونوس است 

شوک سپتیک شایع ترین شوک توزیعی . 

در کودکان است و معموال عارضه سپتی 

سمی باکتری های گرم منفی و گرم 

و نیز عفونت ناشی از ریکتزیا و  مثبت

این بیماران معموال تب . ویروس ها است 

، خواب آلودگی ، پتشی ، و پورپورا داشته 

و یک کانون عفونی در بدنشان یافت می 

عالمت اولیه شوک توزیعی یا . شود 

( هایپر ترمی ) منتشر افزایش درجه بدن 

می ( هایپو ترمی ) یا کاهش درجه بدن 

جه حرارت باید هر یک تا دو در . باشد 

) در شوک زودرس . ساعت کنترل شود 

پوست معموال گرم و ( فاز هایپر دینامیک 

فاز ) در شوک دیر رس . براق می شود 

پوست معموال سرد و ( هایپو دینامیک 

 . خاکستری میشود

یک استثنا وجود دارد که در صدمه به 

طناب نخاعی اتفاق می افتد و بدن نمی 

. ر درجه حرارت نرمال قرار گیرد تواند د

شوک با هر اتیولو ی که باشد و به هر 

دلیلی که اتفاق بیافتد ممکن است باعث 

اختالل در عملکرد گرد ش خون شود در 

نتیجه عملکرد فاکتورهای انعقادی خون و 

پالکت ها مختل می شود بنابراین 

پرستاران باید به دقت پوست بیمار را از 

خون از الین های نظر پتشی تراوش 

. تهاجمی ، صدمه پورپورا بررسی کنند 

وجود پتشی های پراکنده روی پوست 

ممکن است نشان دهنده یک سبسیس 
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شدید باشد در کودکان کاهش فشار خون 

یک نشانه دیر رس در انواع مختلف شوک 

 . می باشد

 : شوک کاردیو نیک

این نوع شوک ناشی از اختالل کارکرد 

به صورت تضعیف قدرت میوکارد بوده و 

انقباضی و برون ده قلب و خون رسانی نا 

شوک . کافی بافتی خود را نشان می دهد 

کاردیو نیک اولیه در کودکانی که بیماری 

مادرزادی قلب دارند رخ می دهد در اکثر 

بیمارانی که بیماری مادرزادی قلبی دارند 

به غیر از سندروم قلب چپ ) 

بی پیش از نارسایی قل( هیپوپالستیک 

. شوک کاردیو نیک ایجاد می شود

کودکان با شوک کاردیو نیک باید از نظر 

قلبی و تنفسی مانیتورینگ شوند و 

صداهای قلبی و ریوی سمع شود ، کبد 

. باید دق شود و سایز آن سنجیده شود 

تنفس کودک باید برر سی شود ، ادم دور 

چشم یا ادم محیطی ممکن است اتفاق 

رتب نبض های محیطی و بیافتد ، چک م

 . پر شدن مجدد مویرگی بسیار مهم است

 :  شوک انسدادی

از . علت اصلی انسداد تامپوناد قلبی است 

نظر بالینی هرگاه در زمینه تروما یا 

جراحی اخیر قلب فشار نبض مریض 

کاهش یافته ، صداهای قلبی گنگ شده ؛ 

قلب در دق یا کلیشه رادیوگرافی بزرگ 

اک مکانیکی ، الکتریکی شده ، یا انفک

وجود داشته باید به تامپوناد شک کرد ، 

درمان شامل برطرف کردن انسداد به 

وسیله آسپیراسیون سوزنی فوری فضای 

 . پریکارد است

اکوکاردیوگرافی ممکن است : نکته 

تشخیص دهنده باشد لیکن آسپیراسیون 

 . سوزنی را نباید به تاخیر انداخت

 : شوک انفکاکی

الح حالتی را توضیح می دهد که این اصط

در آن خونرسانی بافتی طبیعی بوده اما 

اکسیژن نمی تواند به وسیله سلول ها 

استفاده شود مانند مسمومیت با مونو 

   . اکسید کربن یا مت هموگلوبینمی

 (سایت اینترنتی: منبع). . .               ادامه دارد 
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 جاری گروه معرفی سه صعود از تیر و مرداد سال

 

 :  2/4/19دهرا  
یا دهرا برای منطقه ای که قصد صعود به آن را  "ده راه  "شاید در نظر گرفتن عنوان یا اسم 

تیرماه امسال داریم  به معنای وجود ده مسیر به این ناحیه نباشد و معنای دیگری داشته  6در 
در  "دهرا "منطقه . یل نیست باشد اما اگر هم همان منظور اول متصور بود ، زیاد هم بی دل

محل تالقی چندین یال در شمال قله زیبای توریشوم قرار دارد و از چندین ناحیه می توان به 
و  "کوریه"در جاده ماسوله ،  "و آغوزکله "کمادول"روستاهای : آن دست یافت از قبیل 

که ما . سال در منطقه ما "و دزکید "چسلی"در ناحیه آلیان گوراب زرمیخ و  "مسجد پیش"
پس قرار گرفتن روی یال  غربی روستا و عبور از منطقه  "کوریه"قصد داریم از روستای زیبای 

در منتهی الیه منطقه دهرا با  "فتحعلی پور "به کنار کلبه و قهوه خانه  آقای  "سه برالی"
 .  متر پوشیده از جنگل است 1455کل مسیر تا ارتفاع . متر برسیم  6155ارتقاع تقریبی 
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 :  22/4/19سماموس 
. متر بلندترین چین خوردگی البرز در استان گیالن است  0055سماموس با ارتفاع تقریبی 

متر است که  0555قله باالی  64شرقی ترین ناحیه کوهستانی گیالن دارای بیش از 
مرتفع ترین  "سوماه سیاه"سماموس یا به قول برخی از چوپانان منطقه دیلمان و درفک 

ضلع شمال  در متری 1055بدلیل قرار گرفتن روستای بزرگ جواهر ده در ارتفاع . نهاست آ
اغلب تصور می شود که این کوه جزو قله های استان مازندران است در حالی  این کوه ، شرقی

مرز جغرافیایی دو استان در  "سلمل"که گردنه مابین دو قله کوچک و بزرگ سماموس به نام 
به هرصورت برای دست یافتن به قله و قرار گرفتن در کنار بنای مزار باالی  .این ناحیه است 

به غیر از مسیر جواهر ده که آن نیز دارای دو جبهه . آن ، از چند مسیر می توان اقدام نمود
از جواهر دشت در جبهه شمالی و روستاهای جیر کول و سجیدان  شرقی و شمال شرقی است ،

هم با یک کوه پیمایی نه چندان آسان میتوان به قله غربی و غربی  و لیما نیز در جبهه شمال
در پایان روستا با گرایش به سمت  .استاز جواهر ده و از مسیر شمال شرقی  ما  برنامه صعود.  رسید

خواهیم  0555ارتفاع ساعت به جاده ای در  9شمال غرب از شیب تندی باال رفته  و پس از حدود 
درجه  45مسیر  ررکت به سمت شمال پس از رسیدن به گردنه سلمل با یک تغییاز آنجا با ح. رسید 

به قله از جواهر ده ساعت صعود مفید  0تا  0ای به سمت چپ و باال رفتن از شیب خوب زیر قله بعد 
 . سماموس بزرگ خواهیم رسید 

 

 :  5/5/19-6سیاه کمان  –چالون 
طق کوهستانی منطقه تخت سلیمان و علم کوه  به نظر می رسد جذابیت صعود به  قله ها و منا

امسال ما قصد . در نزد کوهنوردان همیشه باال بوده و هیچگاه تکراری و خسته کننده نیست 
چالون و سیاه کمان دو کوهی که بر . صعود به دو قله از مجموعه ی قله های منطقه را داریم 

 "علم کوه"این منطقه یعنی  روی یک خط الراس اصلی در ضلع شمال غربی بلندترین کوه
متر آغاز می  6955کوهنوردی خود را از کنار سردآب رود در ونداربن با ارتفاع . قرار دارند 

. کنیم و باعبور از گوسفند سرای بریر و سپس پیت سرا به شیب تند کنگلک خواهیم رسید 
. ری خاصی دارد یال بلند شرقی سیاه کمان زیبا کم کم در چپ مسیر ودر آنسوی دره جلوه گ

متری  0855عبور از شیب لیزونک یعنی دست یابی به پناهگاه زیبای سرچال در ارتفاع 
مطمئنن شبی خاطره انگیز را در کنار سایر کوهنوردان حاضر در پناهگاه تجربه . منطقه 

برای . خواهیم نمود و فردا صبح با عزمی راسخ به سمت علم چال  حرکت آغاز می کنیم 
لون در این ضلع صعود ابتدا باید به زیر شیب تند گردنه سیاه سنگ رسید و پس اچرسیدن به 

از قرار گرفتن بر روی آن به قله چالون دست یافت وسپس با طی کردن خط الرس اصلی به 
  .گرفت سمت قله سیاه کمان رفته ودر کنار سنگ چین تاریخی آن قرار 
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 : اخبار 
کف و هورای متداول زمانه برای ورزشکاران کوهنورد ،  هیچگونه مزد و  نبودعلیرغم        

دنبال بدون هیچ چشمداشت مادی  را  ورزش محبوب خودو پر تالش آنان همچنان پیگیر 

یکی از که شاهدند ی خوببه هایشان یعنی کوهها و ارتفاعات ه این را ورزشگا. می کنند 

صفحه یا صفحات اخبار  ن که با اظهار تاسف از ای .پرتردد ترین مکان های ورزشی است 

و  را نمی دهدکارها و صعودهای همنوردان این دیار  امکان اجازه ی ثبت تمامنشریه 

نخواهد توانست به انعکاس جامعی از  "تیالر"مطمئنن در حال حاضر قطع و اندازه نشریه 

و  میزان و تعداد برنامه های کوهنوردی حداقل در سطح استان بپردازد چه رسد به کشور

 . حتی صعود های بین المللی 

اگر خبری از فعالیت خوب و مطرح تان از قلم افتاد ، آن را بر ما ببخشید و دراین راستا از 

از طرق  می خواهیم فعالیتهای مرتبط با ورزش کوهنوردی خود را همنوردانهمه شما 

م با کمک هم اخبار و ، تا بتوانی بگذاریدمیل ، نامه و تلفن با ما در میان مختلف از قبیل ای

رویدادهای کوهنوردی دیارمان را به نحو مطلوبی  به اطالع سایر همنوردان مان در سراسر 

بهتر و بیشتر از تجربیات عملی یکدیگر در کوه و کوهنوردی بهره مند  و کشور برسانیم

     . گردیم

                                       
                         *                   *                      *                    * 

 

 ز ماههای پرکاری را پشت سر گذاشتند که از جمله فعالیت همنوردان عزیزمان در انزلی نی

انزلی به همراهی تعدادی از همراهان   "دامون"نفره کوهنوردان   60صعود : هایشان، میتوان به 

.   اشاره نمود ( جواهر دشت )شرق گیالن به بلندترین قله گیالن یعنی سماموس از جبهه شمالی 

د ماه سال جاری صعود موفقی به قله بلند و زیبای خشچال  در ی انزلی نیز در خردا "آریا"گروه 

 . انجام دادند ( الموت)استان قزوین از جبهه جنوبی 
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 آستارا که به عنوان یکی از باسابقه  زا

ترین شهرهای کوهنوردی استان محسوب می 

. گردد ، فعالیت های خوبی به گوش می رسد 

در ماههای اخیر گروههای آستارایی صعودهای 

ش ، آقداغ ، و موفقی به قله های سبالن ، بزقو

ازتالش نیز خبر می رسد که . رادار داشتند

گروههای مختلف کوهنوردی در این شهر در 

فقید  اردیبهشت امسال به یاد کوهنورد

ی با شرکت بیش صعود "محمود پور پرند آور"

 .انجام دادند  "کوالهو"نفر از کوهنوردان به قله زیبای  155از 

 

  نفر از  055صعود مشترک قریب به

کوهنوردان گروههای عضو کانون 

کوهنوردان گیالن به مناسبت روز جهانی 

زمین پاک در اول اردیبهشت امسال به  

این صعود با تالش . منطقه رستم آباد 

ه کوهسار فراوان همنوردان مان در گرو

رستم آباد بخصوص آقای کاوه اسدی 

برگزار شد و کوهنوردان در این روز با 

همت و تالش فراوان در حضور مقامات 

شهری آنجا ، به پاکسازی عملی تپه زیبای 

حرکت  این. پرداختند که متاسفانه مدتی بود به انبار رو بازی از زباله تبدل گشته بود "کلورز"

تا کل محوطه آنجا در هفته های بعد توسط شهرداری رستم آباد خوب کوهنوردی موجب شد 

 . پاکسازی شود 

 
 

  از میزبانی هیات های . هیات کارگران استان نیز چند صعود در بهار امسال اجرا نمود

ی یک صعود این هیات همچنین به قصد اجرا. کارگری کشور گرفته تا انجام برنامه های گلشت 

برون مرزی ، چند برنامه آمادگی با افراد زبده خود اجرا نمودکه آخرینشان صعود به منطقه علم کوه 

 .در اواسط  خردادماه بود 
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  شرق گیالن که مرتفع ترین کوههای استان در آن جای گرفته است همواره شاهد حضور

رودسر که دارای دو  "سماموس" در این مورد گروه . کوهنوردان پرتالشی از منطقه بوده است 

تقویم ورزشی برای هر فصل خود هست ، در اوایل خرداد  صعود خوبی از منطقه توساسان به 

ناتش کوه "گروه .  جواهر دشت نمود همچنین در همین ماه نیز صعودهای عمومی نیز اجرا نمودند

ص دوچرخه سواری املش  هم که از اولین گروههای فعال منطقه هست دارای یک تیم مخصو "

کوهستان بوده که اخیرن با دوچرخه از ارتفاعات قزوین به املش آمدند و همچنین در منطقه لوزان 

رودسر هم  چندی پیش به کوهی  "زبران"گروه همنوردان . اقدام به یک برنامه موفق نمودند

 . متر ارتفاع صعود موفقی داشتند 6055موسوم به صلوات کوه با 

 

 مرکز استان هم در هفته های اخیر فعالیت خوبی داشته و عالوه بر اینکه  گروههای متعدد

هرهفته اعضا و همنوردان مختلفی از آنها در دیواره های متعدد موجود در منطقه ماسوله و منجیل 

:  که به عنوان نمونه . و دیگر مکانها به کار مشغول بودند ازصعود های جمعی خود نیز غافل نشدند 

مشترکن به تابستان نشین  "افرا تنکابن"با  "کاشی خزر". به کوه درفک رفتند "درفک" با "البرز"

.  به بغروداغ زیبا و رویایی صعود نمود "سپهر". به آزاد کوه رفت  "کاوه". املش صعود کردند

 .از جبهه شمالی خشچال صعود کرد  "چکاد".  خط الراس گدوک به السه سر را طی نمود  "فراز"

و تابلوی یادبود عزیزان از دست رفته را پس از بازسازی از جبهه شمالی درفک باال رفت   "تیالر"

  . برفراز قله اش نصب نمود 

 

  رشت که اخیرن برای کار سنگ خود به گرمابدشت رفته بود در کار نشر و  "دماوند"گروه

این گروه با  "وردهمن"نشریه  9چندی پیش شماره . چاپ نیز از فعالترین گروهها در منطقه است 

برای همنوردان مان در گروه . مطالب و موضوعات جالب کوهنوردی در سطح وسیعی پخش گردید 

 .آرزوی موفقیت و پیروزی در کار نشر و صعوهایشان داریم  "دماوند"

  

  آقای نیما فرید مجتهدی از محققین پرتالش عرصه طبیعت ، زمین شناسی و همچنین

ر خوبشان آقای ابراهیم اسدی اسکویی دست به کار بسیار ارزشمندی هواشناسی به همراه همکا

" ایلیا"آثاری که به زودی از طرف نشر . زدند و آن تهیه نقشه و اطلس کوههای استان گیالن است 

 .منتشر خواهد شد 
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  صفر علی نقوی ازاولین  راهنمایان و کوهنوردان ایران در شامگاه اول خرداد ماه درگذشدت. 

و روی باز او ، در مدت نیم قرن در ِ خانه اش را به روی راهیان علم کدوه بداز    خوش مشربی

نگه داشته و این خانه را به خاطره ی جمعی و میراث معنوی کوه نوردی ایران بدل سداخته  

از سدوی فدراسدیون کدوه    «  راهنما »او نخستین فرد ایرانی است که با عنوان رسمی  .است

یوستگی فعالیت او در این زمینه ، سدبب شدده کده افدرادی از     پ. نوردی مشغول به کار شد 

چند نسل کوه نورد را بشناسد و دفترهای یادبود ، عکس ها و پرچم ها و دیگر یادمان هایی 

که فراهم آورده به مجموعه ی باارزشی بدل شود کده نشدانگر بخدش مهمدی از سدرمایه ی      

ت پناهگاه اولیه و همچنین پناهگداه  او در ساخ.اجتماعی کالردشت و کوه نوردی ایران است

 .فعلی سرچال بسیار تاثیر گذار بود

 

 

    متاسفانه جعفر ناصری پس از صعود به قله ماناسلو در مسیر برگشت بر اثر سدقوط از مسدیر

بدا ایدن حادثده، تعدداد کشدته شددگان ایراندی در        . به سمت دره جان خدود را از دسدت داد  

این آمدار تلدخ نشدان مدی     . که آمار قابل تاملی است نفر رسید 10صعودهای برون مرزی به 

. دهد که کوهنوردان ما باید در شیوه  صعودهای برون مرزی خود تجدید نظر اساسی نمایند

و یک سوال که چرا تا کنون نتوانستیم بعد از یک حادثه ،تحلیلی اصولی و کاربردی از علدت  

 ها ی آن بدست آوریم؟
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  "سال پس از نخستین صعود خدود   15ساله  اپنی موفق شد  00بانوی  "تاما واتانابه

سالگی، بار دیگر بر فدراز بدام دنیدا بایسدتد و      00و در سن  6556به اورست در سال 

هرچند که مدا در   .رکورد سنی مسنترین زن فاتح این کوه را به خود اختصاص دهد

ر تدالش و  کوهنوردی به دنبال رکوردها و برترین ها نیستیم و اهمیت ایدن صدعود د  

 .همت یک انسان است که در چنین سنی حتی از پای نمی نشیند

 

  که عادت به صعودهای سولو دارد، سی و  1405سیلویا ویدال سنگنورد زن اسپانیائی متولد

 متری 1055در پاتاگونیا ، شیلی ، بسر برد تا مسیر  Serrania Avalncha  دو روز روی

 Espiadimonis درجه  به A4 4٫15c یش نماید ، او در خالل این مدت فرود نیامد گشا

روز در پرتالژ خود بسر برد و به دلیل باران شدید  10و با دنیای بیرون تماسی نداشت ، 

صعود و یا حتی فرود امکان پذیر نبود ، در خالل این مدت باران موجب تغییر شکل سطح 

برای رسیدن به دیواره با دیواره قیفی شکل شد که به سمت یک آبشار منتهی می شود ، او 

قایق از یک دریاچه ، جنگل و دو رودخانه عبور کرده بود ، در حال حاضر یک مسیر بر روی 

این دیواره وجود دارد اما ویدال اولین فردی است که به قله بکر آن پای می گذارد ، بعد از 

ه پائین منتقل کیلوئی را ب 95کوله پشتی حدود  4رسیدن به قله ، یک هفته طول کشید تا 

کند ، بارش مداوم مانع از عبور از رودخانه ها شد و ویدال چهار روز برای عبور از آنها منتظر 

دورافتاده چیزی نیست که از عهده ” ماند ، صعودی چنین طوالنی و در نقطه ای کامال

هرکسی برآید ، سنگنوردی در چنین شرایطی اهمیت کمتری نسبت به کسب تجربه از 

مارچ   15 فوریه تا   8 نفرادی برروی دیواره ای دورافتاده دارد ، زمان صعود او صعودی ا

 .بود 6516 سال  
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   خودمانی حرفهای

خبانم  همنوردمبان  از صبعود  جالبب  ه به درج گزارشی در بخش حرفهای خودمانی این شمار

گزارشبی سباده ببا  بر      . پرستو ابریشمی به دماوند در تابستان گذشبته ، اقبدام کبردیم    

 .واقعیتی تلخ از کوهنوردی غیر علمی و دیمی بعضی ها  که واقعن دردی است مشترک 

 

در هفتهههههه گ شهههههته  

یههه  . دماونهههد بهههود  

صههههعود ب ههههیار آرا ، 

دونفهره   برای یه  تهی   

برنامهههه ریهههزی کهههرده   

تیمی که ارتفها   . بود 

کشهههههههههههههههههههههههههههور 

زندیگیشههههون،  محهههه 

ارتفا  سطح دریا بود و 

در کشههههور گرم ههههیر  

زنههدگی مههی کردنههد و   

باید به تدریج اونههارو  

بههه ارتفهها  بهها تر مههی   

   .بههههههههههههههههههههههههرد 

روزهههای ههه  هههوایی،   

روزهههههههای خههههههو  و  

شهههه  . بههههود آرومههههی

صههههههههعود زودتههههههههر  

تههها صههه ح . خوابیهههدی 

رعهد و  آسمون بارید و 

بهههرن هناهگهههاه رو مهههی 

اسههی . ا . اس. لرزونههد

فهمید  . داد  به تهران

باران شدیدی در تههران  

و کههرب باریههده و هههوا تهها 

چنهههد روز آینهههده  الههه  

 9۳9۳سههههاعت . نی ههههت

از هناهگهاه  . بیدار شهد  

دهههن  از . آمههد  بیههرون

بهر  و  . تعج  بهاز مونهد  

تگهههره بهههه شهههد  مهههی 

باریهههههههد و سهههههههاختمان 

دستشههویی کههه در چنههد  

گاه بود به زور همتری هنا

بها خهود    . دیده می شهد 

گفهههت  شهههاید بههها  لهههو   

خورشید، ههوا هه  بهتهر    

کهه  ک ،تههی  ههها   . بشههه

بیههدار مههی شههدند و بهها    

دیههدن شههرایی  ههوی در   

داخ  هناهگاه رفته و به 

انتظههار هههوای خههو  مههی  

 . نش تند

اغلههه  تهههی  هههها، از ت ییهههر  

شرایی  هوی، غهافلگیر شهده    

. هوشهههههههههها  . بودنههههههههههد

ان در حههد برنامههه تجهیزاتشهه

هههوای  تاب ههتانی بهها دماونههد

. هایههدار و ب ههیار گههر  بههود  

بادگیر های ب یار ناز ، تی  

سه  ، شهلوار     شر ، کفش

هارچههه ای، دسههتخش ن ههی و 

روسههری چفیههه ماننههد بههرای  

 لوگیری از آفتا  سوختگی 

 ..و گرما زدگی

انهدوه  . تی  ما ص حانه خورد

را در چشههههههمان دختههههههر  

بههش  . فران وی، می دیهد  

گفههت  دوربینههت رو بههردار و 

چنهد  . بیا یخ  عخاسهی کنهی   

دقیقه ای زیر بهارش بهر  و   

ای ههتادی  و صههور  و   بههاد،

دسههتهایش سههرد شههد و بهها   
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خوشههرویی گفههت مهه    

سال آینده با هم هر   

به ایران می آیه  تها بها    

تهو و هم هر  دماونهد    

قههول . رو صههعود کنههی 

هه  صهعود    می دی، بها 

بهش گفت  اگه   کنی ؟

د با کمال می  عمری بو

 . و کی بهتر از تو

شرو  کهرد بها دوربهی     

فیل  گرفت  و تشهریح  

 . موقعیت

یهه   در همههی  هنگهها 

کوهنههورد، کههه معلههو    

بهههود م هههافت ن ههه تا  

 ههو نی بههرای رسههیدن 

به دماوند  ی کرده، بها  

لحنی که گویای کالفگی 

از شههرایی بههود رو بههه   

دوسهههههتانش کهههههرد و  

 ۳گفت

  صههه ر کهههردن فایهههده 
    .نداره

 
ایهه  هههوا بهتههر نمههی     

 . شه
 . چاره ای نی ت

  .باید رفت
بینشهههههان صهههههح ت و 

صهح ت  . مشورتی شهد 

از وقت و هزینه ای بهود  

. کههه صههر  برنامههه شههده

ده دقیقه بعد، دید  ی  

. تی  از هناهگهاه در آمهد  

. دیههد ، همههان نفراتنههد 

مطمهههب  بهههود  بههها اون   

دیالوگی که شنید ، تی  

عههههاز  گوسههههفند سههههرا 

اما تهی   . می شه( هایی )

. به سمت با  حرکت کرد

بههههها تجهیهههههزا  واقعههههها 

در اون حهههد، . نامناسههه 

کههههه یهههه  نفههههر بههههرای  

 لوگیری از هیچیدن بهاد  

در ل اسش، شلوارش را 

در  ههههورا  ن هههههی اش  

 .کرده بود

 

. خیلهههی ناراحهههت شهههد  

اصههال نمههی دون ههت  چههه 

دیهد و عمههق  . بایهد بخههن  

میدان، واقعها که  بهود و    

ش  ق   فهمید  که در 

، فقی ی  نفر، آن آن تی 

ه  یه  بهار، آن هه  دو    

هفتههههه هههههیش، قلههههه را 

 . صعود کرده بود

. ههی . نه  ی. نه قط  نما

 . اس

 چرا؟ 

واقعههها  هههرا اینقهههدر  هههان   

 کوهنورد، مفت و ارزونه؟

  .تو دنیای خود  فهرو رفهت   

با خود  حهواد  کوهنهوردی   

حهواد   . را مرور مهی کهرد   

ب ههیار زیههادی کههه در ایهه     

مشهههاهده سههالها از نزدیهه    

کههههرده بههههود  و یهههها از دور 

. خوانهههده و شهههنیده بهههود   

حوادثی که گاه مو ه  مهره   

شده بود و گهاه تهی  از خطهر    

 .   ههههههههههههههته بههههههههههههههود

 هرگهههز اگهههر   هههته بهههود،  

حادثهههه بهههازنگری   آن  علههه 

نشهههد، چهههرا کهههه، تهههرس از  

حاشههههههههههیه و حاشههههههههههیه  

اصهه    هردازان،باعههش شههد 

کوهنهوردی  ما را، که همهان  
 ایمهه  بههرای خههود و دیگههران

تُ بهه فراموشهی سههرده    اس

 . شود

اگر تی  تلفا   انی داشهت،  

به گونهه ای دیگهر، نقها  بهر     

سل له اشهت اهاتی  حقایق و 
کههه منجههر بههه حادثههه شههد،    

 . گ اشته می شد

، مصلحت اندیشی تشخیالتی

بهر سهر   چتر حمهایتی خهود را   
خههود مههی  سههاز  اعضها حادثههه 

گ ههتراند تهها م ههادا عواقهه   
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خطای آنهها، کلیهت ایه     

، را بههه زیههر  تشههخیال 

 . سهههههههههوال ب هههههههههرد

از تهههرس نقهههد شهههدن 

توسی دیگران، خهود را  

نقد نخردند و گزارشی 

صههادقانه و شههفا ، از  

اشهخا   کهار خهود در     

اختیههار دیگههران قههرار  

 . ندادند

. دولتی ها بهه گونهه ای  

م ههتق  ههها بههه گونههه   

رقههابتی سهه ت  . دیگههر

ههرده   .در  ریان اسهت 

هوشههههی از خطاههههها در 

م هتق  و  )کوهنوردی 

بیهههداد مهههی  ( ولتهههید

در ای  میان، چه   .کند

ک ههی  ههز کوهنههورد و  

چههههههه چیههههههزی  ههههههز  

کوهنهههوردی ، متضهههرر  

 می شود؟

حههواد  شهه یه بههه ههه ،  

یخهههی ههههی از دیگهههری   

مههره  اتفههان مههی افتههد و

بههدون . هههای مشههابه نیههز

تحلی  ت صصهی  کمتری  
همچنههان بهها هشههتخاری   و

از هههههیش، بههههه   بههههیش

هوشههههاندن اشههههخا   و 

اشهههت اها  همنهههوردان  

د مشهههه ولی  کههههه  خههههو

زنده یها  )کوهنورد  م ادا،

زیههر سههوال بههرود ( مهرده 

تههالش و زحمههاتش   ویهها 

 . کمرنگ شود

 

و ما همچنان دوره می ... 

 ۳ کنی 

 ش  را

 و روز را 

 هنوز را 

 

 الهه  اسههت بههدانی  کههه 

، ی نفره ژاهنه  ۸ ی  تی  

سهههابقه بههها سرهرسهههتی کهههه 

بههههه قلهههه   صههههعود موفههههق

نانگاهاربا ، گاشربرو  یه ،  

وگیری، برودهیههههه ، دائولههههه

  ۲چوآیو و دو تالش بهر کهی   

 ۰۳۳۳و صعود به چنهد قلهه   

در کارنامه خهود داشهت    متر

 .ه  در هناهگاه بودند 

وقتهی بها   سرهرست ای  تی  

آن صهههه ح هههههوای خههههرا   

،  روبرو شدهناهگاه و منطقه 

رفهت  یخ  قیافه اش تو ه  

چنهههدی  بهههار از هناهگهههاه    . 

بیرون رفت و هوای رو چه   

هایهت تصهمی  بهه    کرد و در ن

  .بازگشت گرفت

هزینه و وقتی کهه ایه  تهی     

برای صعود به دماوند صر  

چند برابهر تهی  ههای     ، کرده

بههرای قلههه مههه کور   ایرانههی  

 است؟

 
 

  

 

 

 

پیشنهاد ،  و گزارش، نظر و ارایه خبر با ارسال و! همنوردان عزیز 

 کمک کنید "تیالر"پربارتر  طرح و عکس، به انتشار

 


