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 "نوجوانان و کودکان به کوهپیمایی آموزش"

 شرکت خیل به توجه با و تیالر ی نشریه قبل ی شماره سرمقاله آمد پی

 برنامه و ها گلگشت خصوصا گروه های برنامه در نوجوان و کودک کنندگان

 ی نحوه و زمان و  مهم این صحیح آموزش لزوم به که شدیم آن بر عمومی های

 .بپردازیم مقاله این رد عزیزان این به  آن درست

 های ورزش یحت ها ورزش سایر از کوهنوردی ورزش که است مبرهن و واضح

 که یابد می برتری آنان بر یحت و است یزمتما جهت ینه اب دیگر جمعی دسته

 تواند می فوتبالیست یحت و سوار دوچرخه یا دونده یک برخالف کوهنورد یک

 . بپردازد مفرح ورزش این به اش خانواده اعضای با همراه و همگام طبیعت در

 یا ساک با را خود ی ماهه چند فرزندان که ایم دیده را کوهنوردانی بسیار چه

 کرده حمل طبیعت و کوه دامن به خاص های پشتی کوله با شاید و پشتی کوله

 است دراز بس زمانی که چرا نیست عادی غیر خیلی مسئله این البته که ، اند

 خود پشت بر محکم ، پارچه یک با را خود اطفال کشورمان عشایر مادران که

 شیبن و فراز پر مسیرهای در وضعیت همین با را زیادی مسافت و بندند می

 . کنند می طی طبیعت

 باعث که ورزند مبادرت هایی فعالیت به نباید کودکان پزشکی تحقیقات طبق

 از ارتفاعات در که جا آن از  بنابراین. گردد ها آن قلب ضربان باالی افزایش

 با رفته رفته نیز هوا در موجود اکسیژن غلظت و شود می کاسته جو فشار
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 رغم علی ندیده آموزش و آزموده نا کوهنورد یک یابد می کاهش ارتفاع افزایش

 فقط و رسد نمی یش ها ریه به کافی اکسیژن و هوا سریع، و تند گیری نفس

 هوا که دلیل این به دیگر طرف از. رود می دست از طریق این از بیشتری انرژی

 لذت را بدنی فعالیت است ممکن گرچه است تر خشک و سردتر ارتفاعات در

 که شود می دفع بدن از تر شدید تنفس اثر در بیشتری آب اما سازد تر بخش

 گلو خشکی دچار فرد و بدهند دست از را خود آب بدن ی ها بافت است ممکن

 .شود

 انرژی  توانند نمی و نیستند آگاه خود های توانایی بر هنوز که کودکان مورد در

 و صحیح برداشتن گام در کافی ی تجربه و کنند تقسیم مسیر طول در را خود

 منطقه باید پیمایی کوه شروع برای ندارند را ارتفاع در کشیدن نفس درست حتا

-9 کودکان نباید کلی طور به. گرفت نظر در کنند می زندگی آن در که را ای

 تا 0111 ارتفاع از سال 01- 01 نوجوانان و متر 0111 ارتفاع از ساله 01

 .روند باالتر متر 0111

 به را کوهنوردی فنون و اصول کار ابتدای همان زا باید است مسلم آنچه

 این. آموخت اند کرده طبیعت و کوه عزم بزرگساالن پای به پا که کودکانی

 هر اما نیفتند عقب که کنند می تالش مسیر طول در چند هر کوچک همراهان

 ی شمرده و محکم های قدم از نیمی آنان سریع و کوتاه های قدم از قدم

 بیش کوهستان در باید تجربه با کوهنوردان و والدین بنابراین است بزرگساالن

 و کنجکاوی در باید هم. باشند کوهنورد نونهاالن مراقب و مواظب پیش از

 هم و برسانند آسیب خود به مبادا که شد همراه ها آن ی کودکانه  شیطنت

 به دیگران پای به پا مسیر طول در تا بود مراقب چشمی چهار اصطالح به باید

 . نمانند عقب یا جدا و روند پیش
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 رسمی های کالس در شرکت ی اجازه کودکان که آنجا از دیگر طرف از

 گونه این در توانند می سال 01 باالی افراد قوانین طبق  و ندارند را کوهپیمایی

 و اعضا و والدین ی عهده بر مهم ی وظیفه این لذا شوند حاضر ها کالس

 آموزش مراقبت،  و توجه با ها برنامه مسیر طول در ات است تجربه با همنوردان

 . دهند قرار عزیزان این اختیار در را الزم های

 قرار تاکید مورد کوهنوردی ورزش مورد در ما گروه در چیز هر از بیش چه آن

: است محور انسان ورزش این اجتماعی – فرهنگی ی جنبه گیرد می و گرفته

 چه ها برنامه در خود حضور با نوجوانان و انکودک. مسابقه و رقابت بی ورزش

 را چه آن گروه اجتماعی حرکت ی پروسه در ما خود مثل درست آگاهانه نا بسا

 های الیه ترین درونی در کنند می درک و لمس و شنوند می و بینند می

 با و بزرگترها از نیز مهم این مورد در. نمایند می ضبط و ثبت خود وجودی

 برای ای شایسته الگوی خود رفتار و منش با رود می رانتظا ها تجربه

  به کوه.  ماست استاد بزرگترین طبیعت کوهستان در. باشند کوهنوردی

 ستیغ به ، طبیعت با همراهی و استقامت و صبر با تا اند آمده که کوهنوردانی

 ما نونهاالن. دهد می هدیه ایمان و استواری و صالبت ، یابند دست آن سربلند

 که است واضح پر.  شوند می آماده تر سازنده و بهتر زندگی برای تکاپو این در

 ترین شیرین همگان فزای جان همراهی شدن و رفتن این ی لحظه لحظه در

 شدن فرمان ای مکن کفایت: بزرگ شاملوی قول به پس. سازد می را ها خاطره

  نوپا همنوردان این  پویایی مسیر ، آموزش با است امید...  شو مکرر ، شو مکرر ،

 .شود هموار انسانیت رفیع ی قله به رسیدن برای

 

 رشت تیالر کوهنوردی گروه/  افزون روز موفقیت رزویآ با
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 تاریخچه روز جهانی کودک

 

 به ملل سازمان عمومی مجمع اروپا، در دوم جهانی جنگ از بعد 0901 سال در

 انجمن» ابتدا که را یونیسف نام به سازمانی کودکان، از حمایت منظور

 ،0910 سال در. کرد ایجاد ، گرفت نام «ملل سازمان کودکان ویژه المللی بین

 ( United Nations International Emergency Fund) سرواژگان از برآمده یونیسف

 01 با مصادف اکتبر 1 روز و گردید ملل سازمان در دائمی های بخش از یکی

 .دش گذاری نام کودک جهانی روز مهر

 جان توان می کودک هر برای دالر پنج اختصاص با تنها که داشته اعالم یونیسف

 چشمگیر بهبود برای و داد نجات میرند، می ساالنه که را کودکانی از درصد 91

 بودجه هفته شش مبلغ فقط که است کافی سوم، جهان کودکان زندگی

  .شود هزینه جهان تسلیحاتی

 
 برآوردن و کودکان از مراقبت یونیسف، یعنی کودکان به کمک انجمن وظیفه

 تعلیم به والدین تشویق و ترغیب زندگی ابتدایی سالهای در آنها اولیه نیازهای
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 در میر و مرگ بیماری، کاهش برای انجمن این تالش همچنین و فرزندان

 .است... و طبیعی حوادث و جنگ هنگام آنها از حمایت و کودکان

 فضایی در باید کودک: ))که است آمده کودک قحقو کنوانسیون مقدمه در

 (شود بزرگ تفاهم و محبت خوشبختی، از سرشار

 00 تا 1 کودک میلیون 011 ساالنه ،(ILO) کار جهانی سازمان آمار اساس بر

 از نفر  میلیون 001 آمار این طبق. شوند می کودکی از محروم جهان در ساله

 این درصد 10. هستند وقت  تمام رکا به مشغول و شده کار بازار وارد آنها

 زندگی التین آمریکای در درصد ۷ و آفریقا در درصد 00 آسیا، در کودکان

 به. است بازار به کودکان این کردن وارد عمده های راه از انسان قاچاق. کنند می

 دیگر از کودکان بدن اعضای فروش ، فروشی تن وار، برده کارگری جز

 . است قاچاق کودکان های سرنوشت

 :کودک حقوق جهانی عالمیها 

  0919 نوامبر بیستم متحد، ملل سازمان عمومی مجمع اجالس مصوب

 همه. شود برخوردار اعالمیه این در مندرج حقوق کلیه از باید کودک (۱اصل

 دین، زبان، رنگ، نژاد، گرفتن نظر در بدون و تبعیض و استثنا بدون کودکان

 های ویژگی یا و تولد ثروت،  ملی، یا اجتماعی شأمن عقاید، سایر یا سیاسی عقاید

 . شوند می حقوق این مشمول خانوادگی یا دیگر فردی

 ضروری وسایل و امکانات و شود برخوردار ویژه حمایت از باید کودک (۲اصل 

 در و طبیعی و سالم نحوی به وی اجتماعی و اخالقی فکری، بدنی، پرورش برای

 در. گیرد قرار وی اختیار در ذیربط مراجع یا نونقا توسط محترم و آزاد محیطی

 .باشد داشته را اولویت باالترین باید کودکان منافع منظور بدین قوانینی وضع

 .باشد ملیت و اسم صاحب تولد بدو از باید کودک (۳اصل

 پرورش سالم محیطی در شود، مند بهره اجتماعی امنیت از باید کودک (۴اصل

 شامل که خاص حمایت و مراقبت از باید مادران و کانکود منظور بدین و یابد



                                  7                                      نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 
 امکان باید کودک. شود مند بهره شود، می تولد از پس و پیش کافی توجه

 .باشد داشته را مناسب پزشکی خدمات و تفریحات مسکن، تغذیه، از برخورداری

 تحت باید است، معلول اجتماعی یا فکری بدنی، لحاظ از که کودکی  (۵اصل

 .گیرد قرار وی، خاص وضع با متناسب الزم مراقبت و آموزش ،خاص توجه

 تفاهم و محبت به نیاز شخصیتش متعادل و کامل پرورش برای کودک (۶اصل

 در صورت هر به و خود، والدین سرپرستی و توجه تحت االمکان حتی باید و دارد

 را خردسال کودک. یابد پرورش مادی و اخالقی امنیت در پرمحبت فضایی

 اجتماعی مقامات و جامعه. کرد جدا مادر از نباید استثنایی، موارد در جز به

 خاص توجه بضاعت بی کودکان و خانواده بدون کودکان به نسبت اند موظف

 نگهداری و تأمین برای تسهیالت دیگر و دولت نقدی های کمک. دارند مبذول

 .شود می توصیه پرجمعیت های خانواده فرزندان

 ابتدایی مدارج در حداقل اجباری، و رایگان آموزش از دبای کودک (۷اصل 

 و پیشبرد جهت در که شود مند بهره آموزشی از باید کودک. شود مند بهره

 بتواند مساوی شرایط در که باشد سازنده چنان و بوده او عمومی فرهنگ ازدیاد

 داده پرورش را خود اجتماعی و اخالقی مسئولیت درک فردی، قضاوت استعداد،

 کودک مصالح کودک، رهبری و آموزش امر در. شود جامعه برای مفید فردی و

 والدین عهده به اول درجه در مسئولیتی چنین. باشد امر مسئوالن راهنمای باید

 در که اهدافی همان با تفریح و بازی برای کامل امکانات از باید کودک.است

 کوشش باید جتماعیا مقامات و جامعه. شود برخوردار آمد، او آموزش مورد

 .سازند رایج را حقوق این از استفاده امکان تا کنند

 و حمایت از که باشد کسانی اولین جزو شرایطی هر در باید کودک (۸اصل

 .شود می مند بهره تسهیالت

 حمایت استثمار و شقاوت ظلم، غفلت، هرگونه برابر در باید کودک (۹اصل 

 از قبل نباید کودک. گیرد قرار ادلهمب وسیله شکلی هر به نباید کودک. شود
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 یا و امکان وجه هیچ به نباید و درآید استخدام به مناسب سن حداقل به رسیدن

 لطمه وی آموزش یا سالمت به که شود داده کارهایی در کودک استخدام اجازه

 .شود وی اخالقی یا و فکری بدنی، رشد اختالل باعث یا و زده

 تبعیضات ترویج که رفتاری و اعمال هرگونه مقابل در باید کودک (۱۱اصل 

 ای روحیه با باید کودک. شود حمایت سازد، ممکن را غیره و مذهبی نژادی،

 آگاهی با و جهانی برادری و صلح مردم، بین دوستی به معتقد گذشت، پرتفاهم،

 شود، همنوعانش به خدمت وقف باید وی استعداد و توانایی اینکه از کامل

 .یابد پرورش

 

 

 

تا زمانیکه یک کوهنورد با یک یا دو تا از دوستانش در حال کوهنوردی است در 

صورت بروز حادثه ای او حاضر است که هر کاری را برای نجات همنوردش 

و او باز هم  اما اگر افراد بسیاری در یک مسیر در حال فعالیت باشند. انجام دهد

که این شیوه رفتاری او را به نجات یک کوهنورد حادثه دیده بشتابد اینجاست 

 .از هزاران نفر دیگر متمایز می کند

ط خشن حاکم بر یااین است تفاوت بین فرهنگ کوهنوردی که بخاطر شر

کند که نوعی انسجام و همبستگی را با هم داشته  محیط افراد را ملزم می

باشند و فرهنگ شهرنشینی که افراد در عین متراکم بودن جمعیت، بطور 

 .زندگی می کنندانفرادی 

 راینهولد مسنر
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 "است مهم دهید می انجام که آنچه اندازه به هستید آنچه"

 

 از یکی.  بود(( سیتی اوکاالهاما)) در یکشنبه روز یک آفتابی ظهر از بعد

 پسر دو ، بود سربلندی و مغرور پدر که(( وایز لی بابی))  نام به من دوستان

 .بود برده ، النخردسا گلف بازی برای را خود خردسال

 برای:  پرسید  و شد خم بود فروشی بلیط ی باجه در که مردی سمت به او

 بپردازم؟ باید چقدر بلیط گرفتن

 بزرگتر که کودکی هر برای دالر سه و شما برای دالر سه:  داد پاسخ جوان مرد

 را بلیط بدون ورود اجازه ، باشند کوچکتر یا و ساله شش اگر. باشد سال شش از

 دارند؟ سال چند شما پسران.  دهیم می آنها به

 زنم می حدس. است ساله هفت دکتر و دارد سال سه وکیل:  داد پاسخ بابی

 .بپردازم دالر شش باید

 مثل چیزی یک یا آزمایی بخت بلیط ی برنده شما ، آقا هی:  گفت جوان مرد

 من برای ، دارد سال شش بزرگتر پسر که بگویید توانستید می شما. شدید آن

 .کردید می پرداخت کمتر دالر سه شما طریق این به چون ، کند نمی فرق

 کنند می احساس را آن فرق ها بچه اما ، باشد شما با حق شاید:  داد پاسخ بابی

 و اهمیت زمانی هر از بیشتر وجدان و اخالق که هنگامی ، زمان چالش در. 

 مردم برای را ای ندیدهپس الگو خود زندگی و کار در ، قطع طور به ، دارد ارزش

 .دهید ارایه

 

 فریب پاترسیا
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 "شجاعت"

 مربیان وجود ، آن دلیل اما.  دارد واقعیت بله هستم؟ شجاعی فرد من نظر به

 .باشد می من زندگی در مشوقی و  بخش الهام

 :کرد خواهم تعریف شما برای آنها از یکی مورد در

 کار مشغول استانفورد بیمارستان در داوطلب عنوان به که زمانی ، پیش سالها

 نادری و جدی بیماری نوع یک از که شدم آشنا(( لیزا)) نام به دختری با ، بودم

 . برد می رنج

 نیز او که بود خود ساله پنج برادر از خون گرفتن او بهبودی شانس تنها ، ظاهرا

 نیاز هنوز و یافته نجات آسایی معجزه طرز به و بود بیماری همان به مبتال قبال

 .داشت بیماری با مبارزه برای فیزولوژیکی ویژه  های مراقبت به

 
 برای آیا که کرد والس و داد توضیح را خواهر بیماری وضعیت ، معالج پزشک

 نه؟ یا هست خون اهدای به مایل ، خود خواهر بهبودی

:  داد بجوا و کشیده عمیقی نفس سپس ، کرده تردید ، اندکی خردسال برادر

 .داد خواهم انجام ،(( لیزا)) نجات برای را کار این من بله
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 تمامی مثل و کشیده دراز تخت روی خود خواهر کنار ، خون انتقال طول در

 خوشحال ، گشت می بر خواهرش چهره به رنگ اینکه ی مشاهده با ، انسانها

 بر لبخند و شده حال بی و پریده او چهره رنگ سپس.  زد می لبخند و بود

 نماتو می آیا: پرسید لرزانی صدای با و انداخته دکتر به نگاهی .پژمرد لبانش

 بمیرم؟ زودتر

 شده متوجه بد را معالج دکتر توضیحات ، کمش سن خاطر به ، خردسال پسر

 خود شجاعت با و بدهد خواهرش به را خود خون تمام باید کرد می تصور و بود

 زندگی در چون ، آموختم را شجاعت و شهامت من آری.بود کرده مرگ آماده را

 .بودند من بخش الهام که داشتم معلمانی

 مان میل دان

 

 "کفش"

 

 
 پاهایم اندکی اما ، بود قشنگ رنگش که خریدم کفش جفت یک ، گذشته سال

 میکند باز جا ، میکند باز جا بگذرد که کمی:  گفت فروشنده.  کرد می آزرده را

 پایم های استخوان فقط ، نکرد باز جا اما تگذش خیلی ، پوشیدیم ، خریدیم. 

 که است رنگی همان این حال هر به گفتم خودم با.  میساخت آزرده را



                                  12                                      نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 
 آزرده را پاهایم هم کوتاه مسیرهای در! میپوشم کوتاه مسیرهای در.  میخواهم

 .میکرد

 

 

 خوشرنگ هم چقدر هر ، میکرد آزرده را پایم که کفشی.  بودم کرده اشتباه من

 نگهش نباید ، کردم اشتباه فهمیدم و خریدم وقتی و ، میخریدم نباید ، بود

 !میداشتم

 امید به سالها و روزها طی نباید. داشت نگهش نباید ". است اشتباه اشتباه "

 به فقط اشتباه.کرد حملش ، شود تبدیل دلخواه امری به و کند تغییر اینکه

 .کرد عادت شدن دهآزر به نباید ، داد خواهد ادامه کردنش آزرده

 .انداخت دور باید را ها کفش ، امروز

 

 ولیپائولوکوئ                                                     

 

 

 

 

 01آبان در ساعت حدود  01تا  01فاصله  در هر ساله:  کهکشان آندرومدا

بدون آلودگی سفر کنیم در باالی سر به توده ای همانند ابرهای  شب به مناطق

یروسی بر می خوریم که بین ستارگان آندرومدا و ذات الکرسی قرار دارد، که س

این در واقع کهکشان آندرو مدا نزدیک . با چشم غیر مسلح می توان آن را دید 

ترین کهکشان بزرگ به کهکشان راه شیری است و رکورد دورترین جرم قابل 

ماه بدر را در آسمان  این توده دو برابر سطح.  دید با چشم غیر مسلح را دارد

 .  می پوشاند
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 و کودک جهانی روز ماه مهر ۱۶ با مصادف اکتبر ۸ میدانید که همانطور

 دو این به توجه با. است شده نامگذاری ایران در آموز دانش روز آبان ۱۳

 نشریه که شد برآن فرهنگی کمیته پاییز فصل در مطرح مناسبت

 تربیتی مسائل و کوهنوردی مسائل از تلفیقی با را تیالر ۵ شماره

 به شماره این در جهت این از. کند منتشر نوجوانان و کودکان مختلف

 را آنها توان می که تیالر گروه آموزان دانش با آموز دانش روز مناسبت

 منظور ینه اب.  ایم کرده مصاحبه کرد تلقی گروه  سازان آینده نوعی به

 سپهر آقایان  از فرهنگی کمیته ۱۳۹۳ ماه مهر ۲۴ مورخ دوشنبه روز در

 خانم و پور سلیم بهروز ، زاده قلی پوالد ، صفرزاده کیانوش ، رضایی

 آید می ذیل در آنچه. نمود دعوت مصاحبه در شرکت برای برزو نازلی

 زمینه در ما سواالت جواب در دوستان این که است هایی پاسخ

 کوهنوردی وهگر به نسبت خود حال و حس و خاطرات و کوهنوردی

 ما جمع در که عزیزان این از .اند نموده بیان کتبی صورت به تیالر

 .سپاسگزاریم صمیمانه اند هبود پاسخگو صادقانه و ساده و یافتند حضور
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 چندم کالس و دارید سال چند که بگویید خود معرفی ضمن -۱

 هستید؟

 متولد. دارم لسا ده و هستم چهارم کالس. است برزو نازلی من اسم:  نازلی

 .هستم 0010

 . اول ی دوره ی متوسطه اول کالس رشت از ساله 00 پور سلیم بهروز:  بهروز

 با مساوی ه ی اولمتوسط دوم کالس ، کوچصفهانی زاده قلی پوالد من:  پوالد

 .دارم سال 00 و هستم راهنمایی سوم

.  دارم سال هفده و 00۷1 سال متولد.  هستم صفرزاده کیانوش من:  کیانوش

 .هستم دانشگاهی پیش

 هجده.  0۷/01/00۷1 متولد.  هستم رضایی سپهر من فراوان درود با:  سپهر

 .هستم ریاضی رشته دانشگاهی پیش دوره در تحصیل به مشغول و دارم سال

 داشتید؟ سال چند کردید شرکت که کوهپیمایی برنامه اولین در-۲

 با مسیر در که  بود بستانتا در عمومی  برنامه یک. داشتم سال هشت:  نازلی

 .کردیم بازی باشک قایم ها بچه
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 .داشتم روز 01 و ماه 0 ، گویند می مادرم و پدر که آنطور:  بهروز

 ولی گرفت کول را من مادرم و داشتم ماه 1 کوه برنامه اولین در من:  پوالد

 که بود رودخان قلعه سالگی 0 در رفتم خودم پای با را راه تمام که کوهی اولین

 .رفتم پایان تا

 گروه با هم بار اولین.  سالگی 1 از زنم می حدس.  نماد نمی دقیقا:   کیانوش

 .مدمآ تیالر

 شش وقتی گوید می پدرم چون آید نمی یادم خودم که برنامه اولین:  سپهر

 .بردمی کوه به مرا بودم ماهه

 
 اید؟ کرده شرکت برنامه چند در حال به تا -۳

 تا سه یا دو فصل هر در معموال اما آمدم اآلن تا برنامه تا چند ونمد نمی:  نازلی

 .آیم می برنامه

 .  برنامه 01 تقریبا:  بهروز
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 .میروم را برنامه تا 1 تقریبا سال طول در من:  پوالد

 .  سال در بار سه حدودا:   کیانوش

 عمومی های برنامه در همچنین و برنامه 01 تا 01 حدود کنم فکر:  سپهر

 .کردم شرکت بیشتر

 میروید؟ کوه به زمانی و فصل چه در بیشتر -۴

 مناسب پاییز و زمستان برای من تجهیزات چون  تابستان و بهار در:  نازلی

 .نیست

 .است تر راحت ها برنامه که این  دلیل به  بهار و پاییز تابستان،:  بهروز

 
 و درس و است تعطیل ها مدرسه تابستان در که چون. پاییز و تابستان:  پوالد

 خوب هوا چون پاییز در و نداریم مشق

 .کند کوهنوردی میتواند بهتر هوا آن در آدم و است

 یا و پاییز در هم گاهی اما میروم کوه به تابستان و بهار در بیشتر:  کیانوش

  دلیل.  ام رفته کوه به هم زمستان حتی

 .ندارم را سرد صلهایف در صعود برای کافی تجهیزات که است این مسئله این
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 بهتر هوا و دارم کمتری درس که تابستان و بهار فصلهای در بیشتر:  سپهر

 .است

 و پدر ریزی برنامه و اصرار با یا آیید می کوه به خودتان میل با آیا -۵

 ؟ مادرتان

 .دارم دوست خودم هم و بیایند بتوانند که مادرم و پدر ریزی برنامه هم:   نازلی

 روزه یک که  90/  ۷/ 01 درفک ی برنامه در من مثال. دانم نمی قادقی:   بهروز

 شد گفته سوال تو که دالیلی به ولی بروم داشتم دوست ، روزه دو جای به شد

 اش آمادگی پس ام رفته درفک ی قله به بار دو من که بگویم هم را این. نرفتم

 .داشتم را

 و روم می کوه به ، آید می خوشم کوهنوردی ورزش از خودم چون من:  پوالد

 .دهم ادامه را پدرم و مادر راه دارم دوست

 کار این به مجبور رام کس هیچ و مآ می کوه به خودم میل با من:  کیانوش

 .کند نمی

 .روم می کوه به خود میل با و دارم عالقه کوهنوردی ورزش به من:  سپهر

 ؟است جالبتر شما برای گروه های برنامه و کوه در چیزی چه -۶

 را قله که این برای کوهنوردان اشتیاق کرده تعریف پدرم که طور آن:  نازلی

 . کوهنوردی سرودهای و طبیعت های زیبایی و بزنند

 . شعرخوانی و فرهنگی های برنامه و ها بازی:  بهروز

 آدم عده یک چون. است جالب برایم کوهنوردی بودن جمعی و گروهی:  پوالد

 .هستیم خرم و شاد و میرویم کوه به هم با

 .خوری ماست مسابقه مثل عمومی های برنامه های بازی:  کیانوش

 صعود که میکنند کمک یکدیگر به همه تیالر گروه های برنامه در:  سپهر

 .باشند داشته خوبی
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 چطور؟ ؟ اید کرده پیدا کوه در خوبی دوستان آیا -۷

 .گذرد می خوش و آیم می کوه به دوستانم با اما.  خیر:  نازلی

 ما  ها بعد و شوند دوست باهم ما پدران شد باعث کوه ولی نه کوه در:  بهروز

 .شویم دوست باهم

 .خیر:  پوالد

 .  خیر:  کیانوش

 و شدیم آشنا آنها با مسیر در که بودند دوستانی اما بله که دوست:  سپهر

 .است بوده کوه در فقط ما دوستی

 آیید؟ می کوه به چرا  -۸

 .آید می خوشم آن های زیبایی از و دارم دوست را کوه ونچ:  نازلی

 .شادی و دوستانم دیدن دلیل به:  بهروز

 و مادر مثل خواهم می و آید می خوشم کوهنوردی ورزش از اینکه برای:  پوالد

 .شوم کوهنورد پدرم

 .شوم دور اندکی روزمره زندگی اضطراب پر شرایط از توانم می زیرا:  کیانوش



                                  19                                      نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 
 کوهنوردی همچنین و کنم سپری را خود فراغت اوقات توانم می زیرا:  سپهر

 دوستانم کنار در و کند می کمک روح و جسم سالمت به و است ورزش یک

 .باشم داشته را خوبی روز

 
 

 و آید می خوشتان چیزی چه از روید می کوه به تیالر گروه با وقتی -۹

 است؟ خوشایند نا برایتان چیزی چه

     بدم چیزی از و آید می خوشم گروه اعضای همدلی و همکاری از:  نازلی

 .آید نمی

(  شعرخوانی و فرهنگی های برنامه و ها بازی) 1 سئوال جواب همان:  بهروز

 .ندارم هم انتقادی و می شود تکرار گروه در که

 افراد و هستند مهربان و دوست هم با همه که آید می خوشم این از:  پوالد

 دهند، نمی گوش سرپرست حرف به دافرا گاهی اینکه و.  هستند دست یک

 .است ناخوشایند برایم

 بدنه و ها برنامه در مختلفی های مسئولیت که ای تجربه با افراد:  کیانوش

 به راحت خیال با که شود می باعث این و هستند ما دلگرمی باعث ، دارند گروه

 .یدآ نمی بدم هم چیزی از.  برویم کوه
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 از بیشتر من و شود می برگزار خوبی نظم با تیالر گروه های برنامه:  سپهر

 و کوه به فقط  آنها ارتباط که آید می خوشم گروه اعضا بین صمیمیت

 اعضا مانند و مانند می خانواده یک مانند بیشتر و شود نمی ختم کوهنوردی

 .کنند می حمایت یکدیگر از و دارند دوست را همدیگر خانواده یک

 
 و آمده پیش خودتان برای که کوه از ماندنی بیاد ای خاطره یک -۱۱

 .کنید تعریف برایمان کنید نمی فراموش گاه هیچ

 بهروز و من خوری ماست ی مسابقه در عمومی ی برنامه یک در:  نازلی

 را کتاب آن بهروز چون. بود کتاب یک اش جایزه که دادیم می مسابقه داشتیم

 و بردم من آخرش. ببرم من تا بخورد ماست آرام که گفت او به پدرش داشت

 .دادند من به را کتاب آن

 خاطر به دارم دوست خیلی را کوه در مانی شب های برنامه من:  بهروز

 قله به بار دو ولی ام رفته درفک بار سه من.  برنامه بودن طوالنی و شعرخوانی

 شب در مانی شب محل که است این است جالب که چیزی. کردم صعود

 . شود می معلوم بعد روز در اما است شکلی چه نیست مشخص
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 و شدم کوهیار بار اولین برای من و رفتیم ما امسال که بود آویشو کوه:  پوالد

 شده داده من به که را مسئولیتی  خوبی به کوه آن در و شدم خوشحال خیلی

 .دادم انجام بود

 که دش برگزار ای مسابقه سالها و سن کم ما بین ها برنامه از یکی در:  کیانوش

 نوشته حیوانات مزرعه کتاب که دادند و کردند لطف ای هدیه همه به پایان در

 .بود جالب من برای خیلی کتاب این و گرفتم را اورول جورج

  به پدرم کمک به بیشتر( ساله 1 تقریبا)  بودم بچه که زمانی من:  سپهر

 یک در اما . برد می خود با و کرد می بغل مرا یکی همیشه و آمدم می ها برنامه

 و شدم خوشحال خیلی روز آن و آمدم را مسیر تمام تنهایی به خودم برنامه

 .  کنم نمی فراموش را برنامه آن هرگز

 دارید؟ خود همنوردان و دوستان برای پیامی چه آخر در -۱۱

 .ندارم پیامی:   نازلی

 .  است هنر کردن حرکت جمعی و ندارد ای فایده فردی کوهنوردی:  بهروز

 و( مباشی هم کنار)  مباشی دست یک و مکنی کوهنوردی هم با همیشه:  پوالد

 .مباشی داشته همراه خود با را کوه آن مناسب لوازم همیشه

 .رمندا پیامی:  کیانوش

 .ندارم پیامی:  سپهر

 

ها نیست؛ هدف رسیدن به اوج قله ! ... ها وسیله اند، انسانیت نهایت است کوه

 .تیت اسبلکه ارتقاء انسان

 والتر بوناتی
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   اگزوپری سنت دو آنتوان

 

 

 

. آمد دنیا به لیون شهر در 0911 سال ژوئن 09 در اگزوپری سنت دو آنتوان

 تنهایی به مادرش و داد دست از  را   پدرش که نداشت بیشتر سال چهارده

 سوئیس به تحصیل ادامه برای 0900 در .گرفت عهده  به را او تربیت و نگهداری

 .رفت

 و شاعری قریحه و ذوق گاهی دانشکده، و دبستان در تحصیل دوران در آنتوان 

 و تشویق مورد نیز اغلب و آزمود می سرودن و نگاشتن با را خود نویسندگی

 به فرانسوا برادرش تنها 090۷ سال در. گرفت می قرار استادانش و دبیران تقدیر

 دوش بر یکباره خانواده لیتوومس بار و درگذشت قلبی روماتیسم بیماری خاطر

 . گرفت قرار او

 در اقامتش های سال در. بود قائل عمیقى احترام کودکى دوران براى اگزوپرى 

 تحریر رشته به کودکان براى را «کوچولو شازده»  کتاب ،( 0900)  نیویورک

 شیطانى بچه:  رسد مى نظر به غریب و ادیبانه کوچولو شازده ماجراى. درآورد

 سرخ گل با تفاهم خاطرعدم به هستى عالم در دور اى گوشه از هک است
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 به ، گیرد مى پیش در را ها غربت راه ، کرده ترک را خود سیاره دردسرساز،

 انسان منطق سوى به شتاب با و کند مى حرکت ناشناخته هاى مکان سوى

 ها سیاره این در که هایى آدم. رود می پیش همسایه سیاره شش در بالغ های

. باشند می خنده و تمسخر مایه بوده، تر مضحک یکى از یکى کنند، مى زندگى

 آشنا است، قصه راوى که هوانوردى با و آید مى فرود صحرا در کوچولو شازده

 از سودمندى هاى درس شود، ناپدید رقیق هواى در آنکه از پیش و شود مى

 مرگ و جدایى عزیمت، عروج، نماینده آشکارا کتاب این. گیرد مى روباه یک

 که شد می ناشى اینجا از کوچولو شازده خلق به اگزوپرى عالقه. است اگزوپرى

 :  گفت مى

 ام، دیده نزدیک از را آنها و ام کرده زندگى بزرگ هاى آدم میان زیادى مدت)) 

 ((.نگرفتم یاد آنها از زیادى چیز اما

 
 اگزوپری، .تنهاست بسیار و تنهاست ترها بزرگ دنیاى در کوچولو شازده خالق

 شخصی های تجربه از حاکی همه که او آثار در. است متفکر مردی و استعداد با

 و وجدان دنیای در که شود می دیده انساندوست ای نویسنده های تخیل است،

 .کشد می بیرون واقعی و عینی عالم از را اش فلسفه و برد می سر به اخالق

 اخالقی شهامت و طبع بلندی واقعی نمونه که اگزوپری سنت پرجاذبه شخصیت

 آثار ترین  پرخواننده شمار در آثارش و یافت ای افسانه ارزش مرگش از پس بود،

 .گرفت قرار
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 درویشیان اشرف علی

 

 

 

 

 خانواده محیط تاثیر تحت که پژوهشگری و نویس داستان درویشیان؛ اشرف علی

          رودستـف ردمـم به یشاـه داستان در داشته علقـت آن به هـک ای هـطبق و

 اجتماعی زندگی از هایی بخش درویشیان های داستان از بسیاری پردازد می

 در": گوید می اش کودکی های قصه  درباره وی کشد می تصویر به را خودش

 ها آن  همه از مادربزرگم اما  ام، نشسته گویان  قصه از خیلی های قصه پای زندگی

 سود با و تاب و آب با را افسانه.  داشت کافی آگاهی گفت می آنچه به و بود بهتر

 و روز مسائل با را ها آن.  کرد می بیان محلی حات اصطال و ها مثل از جستن

 عقیده و گفت می قصه شتاب بی و آرام  آمیخت، می ما قه عال مورد های نکته

 همیشه بنابراین  شود، می خستگی و کسالت سبب روز در مثل گفتن که داشت

 گوی  قصه هم پدرم.  گفت می قصه ما برای خواب از پیش ویژه به و ها شب

 و حافظ اشعار ما برای و بود سواد  کم او.  مادربزرگم اندازه به نه اما بود، خوبی

 ن امیرارسال آمد، ما  ی خانه به که داستانی کتاب نخستین.  خواند می را باباطاهر

  ".خواندم می خانواده برای زمستان های شب در سالگی 9 در من که بود نامدار
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 کرمانشاه، مقدماتی دانشسرای  دوره گذراندن از پس 000۷ سال در درویشیان 

 در 0001 سال در. بود آموزگار نغرب گیال و کرمانشاه روستاهای در سال 1

 شناسی روان ارشد کارشناسی تا سپس و فارسی ادبیات  رشته در تهران دانشگاه

 و مشاوره  رشته تا تهران عالی دانشسرای در انهمزم و خواند درس تربیتی

 .رفت پیش تحصیلی راهنمای

  پیوسته ش تال و مقاومت و فرودست کودکان زندگی هایش کتاب در درویشیان

 در هایش کتاب انتشار خاطر به سال  1 وی. دهد می نشان زندگی در را ها آن

 توسط و نوشت ندانز در را "رنگینه"  قصه و "نان فصل"  مجموعه. بود زندان

 در جمله از آثارش از بسیاری در وی.  فرستاد زندان از خارج به همسرش

 و خودش زندگی به بابام های آهنگ همراه و نان فصل ابری، های سال آبشوران،

 مقدماتی دانشسرای به که 0001سال در. است پرداخته سالها آن های سختی

 .شد می بیشتر مطالعه به اش عالقه روز به روز رفت، کرمانشاه

 مجموعه نوشتن و سیاسی های فعالیت خاطر به کرمانشاه در 0011 تابستان در

 بعد ماه دو و شد آزاد ماه 1 از پس. شد دستگیر «والیت این از» های داستان

 از موضوع این پی در. شد محکوم زندان ماه هفت به و دستگیر تهران در دوباره

 0010 اردیبهشت در سوم بار. شد اخراج هدانشگا از و منفصل معلمی شغل

 کرده ازدواج بود ماه سه که حالی در شد، محکوم زندان سال یازده به و دستگیر

 .آمد بیرون زندان از ایران مردم انقالب با 001۷ ماه آبان در سرانجام اما بود

 مستعار نام با 001۷ انقالب از پیش را آبشوران همچون خود آثار از برخی وی

 .کرد می منتشر «تلخستانی یفلط»

 فرهنگ زمینه در پژوهش به نویسی داستان بر عالوه سالها این طی درویشیان

 .است شده منتشر متعددی کتابهای در آن حاصل که  پرداخته نیز عامه

 کردی، عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه،: های زبان به درویشیان اشرف علی آثار

 شده ترجمه فنالندی زبان به اخیراً و نروژی سوئدی، روسی، ارمنی، ترکی،

 .است
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 هیچ که را داستانم نخستین :است گفته نیز داستانش اولین نوشتن درباره وی

 مجموعه اولین 0010 درسال. نوشتم کرمانشاه زندان در نشد منتشر وقت

 دیگری های کتاب هم ادامه در و کردم چاپ آبشوران عنوان به را داستانم

 چند هم را «داغ تازه های داستان» داستان مجموعه مچنینه کردم، منتشر

 .کردم چاپ آلمان کلن شهر در پیش سال

 ذکر چه آن بر عالوه کوش سخت ی کشیده سختی ی نویسنده این مهم آثار از

 .برد نام را زیر موارد توان می شده

 ریدیوا روزنامه چشم، هزار سیاه ابر قرمز، وکالش طال گل، نان فصل، بیستون

 چون ها، بچه کتابخانه در آتش جان، داداش گردی برمی کی رنگینه، ما، مدرسه

 دو و ،سی01 سلول .رقعی چشمه، نشر(: جلد 1) من محبوب های داستان چرا، و

 0) ابری های سال، کردی های متل و ها افسانه شاه، های زندان در مقاومت سال

 های افسانه فرهنگ جلدی 01 مجموعه، (کوتاه داستان مجموعه) درشتی، (جلد

 صمد کرمانشاهی،یادمان گویش نامه مهابادی،واژه خندان رضا همکاری با ایرانی

 صفر خاطرات، ها سال آن های قصه، والیت این از، آبستن شب، (بهرنگی صمد)

 .(قهرمانیان صفر) خان

. است شده مغزی ضایعه دچار پیش سال چند از پیشکسوت نویس داستان این

 کوشیده همواره ،0001 سال در بهرنگی صمد مرگ از پس  که شده نقل وی از

 .بدهد ادامه را او راه تا

 

 همشهری وبسایت از تدوین و تلخیص
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 کودکان در ارتفاع

 ، کنند می سفر مرتفع نواحی به ارتفاع، کم مناطق در ساکن کودک هزار ساالنه

 همچون کودکان نیددا می که طوری همان. شوند ای حادثه دچار که آن بدون

 بزرگساالن اگر وجود، این با. نیستند ارتفاع در گرفتن قرار به مجبور بزرگساالن

 سواالتبه  پاسخگویی به قادر دبای کنند، سفر ارتفاع به کودکان همراه مایلند

 :باشند زیر

 داشت؟ خواهد دوست را سفر گونه این واقعا کودک آیا .0

 .کنید ریزی مهبرنا کودکان برای مخصوص تور یک -

 .است قله به یابی دست و صعود از تربر اجوییرماج و بازی کودکان برای -

 نیاز به بنا یا باشد می والدین ی خودخواهانه خواست و تمایل مطابق سفر آیا .0

 است؟ کودک

 خود فیزیولوژیکی های ناراحتی بیان در کافی توان عموما خردسال کودکان

 که است بعید خود انگشتان شدن حس بی صورت در حتی مثال برای ندارند،

( کافی کالمی مهارت نداشتن خاطر به. )باشند خطرناک سرمای بیان به قادر

 ها بچه در بدن دمای تنظیم مرکز. برسند نظر به آرام و ساکت است ممکن هاآن

 بزرگساالن با مقایسه در اکسیژنی کم شرایط با مواجه در ها آن تطابق توانایی و

 .است نیافته تکامل

 کودکان در ارتفاع با مرتبط های بیماری

 راحتی به توانند نمی باشند، داشته هم کردن صحبت توانایی اگر حتی کودکان

 جدید، محیط هر به مسافرت سال 0 زیر کودکان در. کنند بیان را خود مشکل

 . تاس همراه حوصله و فعالیت میزان اشتها، خواب، در تغییراتی با احتماال
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 مشکل که کودکانی و سال 1 تا 0 سنی ی محدوده ویژه به ها بچه از برخی در

 ناتوان بیماری عالئم بیان در است ممکن دارند، ارتباط برقراری و یادگیری

 و ساله 1 کودکان در. است مشکل ارتفاع از ناشی بیماری تشخیص باشند،

 برای که بود خواهد یروش همان مشابه اغلب ارتفاع از ناشی بینی پیش باالتر،

 میعال( بزرگساالن و کودکان) سنی گروه تمام در. باشد می مطرح بزرگساالن

        تغییرات برخی با تواند می و نیست صاصیاخت ارتفاع بیماری به مربوط

      مشکالت مثل هایی بیماری با همزمان.  شود گرفته اشتباه مرتبط غیر

 شده گزارش نیز دوردست مناطق به مسافرت طی در روانی اختالالت ،ای تغذیه

 را مییعال چنین که است عاقالنه کودکان، با صعود هنگام به که هرچند. است

 برخورد و ، اثبات دیگر طرق از بیماری که این تا کنیم، فرض ارتفاع از ناشی

 .آید عمل به آن با مناسب

 گساالنبزر همچون نیز کودکان زیرا است، ابتدایی زمینه این در اطالعات اگرچه

 ندارد، وجود علمی اطالعات اگرچه و دارند نیاز هوایی هم برای مشابه زمان به

 محل ارتفاع دبستانی، پیش کودکان برای که است آن بر عمومی تاکید لیکن

 خوابیدن محل ارتفاع ترجیحا و نباشد متر 0111-0111 از تر مرتفع خوابیدن

 .باشد متر 0111 از کمتر

 : دیگر مهم نکات

 کوتاهی مندی عالقه  ی محدوده معمول طور به کوچک ی ها بچه: یخستگ

 حوصله بی و خسته کوتاه نسبتا ای جاده یها مسافرت از پس راحتی به و دارند

 .شود انتخاب دقت با محرک، و آور هیجان ای برنامه بایستی بنابراین شوند، می

 که( دریا سطح رد) رود، می انتظار کودک یک از که مسافتی: فیزیکی توانایی

 بگیرد قرار استفاده مورد بچه هر برای  و زده تخمین بایستی برود راه تواند می

 .بروند راه مایلند که مسافتی همان تا فقط ها بچه که که است این مهم
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 با والدین برای نوزادان با مسافرت دست، دور مناطق به سفر در: بهداشت

 آنان مورد در را مناسب بهداشت کرد تالش باید باشد، می همراه دلواپسی

 .شود رعایت

 از بیشتر مسافر کودکان در آنتریت گاسترو احتمال: همزمان بیماری

 آب دادن دست از هستند، سریع پیشرفت مستعد کودکان اما. نیست بزرگساالن

 کردن فراهم با است، ها آن برای حیات کننده تهدید گاستروآنتریت با همراه

 باشد موجود بایستی اولیه ی ها کمک جعبه در که ORS خوراکی سالم محلول

 شود تنظیم بایستی کودکان ORS دوز. گیرد می صورت مایعات دریافت

 .شود می تولید بزگساالن برای ORS بیشترین که همانطوری

 
 9رسمی کمسیون پزشکی اتحادیه جهانی کوهنوردی،شمارهاستانداردهای 

 

 

 می توانیم ما از شکست. گاه شکست نمی خورد یک کوهنورد هوشیار هیچ

سیدن به آگاهی کامل خیلی مهم است که محدودیتهای برای ر .مگیریب درس

 00من در . شخصی خود را بشناسیم و اینها تنها با تجربه حاصل می شود

من کوهنوردی هستم که بیش از هر کس . متری شکست خوردم 1111صعود 

متری را  1111من قلل . متری ها شکست خوردم 1111دیگری در صعود به 

    من اگر شکست .صعود عالقمند بودم نه رکورد بار صعود کردم زیرا به 01

به ( ماکالو و لوتسه شکست خوردم,دائوالگیری که در همانطور) نمی خوردم

من ثابت کردم که می توانم خود را درگیر یک . رسیدم سکون و رخوت می

چالش بزرگ کنم همچنین می دانم چه زمانی باید از ادامه صعود منصرف شده 

 راینهولد مسنر                                       .ش بگیرمو راه بازگشت را در پی
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 نوجوانان و کودکان به زیست محیط از حفاظت آموزش

 خاص رفتار یک کردن نهادینه برای روش بهترین، شده انجام تحقیقات طبق

 کودکی اوان همان از فرد  آموزش شود تبدیل صحیحی  عادت به که آن برای

 از باید نیز  زیست محیط حفظ و طبیعت از نگهبانی آموزش بنابراین. است

 این شد می داده اهمیت دیرباز از مهم این به اگر شاید. شود آغاز دوران همین

 زیست محیط آلودگی و طبیعت زیباییهای بار فاجعه رفتن دست از شاهد گونه

 .نبودیم

 
 بدانند که کنند می تربیت نحوی به را خود فرزندان مجدانه مادر و پدر بسا چه

 همان به شوند می بزرگتر چه هر و باشد مرتب و تمیز و پاک باید خانه فضای
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 ی همه در البته. کنند می محول ایشان به را ای وظیفه خصوص این در قیاس

 متاسفانه و پدر بعضا و باشد مادر ی عهده به تنها مهم این شاید ها خانوانده

 داده آموزش درستی به هم زندگی محیط انظباط و نظم نسل به نسل شاهدیم

 و طبیعی های زیستگاه و طبیعت از پاسبانی به برسد چه حال شود، نمی

 و شهری محیط فضای و  تاریخی – فرهنگی های میراث از مراقبت ، جانوری

 . روستایی

 نشان روشنی به ها جاده آشغال از پر  های کناره اسفبار و زشت ی منظره

 سوولینم دیگر و والدین های کاری کم و ها کاری ندانم عمق ی دهنده

 زباله بزرگساالن دیروز فرزندان که چرا ، است کالن و خرد سطح در آموزشی

 .امروزند ساز

 آینده نسل هدایت و تربیت همانا خطیر ی مسئله این حل های کار راه از یکی

 بزرگ های میراث نگهداری و حفظ در خوبی دار امانت ها آن که باشد ، است

 کردن جدا آموزش مدرسه، و خانه در االننونه آموزش. باشند تاریخی و طبیعی

 یحت و خانه وسایل و لوازم از بهینه ی استفاده آموزش ، بازیافت قابل های زباله

 کاربردی نظر به دیگر که وسایلی از استفاده آموزش ، مدرسه کتاب و دفتر

 توسط  مسایل این ای رسانه آموزش یحت و سازی برجسته و تبلیغ و ندارند

 خواب چراغ ساختن مثال .باشد موثری کمک راه این در تواند می جمعی مدیای

 شد می ترویج مدارس بعضی در قبال که ظرفشویی مایع پالستیکی ظرف یک از

 نوازی چشم و فانتزی  وسایل انواع بودن دیدرس در و نوخواهی دلیل به وامروزه

 .است شده سپرده فراموشی به دیگر  شود می تبلیغ مرتبا که

 با زمان هر و دم هر در آنان. هستند مادر و پدر ما فرزندان برای الگو مهمترین

    بین عوارض پدر وقتی. دهند می عملی آموزش فرزندانشان به خود رفتار

 زباله سطل در رسید کاغذ انداختن جای به گاه آن و پردازد می را ای جاده

 این فرزند که داشت انتظار نباید کند می رها جاده در را کاغذ  شده، تعبیه

 . نریزد پارک و رو پیاده ، خیابان در را بیسکویت و شکالت پوست خانواده
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 آسمان و زمین آسانی به چگونه که شاهدیم نیز کوهستان و طبیعت در یحت  

 آن امر این به نسبت هم ای حرفه کوهنوردان حتا. شود می آلوده پاک و بکر

 بام کنار های زباله کوه ادعا نای شاهد. کنند نمی رفتار است شایسته که گونه

گاه های معروف ساالنه برای دفع زباله از پناههمچنین  .است اورست جهان بلند

زینه گزافی ه ...تخت فریدون و سیمرغ، ،سبالن، شیرپال مانند کشورمان

 ، ازدحام و ،شلوغی وصدا سر از که هنگامی ماست بر .پرداخت می شود

 بریم می پناه طبیعت به شهری های زباله و آلودگی و، روزمردگی و روزمرگی

. زالل و  تمیز ، پاک ، بکر یعنی. شاید و باید که کنیم ترک گونه همان را آن

 .است نرسیده جا آن به بشری نیب هیچ پای که انگار

 و نبودها از و کنیم می مشاهده را ها کاستی که گونه همان که این کالم جان

 در که  بیندیشیم هستیم آینده و حال نگران و کشیم می حسرت آه ها نداشتن

 .توانیم می چه و دانیم می چه هستیم که هرجا گذاریمان تاثیر ی دایره

 

 اسرافیلیاننسرین 

 
گفتم من قصد ندارم هیچ پرچمی را بر فراز قله به  من اولین کسی بودم که

و بخاطر همین امر نیز مورد . پرچم من دستمال گردن من است ،اهتزاز در آورم

من همچنین این فلسفه را که کوهنوردی که در . انتقاد و توهین قرار گرفتم

مردن یک . کوهستان بمیرد یک نوع قهرمان یا شهید است زیر پا گذاشتم

و تنها کاری که می توان . ر کوهستان چیزی جز یک تراژدی نیستکوهنورد د

 .کرد این است که از بازمانده ها مراقبت کرد

 رراینهولد مسن
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 باتوم

 از بسیاری امروزه.  است کوهپیمایی در مفید بسیار تجهیزات از یکی باتوم

 . کنند می استفاده وسیله این از گردان طبیعت حتی و کوهپیمایان ، کوهنوردان

 ستون و مفاصل و پا روی بر فشار کردن کم و ها پیمایش در سهولت برای باتوم

 برنامه در سنگین های کشی کوله مهنگا به بخصوص ، است مفید بسیار فقرات

 صحیح استفاده. باال برف حجم با مسیرهای در برداری گام یا و روزه چند های

 و مفاصل بر وارده فشار از% 01 نآمد پایین در و% 01 صعود هنگام در باتوم از

 و ها گذرگاه در تعادل حفظ برای باتوم همچنین. کند می کم فقرات ستون

 آن کمک با توان می هم اضطراری مواقع در. رود می بکار رودخانه از عبور

 . ساخت برانکارد
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 برای. دارند وجود( قد تنظیم قابل) یپتلسکو و ثابت مدل دو در ها باتوم

 . گردد می توصیه تنظیم قابل مدل از استفاده اییکوهپیم

 سه یا دو بدنه یک. است شده تشکیل زیر های قسمت از تنظیم قابل باتوم یک

 یا رفته فرو هم در یپوتلسک بصورت دار قفل یا پیچی های گیره توسط که تکه

 ، باتوم گرفتن دست در سهولت جهت پالستیکی دسته یک ، گردند می ثابت

 به که لحظاتی در باتوم حمایت اول دهد می انجام کار دو که مایتح تسمه یک

 کوهنورد دسترس از  و نگردد پرت افتد می و شود می جدا دست از هردلیلی

 از بار از بخشی تسمه و باتوم گرفتن دست به صحیح شیوه با دوم و شود خارج

 در باتوم گل.شود می کاسته دست به فشار و شده منتقل مچ به آن طریق

 بیش باتوم برفی مسیر در کند می کمک و شود می نصب باتوم انتهایی قسمت

 .  نرود فرو برف در حد از

 هایی مسیر در آن کوچک نوع است باتوم هر همراه مختلف سایز دو در معموال

 برف یا تازه برف با مسیرهای در آن بزرگ و پهن نوع و زده یخ و سفت برف با

 فوالد از که است باتوم قسمت ترین انتهایی مهسخ. گردد می استفاده پودری

 قطعه سخمه محافظ. است زمین با باتوم تماس محل و شود می ساخته سخت

 می قرار سخمه روی پشتی کوله بر باتوم نصب هنگام به که است پالستیکی ای

 .گردد وسایل سایر دیدن آسیب مانع تا گیرد

 ای بگونه نمود تنظیم قد با متناسب ار آن باید اول باتوم از صحیح استفاده برای

 هم زاویه این.  بگیرد قرار درجه 91 زاویه حالت در آرنج محل از ها دست که

 هنگام به بنابراین کند می صدق آمدن پایین هم و شیب از رفتن باال برای

. گردد حفظ ها دست حالت تا بود خواهد تربلند ما باتوم طول آمدن پایین

     هدر به را کوهنورد انرژی( آن بودن بلند یا کوتاه)  تومبا قد نبودن تنظیم
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 غیر گرفتن دست به همچنین. گردد می زودرس خستگی باعث و می دهد

 از را باتوم که است آن رایج اشتباه یک. است زننده آسیب هم باتوم صحیح

 یا لغزش یک حالت این در ، گیرند می دست به عصا شکل به و دسته باالی

 می وارد دست مچ به جدی آسیب سنگ یک برروی مثال اتومب ناگهانی چرخش

 .کند

             

 درست  روش     درستنا روش    

 باشد یکسان باید دو هر قد و نمود استفاده جفت صورت به ومتبا از باید همواره

 بصورت یعنی باشیم تراورس مشغول تند شیب یک در که مواقعی در مگر

 این در ، باشد دره دیگر سمت و کوه سمت یک و کنیم حرکت شیب در عرضی

 .است تر کوتاه کوه سمت باتوم حالت

 است " مخالف پای باتوم – مخالف پای باتوم" بصورت باتوم با رفتن راه شیوه

 راست پای با چپ دست باتوم و چپ پای با راست دست باتوم مثال بطور
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 شیوه از برفی مسیرهای بخصوص تند های شیب در تهالب. کند می حرکت

 .شود می استفاده هم" ،پا پا – ،باتوم باتوم"

 شیوه به باید کنیم نمی استفاده باتوم از که مواقعی در راهپیمایی هنگام به

 .نزد آسیب دیگران به تا نمود دقت آن حمل

 کاری روغن از.  مودن تمییز پارچه با باید را باتوم سخمه و بدنه برنامه پایان در

 دیگر که شود می باعث کاری روغن ، کرد پرهیز باید باتوم مفاصل و بدنه

 .باشد نمی استفاده قابل دیگر باتوم و نگردد ثابت و سفت آن مفاصل

   

 

 

 

 

اگر انسان فقط به کوهها،رودخانه ها و شهرها فکر کند،جهان جایی بسیار خالی 

جا و آنجا که با ما فکر و احساس مشترک دارد و است،اما شناختن کسی در این

کسی که، اگر چه از نظر جغرافیایی دور، از نظر روحی به ما نزدیک است،زمین 

 .را به گلزاری قابل سکونت برای ما تبدیل می کند

 کتاب صعود زندگی من/الرا ایوانز
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 به و نهاده قتو ای دقیقه چند که عزیزانی تمامی به  فراوان سپاس و درود با

 .میدهند گوش اینجانب های دغدغه

  
 عالقمند تیالر به که شد باعث کوهنوردی آیا که پرسیدم می خود از  همیشه

 و  کنم پیدا گرایش کوهنوردی به شد باعث که بود تیالر اینکه یا و شوم

 شد باعث که بود تیالر اینکه یعنی. بود والمس این پاسخ دوم گزینه هم همیشه

 گروه جای به اگر  گفتم می خودم به همیشه. باشم داشته دوست را نوردیکوه

 به را بسکتبال ناآل شاید شدم می آشنا تیالر بسکتبال تیم با تیالر کوهنوردی
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 است خوشحالی بسی جای و کردم می انتخاب خود عالقه مورد ورزش عنوان

 آشنا ردیکوهنو دوست انسان و دوست  طبیعت ورزش این پیرامون تیالر با که

 اجتماعی برسم نتیجه این به شد باعث که مهمی بسیار عوامل از یکی. شدم

 می چیزی هر از قبل. است واقعی یمعنا به گروه این و  ورزش این بودن

 جمع و فردگرایی عوامل قولی به یا و اجتماعی و فردی زندگی دو خواستم

 :دهم قرار تحلیل مورد را گرایی

 اینکه یا و است اجتماعی موجودی ذاتا انسان که ددار حقیقت ادعا این آیا

 عبارتی به یا و آورد؟ پناه اجتماع به که کرده وادار را او مختلف طبیعی شرایط

 تجربه حکم به اما است فردگرایی و استقالل دنبال به خود اولیه طبع به انسان

 های تمحدودی به اجبار به و نیست زندگی به قادر تنهایی به که است دریافته

 است؟ داده در تن اجتماعی زندگی

 مختلف شرایط در و نیست مطلق و ثابت پاسخ یک والس این پاسخ گمانم به

 فردگرایی. کند پیدا گرایش گرایی جمع یا و فردگرایی سمت به میتواند انسان

 از و دارد مستقیم رابطه نظر مورد اجتماع ساخت زیر با افراد گرایی جمع یا

 یا و انتسابی عضویت ، است دخیل بسیار امر این در نظرم به که لییمسا جمله

 که افرادی معموال داده نشان تجربه. باشد می اجتماع آن در افراد اکتسابی

 و میل با اینکه یعنی است اکتسابی عضویت شکل به مجموع یک در عضویتشان

 قهعال و هستند تر گرا جمع ، اند شده مجموعه آن وارد خودشان شخصی اراده

 اجتماعی در معموال اما دارند همگانی تعاون و اجتماعی فعالیتهای به بیشتری

 تولدشان بدو از افراد و است انتسابی شکل به مجموعه آن در افراد عضویت که

 ، دهند در تن آنها به باید که شوند می رو به رو نبایدهایی و بایدها و هنجارها با

 این. ندارند جمع به ای عالقه و شده کشیده انزوا به افراد شرایط این در طبیعتا

 شکل به آنجا در ما وجود که هایی مجموعه تمامی در که نیست معنا بدان

 جمعی تعاون امکان وجه هیچ به...  و کشور ، شهر ، خانواده مثل است انتسابی

 و هنجارها ، قوانین وضع چگونگی به مسئله این نظرم به بلکه. ندارد وجود
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 00 قرن تمدن با ما نسل اینکه با.  گردد می بر مجموعه آن یها یدنبا و بایدها

 که هستم این شاید ها خانواده از بعضی در هنوز من متاسفانه اما است رو به رو

 تعیین خانواده پدر شخص تنهایی به را خانواده آن هنجارهای و قوانین تمامی

 به هستند او حمایت تحت اقتصادی نظر از چون ، خانواده افراد سایر و میکند

 و بپذیرند را نبایدها و بایدها و هنجارها آن خود باطن میل خالف بر باید اجبار

 داشته گردن به را اقتصادی ولیتومس پدر از غیر دیگری شخص هر اگر بسا چه

 .شود می برعکس  نتیجه باشد

 افراد تمامی و گیرد قرار راس در تفکر نوع یک یا و فرد یک وقتی همیشه

 باشد نداشته وجود جمعی خرد هیچگونه و باشند قوانین آن پذیرا شوند ورمجب

 خود با  که آیند می بر این ددص در و رفته فردگرایی سمت به افراد طبیعتا

 غیر اجتماعی نظام آن که را هایی کاستی و کمبودها ، خودخواهی و محوری

 .نمایند جبران را کرده تحمیل آنها بر  دموکرات

 خود اینکه یعنی است اکتسابی کامال شکل به تیالر در من عضویت خوشبختانه

 و شدم آن وارد آن مقررات پذیرش و مه اساسنا مطالعه با  و خود کامل اراده با

 به شدم آن وارد که است اجتماعی دومین تیالر ، ام خانواده از بعد تولدم بدو از

 آن ساخت یرز و نیست حاکم تفکر نوع یک یا و شخص یک آن در که طوری

 .است شده ساخته جمعی خرد با و اجتماعی شکل به کامال

 ...داریم نگه زنده را اجتماعی پناهگاه این تا کوشید خواهیم پس

 

      اشیدـب ابـامیـک

 دوست یگانه حمید
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 از آویشو تا کولمار

حال که امسال کمیته فرهنگی گروه تصمیم گرفت نشریه داخلی را در میان 

این  اخباری را که در اومی گروه منتشر و پخش کند ، طبیعتبرنامه های عم

.  بخش جای دارند باید به اتفاقات رخ داده در فاصله بین آن برنامه ها بپردازد 

رویدادهای فراوانی در  "تیالر"نشریه داخلی   1و  0در فاصله بین دو شماره 

این بخش در مورد کوه و کوهنوردی  اتفاق افتد که با توجه به صفحات محدود 

 : نشریه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم 

اواخر شهریور بود که  آقای روزبه علی پور از همنوردان جوان  ،در مورد گروه -

و توانمند ما به عضویت رسمی تیالر در آمدند همچنین خانم نسرین اسرافیلیان 

رسمی گروه که عضو افتخاری بودند با درخواست خود به عضویت  از مدتیبعد 

در این میان خانم سوسن شفیقی بدلیل شرایط تحصیلی خود در . نایل شدند 

 . دادند  استعفا خارج استان از عضویت

ولین ودو پست خالی مس ،بدنبال برگزاری مجمع  فوق العاده در اوایل مهر ماه -

نم کمیته های آموزش و مالی تدارکات انتخاب شدند و آقای سعید ملکی و خا

 . های یاده شده آغاز به کار کردند ولیتوسارا ظاهر کردار به ترتیب در مس

ها ونهادهای  ، گروهبازار کوهنوردی در ماههای اخیر از طرف  کوهنوردان -

ها و ارتفاعات متعدد این  مختلف در این دیار داغ داغ بود و همه هفته ها کوه

از صعود . وردی بودند ها و دسته های گوناگون کوهن استان شاهد حضور گروه
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کوهنورد توانای استان آقای آرمان حداد به قله چوایو گرفته تا تشکیل کار گروه 

. استان برای پیشبرد کارهای مختلف کوهنوردی  های مختلف در هیات

ها  با کیفیتی مطلوب همراه  ها و تالش امیدواریم این حضور پر شور در کوه

در ورزش کوهنوردی شاهد رشد  ریف شدهباشد تا با رعایت  اصول و ضوابط تع

 . کیفی این ورزش دراستان مستعد خود باشیم

« فرناز»بر سکوهای قهرمانی آسیا ایستادند « ایران»نورد  دختران سنگ

 ای و برنزی  نقره« الناز»و 

 

که در  نوردی قهرمانی آسیا جریان بیست و دومین دوره مسابقات سنگ در

نورد کشورمان در بخش زنان موفق  سنگ 0شد؛ اندونزی برگزار  "لومبوک"

« فرناز اسماعیل زاده»بر این اساس . شدند بر سکوهای قهرمانی آسیا بایستند
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« لید»در رشته « الناز رکابی»و  به مدال با ارزش نقره آسیا« سرعت»در رشته 

 .موفق به کسب مدال با ارزش برنز آسیا شد

 «قله توچال»در « رکارگ»پناه  گرد ساخت جان پنجاهمین سال

 

نوردی کارگران فلزکار و  عملیات جان پناه توچال که ساخت آن به گروه کوه

صورت  0000نوردی وقت منسوب است در سال  های کوه دیگر از گروهبرخی 

پناه ملقب به   همین سال ساخت این جان مراسم نکوداشت پنجا .گرفت

این مراسم که صبح  در .برگزار شد بر روی قله توچال «پناه کارگر جان»

در محل جان پناه کارگر واقع در قله توچال برگزار  شهریور ماه ۷جمعه  روز

ردی استان هنوهای کو و گروه وردی کارگرانکوهنهای  شد، جمعی از هیئت

در خاتمه این مراسم از لوح فلزی یادبود پنجاهمین سال . البرز حضور داشتند

که در مجاورت محل ورودی این مکان نصب شده  پناه توچال  ساخت جان

گفتنی است، عملیات جان پناه توچال که ساخت آن به  .است، رونمایی شد
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وردی وقت هنهای کو وردی کارگران فلزکار و برخی دیگر از گروههنگروه کو

 .صورت گرفت 0000منسوب است در سال 

 فدراسیوندر سیستم آموزشی « محیط زیست» ی الزامی برگزاری دوره

وردی و صعودهای هندبیر کارگروه حفاظت از محیط کوهستان فدراسیون کو

خبر  این فدراسیون از برگزاری دوره محیط زیست در سیستم آموزشی ورزشی

ورد برای هنبر این اساس هر کو: در این مورد توضیح داد"امین معین".داد

راندن دوره محیط وردی ملزم به گذهنگذراندن دوره های رسمی فدراسیون کو

طرح تدوین جزوات آموزشی محیط زیست کوهستان : وی گفت .زیست است

 .نیز تا ماه آینده به اتمام می رسد

 

ماه نخست سال  ۶؛  «علم کوه»وردان خارجی به ارتفاعات هنکو اقبال 

 !وردهنکو ۳۱۱

 

ماه نخست سال جاری بیش از  1در : کالردشت گفت مجتمع کوهستانی ولمس

ورد خارجی از کشورهای آلمان، اتریش، سوئیس، لهستان، چک، هنکو 011
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کوه وارد  اسپانیا، استرالیا، اسکاندیناوی و دو نفر از ترکیه برای صعود به علم

  .کالردشت شدند

وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در کالردشت  امروز در گفت "علی فرضی"

ورد خارجی از هنکو 011 ماه نخست سال جاری بیش از 1در : اظهار داشت

کشورهای آلمان، اتریش، سوئیس، لهستان، چک، اسپانیا، استرالیا، اسکاندیناوی 

  .کوه وارد کالردشت شدند و دو نفر از ترکیه برای صعود به علم

ورد هنهزار کو0وردان خارجی بالغ بر هنعالوه بر حضور کو: وی بیان داشت

ق حصارچال و دیواره سنگی وارد کوه از طری ایرانی نیز برای صعود به قله علم

وردان ایرانی هنهزار نفر از کو  بیش از یک: فرضی گفت .این منطقه شدند

  .کوه وارد منطقه شدند غیررسمی و بدون هماهنگی برای صعود به علم

برای صعود زمستانی نیز  :کوه گفت وی در ادامه با اشاره به صعود زمستانی علم

های خاص خودش را  ی و ایرانی داریم که نگرانیوردانی از کشورهای خارجهنکو

خیز   چند نقطه حادثه "ونداربن"به سمت  "اکاپل"در مسیر : وی گفت. دارد

داریم که این مناطق در فصل بهار و تابستان با مشکل سیل و خرابی پل همراه 

از فرماندار کالردشت  "فرضی" .بوده و در زمستان با خطر بهمن روبرو است

وردی را هنخیز، فدراسیون کو  ون گذشته در رفع نقاط حادثهخواست تا همچ

  .یاری کند

 



                                  45                                      نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 
 شود می از زباله خالی« اورست غارها»؛ «غار پاک»به مناسبت روز جهانی 

 

 "پراو"ت استان کرمانشاه درخصوص پاکسازی غار ارییس هی "بهمن مشتکوب"

ورد هنکوغارنورد و  01 امسال به همت گروهی متشکل از»: در سال جاری گفت

اند  هایی که در غار پراو باقی مانده مهر ماه مابقی زباله 00تا  ۷ از  قرار است

 .خارج شوند

متری کوه  0111نام غاری است در ارتفاع ( به معنی پر آب)غار پَراو یا غار پَرو 

       شرق شهر کرمانشاه که در میان کوه   پراو، در دوازده کیلومتری شمال

 .ای به نام میدان پراو قرار دارد و در جنوب منطقه طاق بستان و کوه بیستون

ترین  در زمان کشف غار پراو که توسط هیاتی انگلیسی انجام شد، این غار بزرگ

است و به همین دلیل لقب اورست غارهای جهان را به آن  غار عمودی دنیا بوده
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این غار به عنوان دومین اثر طبیعی ملی کرمانشاه در . اند اطالق کرده

یکی از  .توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ثبت رسید 0011 الس

هزار متری از   فرد غار پراو وجود دهانه آن در ارتفاع سه  به های منحصر ویژگی

 .سطح دریا است که این باالترین سطح در بین تمام غارهای دنیا است

 

 به کودکان آموزش خودامدادی

 
احمر از  ازمان جوانان جمعیت هاللآموزی س دبستانی و دانش معاون پیش

سعید  .از راه دور هزار کودک پنج تا هفت سال خبر داد موزش خودامدادیآ

، (ایسنا) خبرگزاری دانشجویان ایران« اجتماعی»وگو با خبرنگار بابایی در گفت

جمعیت : سال گفت ۷تا  1در تشریح جزییات طرح آموزش امدادی به کودکان 

المللی صلیب سرخ و  کشور عضو فدراسیون بین 01 احمر ایران جز هالل

احمر است که بخشی از تمرکز خود را بر آموزش امدادی نونهاالن در  هالل

  .سنین پایه قرار داده است

 
 (ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران : منبع                                             
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 بیابان زایی؛ زلزله خاموش قرن

 

بینی های تغییرات اقلیمی، خاورمیانه آینده ای گرمتر بنا به پیش  ایرنا گفتهبه  

 11ایران در قلب خاورمیانه قرار دارد، نزدیک به . و خشک تر خواهد داشت

درصد مساحت آن خشک یا نیمه خشک است و از مشکل کم آبی بسیار شدید 

رنج می برد، ولی مشکل عظیم دیگری پیش روی محیط زیست ایران قرار دارد 

 .یده گرفته می شود و آن بیابان زایی استکه اغلب ناد

 فرشید داوودی، کوه نامه سایتوب

 

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

 . کنید کمک "تیالر" پربارتر انتشار
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