
 

 

ی صعودهای مین جشنوارههفتی هیات داوران بیانیه

 برتر

 1399شهریور 

   

ی نورد آگاهی دارند، جشنوارهگونه که دوستان کوههمان

صورت ساالنه از سوی به 1392صعودهای برتر، از سال 

نوردی و صعودهای ورزشی برگزار شده و هدف فدراسیون کوه

های باکیفیت و نوردیها و دیوارهنوردیاصلی آن معرفی کوه

 دشوار است. 

که این جشنواره،  مین جشنواره معتقد استهفتهیات داوران 

های گفتگوای و کارهای رسانهتولید محتوا و  یادامهدر 

در امر « کیفیت»ی گذشته با موضوع دهه سهکه در ُپرچالشی 

در ارتقای  مؤثرینوردی انجام شده، توانسته است نقش کوه

های نوردان و باال رفتن سطح فنی برنامههای کوهدیدگاه

ی در جامعه رسدبه نظر می داشته باشد. کشور نوردیکوه

ی بسیار زیاد )و حتی نوردی ایران، به موازات رشد کم  کوه

یک جریان پرقدرت شکل  پیمایی،دوستداران کوه (یکنندهنگران

ی نوردی برجستههای کوهگرفته که با الگو قرار دادن برنامه

ی جشنواره»پیگیری رویدادهایی مانند  با جهان، و همچنین

« های بلندگروه کوه»سازمان فرانسوی که « یکلنگ طالی

(GHM) اجرای صعودهای نو، دشوار، و  کند،برگزار می

؛ رخدادی که باید آن را به را هدف گرفته برانگیز چالش

 فال نیک گرفت.

جشنواره،  یدوره هفتهای رسیده به با نگاه به گزارش

مقایسه ی شاخِص هر سال در برنامهدریافت که توان وضوح میبه

تر و از نظر سختی ، از نظر مدت طوالنیهای پیشینبرنامهبا 

وضع، در مورد دیواره نوردی  وبیش دشوارتر بوده است.کم

تر شدن البته کمی متفاوت است؛ به این معنا که مشکل

دهد که ممکن است علت ای را نشان نمیصعودها، روند پیوسته

های کوهستانی بلندی باشد که آن محدودیت نسبی وجود دیواره

با این حال،  ند.ادر ارتفاعات باال قرار گرفته در ایران

سبکبار و   ترفنیهم گرایش به صعودهای نوردی در دیواره



 افزایش محسوسی یافته است. گذاری()بدون بارگذاری و ثابت

ی ، بحث در زمینهکاغذیمجازی و  ایِ رسانه همچنین در فضاهای

 پیوسته در حال افزایش است.کارهای دشوار و نوآورانه 

نوردی، به ی کوهنظران عرصهها است که شماری از صاحبسال

ی اجرای کارهای نو و باارزش شماری که در زمینهانات بیامک

ی کنند. اما، در دو دههدر ایران وجود دارد، اشاره می

نوردی آمد که گویا پس از یک دوره کوه گذشته، روندی پدید

ی مرزی آورد. نتیجههای برونداخلی، باید روی به برنامه

نوردی در ی کوهاین دیدگاه، اجرای تعداد زیادی برنامه

ها هزارمتریبیرون از کشور، حتی روی هشت مختلفِ های کوهستان

اند و ی رضایت شخصی ارزش داشتهبود که شاید فقط از جنبه

اند. در شرایط کنونی که فنی نبوده هایشاخصهدارای 

تر از گذشته شده، شاید فرصتی کردهای ارزی بسی سختهزینه

نوردی در کوه ه پتانسیلباشد برای توجه بیشتر ب شدهفراهم 

این به  هاآن هایی که گزارشبرنامهداخل کشور. در میان 

توان از کم یک برنامه را میدوره از جشنواره رسیده، دست

ی کارهایی ارزیابی کرد که نظر دشوار و فنی بودن، در رده

 روند.به شمار می« سخت»با معیارهای جهانی هم 

نویسی، در خور یادآوری است که تولید ی گزارشدر زمینه

نوردی پیش نرفته است و آن محتوای نوشتاری، همپای کار کوه

انتظار « نویسیکوه»کیفیتی را که پس از حدود هشتاد سال 

بینیم. امید است که رویدادهایی مانند این رود، نمیمی

 ذار باشد. نویسی هم اثرگجشنواره بتواند در ارتقای گزارش

شان دریافت شده، هایی که گزارشی دیگر در مورد برنامهنکته

 هایکافی به مسایل مربوط به محیطاین که توجه شایسته و 

 شدت مورد تهدیدبه ر ایران شوربختانهکه د یکوهستان

خورد که امیدواریم این امر هم بیش از به چشم نمی  ،هستند

 دی قرار گیرد.نوری کوهپیش مورد اعتنای جامعه

نوردی، از کند که فدراسیون کوههیات داوران پیشنهاد می

ای برای هر دوره از جشنواره سالهی یکاین پس دبیرخانه

ی نقد نوردی، ارایههای کوهتشکیل دهد تا با رصد کردن حرکت

برگزاری ای، و تولید محتوا برای فضاهای رسانهو نظر، 

 ارزشمند، نوردیارهای کوههایی با هدف شناخت معیکارگاه

نوردی های کوههای مؤثرتری در جهت ارتقای سلیقه و هدفگام

های شود که برنامههمچنین پیشنهاد می برداشته شود.

های داخلی مورد داوری قرار مرزی هم در کنار برنامهبرون



نوردی ای از کارهای کوهگیرند، چرا که لزومی ندارد دسته

ی در مقولهیا  قرار گیردتوجهی بیمورد  ،ِصرفِ محل اجرابه

 بندی شود.دیگری دسته

*** 

 گزارش دووبیستی صعودهای برتر، ی هفتمین جشنوارهدبیرخانه

محیطی( و یک ی فعالیت )زیستنوردی، دو خالصهی کوهبرنامه

هیات داوران پس از ها،  از میان آندریافت کرد که  کتاب

نوزده برگزاری دو نشست )یکی حضوری و یکی در فضای مجازی( 

چند تایی از واجد شرایط بررسی ارزیابی کرد.  را  گزارش

ی قوت در خور توجه نقطه ها در یک یا دو جنبه،این برنامه

د اما از نظر نوآوری و معیارهای فنی، نسبت به داشتن

 اند. شود، ضعف داشتهها یاد میهایی که در زیر از آنبرنامه

نوردی، ی کوههای اجراشده، در زمینهاز میان برنامه

اجراشده توسط  الرأس جوپارپیمایش زمستانی خطی برنامه

با توجه به شش  حمید جمشیدی، حسام آرامش، و محمد آذرشب 

یکسره »های زمستانی و روز تالش در آن کوهستان که فعالیت

ی سوم هیات عنوان گزینهبه های کمی را به خود دیده،«نوردی

این برنامه، درواقع به یکی از برگزیده شد. داوران 

نوردی ایران که پیمایش کامل این ستیغ دشوار رویاهای کوه

 در زمستان بود، تحقق بخشید. 

 اجراشده توسط خسرو ُحمصی، کوهستیغ شاهان زمستانی پیمایش

به خاطر  نژاد، و ابوالفضل سیفیاکبریابوالفضل مالعلی

در انتخاب هدف، طوالنی بودن مسیر،  و ابتکار عمل نوآوری

ریزی دقیق، برنامه های مسیر،بسیاری از قله شناخته بودنِ کم

ی محلی و توجه به مسایل محیط زیستی احترام به جامعه

نوردی ارزشمند ی کوهعنوان دومین برنامهبه کوهستان،

 شد. انتخاب 

شکل پیمایش زمستانی ستیغ نعلیی نامههیات داوران، بر

آبادی ای و سعید نجفاجراشده توسط مجتبی قهیه کوهعلم

شده، پیموده طوالنی بودن مسافتِ  را با توجه بهفراهانی 

زمان زیادی که برای صعود الزم بوده، مرتفع بودن کلی 

دلیل الرأس ایران(، همچنین بهخطالرأس )بلندترین خط

 ریزی دقیق، اجرای کارهای تمرینی متناسب با هدف،برنامه

ی بینی نشدهقدرت تطبیق صعودکنندگان با شرایط متغیر و پیش

 های فنیِ سازی بسیار خوب برنامه، و دشواریمستند کوهستان،



های خوب جهانی قرار ی برنامهدر ردهمسیر که برنامه را 

 داند.دریافت کلنگ طالیی این دوره میی شایسته دهد،می

نوردی، هیات داوران این دوره، گزارش ی دیوارهدر زمینه

ی دریافت کارابین طالیی باشد، ای را که شایستهبرنامه

صعود  ی تالش برایفت نکرده است. هیات داوران برنامهدریا

اجراشده توسط صادق  امیرعالیی –رست زمستانی مسیر هاری

نور، محمدرضا زاده، محمد پیروسار، محمد عشقیقلی

کوه ی علمروی دیوارهمند، هادی محرمی، و امیر پیشرو حقیقت

 با توجه به این که مسیر یادشده، برای کار زمستانی را

خاطر سبک صعود سبکبار )که در پرچالش است، و همچنین به

و تقسیم  ندرت به کار رفته(کوه بههای زمستانی علمبرنامه

ی دریافت تقدیرنامه یستهشا کار بسیار خوب روی دیواره،

داند. می  

*** 

و  سنتیدر پایان، هیات داوران با تأکید بر معیارهای 

نوردان ایرانی طرفدار آن ویژه کوهبسیار ارزشمندی که به

که به شکل  نوردیی کوهتأکید دارد که هر برنامه هستند،

ویژگیدیگر ، فارغ از دشواری و اجرا شود« پذیرمسوولیت»

به  جا که، از آنگیردکه در این جشنواره مالک قرار می یهای

فرد با طبیعت می  سبب پیوند دادن بخشد،ها عمق میدوستی

و  ،دهدشود، حساسیت او را در قبال محیط زیست افزایش می

گوی نیازهای غریزی انسان است، ارزش ذاتی خود را پاسخ

ی صعودهای برتر، رویدادهایی مانند برگزاری جشنوارهدارد. 

که در  برای ارج نهادن به کارهای سخت ای استفقط بهانه

چیز کوششی است در راه چیره  نوردی، بیش از هری کوهعرصه

ای برای های شخصی، و نه وسیلهها و محدویتشدن بر کاستی

  تفاخر.


