
 جهرم  سیمکان غار شفق

     Shafagh Caveنام انگلیسی: 

  نام فارسی : غار شفق
 

  

کیلومتري شرق شیراز، در شهرستان جهرم  140غار شفق در 

کیلومتری جهرم و دقیقا روبروی روستای  ۷۵بخش سیمکان در 

کوشکسار قرار گرفته است .این غار دارای استالگمیت و 

استالکتیت های منحصر به فردی میباشد. اين غار، سه دهانه 

ر دارد و درون آن مانند سالني است که گنجايش صدها نف

هاي متعدد و  انسان را دارد. غار شفق داراي آب فراوان، چاه

هاي بي شماري است و يکي از  استاالگمیت و استاالکتیت

رود. دهانه  بزرگترين و زيباترين غارهاي ايران به شمار مي

متری از کف دره قرار دارد ونام این  ۲00ورودی این غار در ارتفاع 

تنگ تیهو می باشد واین  دره که غار در آن قرار گرفته است

بخاطر تیهوهای فراوانی است که در این تنگه قرار دارد. پس از 

متری به یک تاالر بزرگ ۵0وارد شدن به غار وطی یک مسیر 

راه ختم  ۲که به   متر است 40در  ۵0که در حدود   میرسیم

 ۲متر است و دارای  ۲00میشود، راه سمت راست که درحدود 

که بین این دو چاله داالنی بسیار زیبا از متری است  3.۵چاله 

قندیلها تشکیل شده است و دارای آب می باشد. وجود 

دهد که اين  هاي شکستة الوان در غار شفق نشان مي سفال

گاه انسان مورد استفاده قرار  مکان در گذشته به عنوان سکونت

 گرفته است.  مي

 

ي افالك،  سترگ سر بر سينهسركش و 

 و مغرور،  سايدمي

 زندپوزخند مي بابازواني پيچ پيچ،

  "سي چاني  "در سنگالخ

طراوت چشمه  ميشي                                                               

   هاي خسته بر كوله

 .پاشيد عطر عاطفه مي

 قرار،ما، بي

 پاورچينراه سپرديم و غروب، 

 نشست  مي     "حوض دال "ي  بر قله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسي اصوات كوهستان بر انسان تاثير زيبائي

 گوناگون جهات از كه دارد وجود تنگاتنگ اي رابطه  بين انسان و طبيعت 

 مختصر بررسي اينجا در امّا  و تأمّل مي باشد، بررسي قابل

 نظراست، مورد  شناسي زيبائي حس  كوهستان با خصوصاً طبيعت،  رابطه

رسند  آرامشي معنوي و الهامات هنري مي به ها انسان آن واسطه به كه

كه كوهستان مأمن بسياري  باشد داليلي از يكي امر همين شايد  .

 .باشد مي و بوده هنرمندان و فرهيختگان عرفا، پيامبران،  از

معنوي و روحاني در كوه قابل توجيه و تفسير نيست و البته احساسات     

توان به  باشد. اما در مورد حواس ظاهري مي زبان از بيان آن الكن مي

 .بررسي موضوع پرداخت

بصري از  لذت شوند، مي درگير نوعي به  در كوهستان پنج حس   

مشاهده مناظر، استنشاق هواي پاك و عطر گياهان، چشيدن آب چشمه 

 جهت كه حس دو اما  كوهستان، اصوات شنيدن و  مس نسيمساران، ل

 .گردند، حس بينائي و شنوائي است استفاده مي زيبائي شناخت

گيرد بينائي است، انسان  اولين حسي كه معموالً مورد استفاده قرار مي  

از ديدن مناظر زيباي كوه به وجد مي آيد و شايد اين دليلي باشد كه 

شود، خصوصاً حس  شود يا كمتر توجّه مي ه نميديگر به ساير حواس توجّ

اصوات كوهستان   .شنوائي كه يكي ديگر از راه هاي شناخت زيبائي است

وزش باد  از كه گوناگوني صداهاي و  ازجمله صداي پرندگان، جويبارها

آيند، همگي باعث بيداري حس زيبائي شناسي در ما  به وجود مي

 .گردند  مي

توان شنيد و لذّت كوهپيمائي و  كمي توجه مياين اصوات را با     

 منظره يك ديدن براي كه گونه همان و كرد چندان دو را  كوهنوردي

ها  است بايستيم و تماشا كنيم، مي توان گاهي توقّف كرد، چشم ممكن زيبا

هاي  را بست وفقط شنيد. و به همان نسبت كه تنوع مناظر در ارتفاع

مختلف متفاوت است، مي توان تفاوت اصوات را در ارتفاعات مختلف شنيد 

و لذّت برد. مثالً اختالف صداي پرندگان از نظر نوع آنها و همچنين 

كنند كه در جنگل هاي انبوه صدايي بم تر دارند  زندگي مي ارتفاعي كه

شود و  زارها صداي آنها زيرتر مي در حالي كه در ارتفاعات باالتر و چمن

 .كند نوائي متفاوت پيدا مي

مواردي نيز ممكن است باعث شوند كه ما نتوانيم اين اصوات     

ن با هاي كوهنوردي، صحبت كرد گروه وصداي سر مثل بشنويم  را

همنوردان، استفاده از وسايل پخش صوت و نوع پوشاك كه گاهي روي 

 .پوشاند ها را مي گوش

اگر يك بار لذت شنيدن اين اصوات را درك كنيم، مطمئنا اين موانع     

 .سپاريم رداشته و با تمام وجود به آن گوش جان ميب راه سر از  را

ن ناميد، از جهات توا اين اصوات كه آن را موسيقي كوهستان مي    

 علمي، هاي رشته  باشند، حتّي يكي از گوناگون قابل بررسي مي

پردازد. اما نظر ما  بررسي اين اصوات مي به كه  است  زيستي موسيقي

بخش  شناسي اين موسيقي است، كه الهام بيشتر جنبه هنري و زيبائي

 .هنرمندان بسياري براي خلق آثار هنري بوده است

 

 .ود و يكديگر حمايت كنندكوهنوردي ورزش نيست بلكه سبك زندگي است چراكه افراد بايد در اين رشته ياد بگيرند و بدانند كه چگونه از تيم خ

در راستاي كوهنوردي تجهيزات خوبي در بازار 

اصيل وجود دارد اما متاسفانه دور شدن از فرهنگ 

كوهنوردي به مشكالت افزوده است و هر كس به 

فكر خود و صعود به قله است و كار گروهي را 

 .ناديده مي گيرد

 خبــري  همــــونـــدگــاهنــامه آمــوزشي ، 

 1394سال  سوم  آذرماه       8شماره   

 باشگاه فرهنگي ورزشي شيراز جوان

 بوستان خلدبرين  30/18يکشنبه هر هفته ساعت  همايش هفتگي : 

 

 

 اصول كارتيمـــــــــي

 . نيست كمتر محصول توليد از تيم تشكيل هميتا                                           

 . بُرد را بازي نميتوان اھبا وجود بازيگراني خوب ممكن است بازي را ببازيم ، اما بدون آن

 . سازگار و انعطافپذيرند ، انعطاف ناپذيري بالي جان آدمي است -1 

 . شد برنده يگر يكد با و كاركرد يكديگر با بايد ، مداستاننده و مدسته -2

 . دكنن غيرمعمولي ايهكار ميتوانند دهمتع معمولي ايه آدم ، پذيرند دهتع -3 

ارتباط برقرار ميكنند .تيم يعني يك جان در چند بدن ، مثل خردمندان فكر كنيد اما با مردم به زبان  -4

 . خودشان حرف بزنيد

 ما زندگي كيفيت ، ورزيم مي تالش كه اي زمينه رهدر ؛ دهتيم باكفايت عضو اليق ميخوا . يق و باكفايتندال -5

 . ماست طلبي تعالي مستقيم تابع

 و بحث از كه بترسيم كساني از ، نترسيم ، ميكنند استدالل و بحث كه اييهآن از. ستندهقابل اعتماد  -6  

 . ميروند گفتگوطفره

 . ياران ، تيم را باال ميبرند -8                                              : انضباط دارند -7  

 .بخشد مي نيرو را تيم ، تيم عضو هر دروني يجانهمشتاقند ،شور و شوق و  -9

 به حواسشان و وشهموفق مي شود كه براي رسيدن به مقصد مصمم باشد ،  ،تيمي دارند دفيهقصدي و  -10  

 . كنند حساب خود حركت هر  روي ، باشد كارشان

 . آماده اند ، راز كاميابي در آمادگي است -12                                   احساس رسالت مي كنند  -11

 .پيونداعضاي تيم است عامل ارتباط ؛ شوند مي مراههبا يارانِ تيم ميجوشند ؛اگر با آنان راه بياييد ،  -13 

 . از خود گذشته اند -15                                      . در پي ارتقاي خويشند -14

 . پي گير و نستوه اند -17                               . مشكل گشايند -16  

 بياييد اينگونه باشيم

http://babolmount.blogfa.com/post/207


وردیم ما به غیر از یک صعود به دنبال ارزش های واالی انسانی هدف از صعود های ما صرفا فقط یک صعود نیست و ما در پی معشوق قله های عشق را در می ن

م پس از صعود هستیم ما قصد با هم بودن را داریم و می خواهیم یاد بگیریم که چطور یک سیب کوچک را با عشق بین تمام دوستان تقسیم کنیم ما قصد نداری

 فتح کنیم یک قله دست به صعود قله منیت بزینم و یک قله دیگر به نام من را

 

 جمالت حكيمانه كوهنوردي :
شايد من اولين فردي نباشم كه اورست را صعود  :ادموند هيالري

 !اما اولين كسي هستم كه بعد از صعود قله زنده برگشتم كردم

Delxan Daresi  

زماني كه با داليل منطقي برنامه اي انجام  :هرگز تاسف نخوريد

 .نشده و هم قله اي صعود نمي شود

صعود به قله امري اختياري است در حاليكه فرود از  :اد ويستور 

 آن اجباري خواهد بود

 !مهمترين عضله يك كوهنورد مغز اوست :ولفگانگ گوليچ 

Delxan Daresi 

ي بيشمار است اما من اشتباهات خود راخواهم اتفاق در كوهنورد

 شمرد

Edward Whimper 

 كوهنوردي هم جرئت و قدرت مي خواهد و هم جسارت 

 !ي يك تار موست ي ميان جسارت و حماقت به اندازه اما فاصله

Delxan Daresi 

 صعود نكردن هم قسمتي از فرايند صعود است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ كوهنوردي

تبلور ارزش ها و ضدارزش هاي اخال قي براي هر فرد مجموعه صفاتي است كه از سوي يك جامعه يا افراد تشكيل دهنده آن مورد پذيرش 

فرهنگ عمومي تبديل قرار گرفته است. با گذر زمان تلقي اكثريت افراد جامعه و معيارهاي مشترك اعضاي آن به خرده فرهنگ و سپس 

 .مي شود

از جمله ضدارزش هايي كه در جامعه ما تقريبا تبديل به فرهنگ شده، رسيدن به اهداف شخصي بدون توجه به منافع مشترك جمعي و 

غيرمادي و دستيابي به آن به هر قيمت ممكن است ولو اينكه عمل فرد منجر به از دست رفتن جان انساني ديگر شود، حتي اگر آن خواسته 

يك هدف متعالي باشد. اما غرض، نقد فرهنگ عمومي در حوزه ورزش ازجمله ورزش كوهنوردي است كه چند صباحي است دوستدارانش 

را به كام حادثه كشانده و سرانجامي اسف بار را رقم زده و البته پس از هر حادثه مباحثي چون حادثه آفرين بودن ورزش كوهنوردي، 

 نداشتن تجهيزات كافي و... مطرح شده است. اما آيا مشكال ت جامعه كوهنوردي ما تنها به اين موارد بازمي گردد؟ عدم آموزش مناسب،

آيا اگر همه آموزش ديده باشند شاهد حوادثي اينگونه نخواهيم بود؟ يا اينكه ديگر كشورهايي كه به صورت حرفه اي و در كوهستان هاي 

هدف از كوهنوردي >فاتي اينچنيني روبه رو هستند؟ به زعم نگارنده نكته مغفول اين گفته اين است كه دشوار به صعود مي پردازند، با تل

 .كه خود بسي جاي تاسف دارد <جاي خود را به كوهنوردي به عنوان يك هدف داده است

نوردي مورد پرسش باشد انگيزه حاال براي تفريق دو خاستگاه فوق پيامدهاي هر يك به اختصار بيان مي شود: هنگامي كه هدف از كوه

هايي همچون تندرستي يا سال مت روح و پرورش جان مطرح مي شود كه اغلب ارزش هاي اخال قي در آن نهفته است و نيازهايي چون 

جويي، شادابي و تفريح را نيز دربرمي گيرد، اما هر گاه اين ورزش به عنوان يك هدف مورد توجه باشد خواست هايي مانند شهرت، برتري 

كسب عنوان و ... را مطالبه مي كند كه در چنين برداشتي از كوهنوردي، بسياري از ارزش هاي اخال قي رنگ مي بازد و تنها كاميابي 

شخصي بروز مي يابد. البته كسب شهرت و عنوان در هر فعاليت ورزشي امري كامال بديهي است اما در كوهنوردي كاميابي جمعي بر 

دارد و مصلحت انديشي شخصي عواقبي زيانبار به همراه دارد و نسبت به ديگر ورزش ها بسيار خطرناك تر خواهد شهرت فردي ارجحيت 

 .بود

اما آنچه  همچون مواردي كه در صعود به قلل هيماليا و همچنين قله لنين روي داده و منجر به مرگ چندين كوهنورد ايراني شده، خود به 

دي به عنوان يك هدف مدنظر بوده چراكه اگر هدف از كوهنوردي كه بديهي ترين آن سال مت جسم روشني گواه اين بوده كه كوهنور

است مورد توجه بود، شايد امروز شاهد مرگ سامان نعمتي نبوديم و دوستان او اگر به اين امر توجه مي كردند كه او را به تنهايي رها 

ار متري بوده برسند، امروز جاي خالي او را حس مي كنند. يا اگر دكتر بهاءلو تنها هز 8نكنند، تا به هدف شخصي خود كه تنها صعود به قله 

 .به صعود فكر نمي كرد شايد امروز فدراسيون كوهنوردي در مظان اتهام قرار نمي گرفت

دشوار و  دردي كه ورزش كوهنوردي به آن مبتال ست شامل تمامي كوهنوردان، چه حرفه اي و غيرحرفه اي و محدود به مسيرهاي

 در صعودهاي كم خطرتر نيز هستيم صعودهاي خطرناك نيست چراكه هر ساله شاهد رخدادهايي اينگونه حتي

 در كوهنوردي فرآيند برنامه ريزي 

 ريزي برنامه تعريف

اغلب واژه  .عمومي و تخصصي، كافي است تا تعاريفي از اين دسته را پيش روي ما قرار دهد هاي واژه نامهنگاهي به 

كار يا فعاليت برنامه ريز؛ شکل گيري برنامه ها؛ ساخت يا ترسيم يک طرح يا نمودار؛  هاي عمومي برنامه ريزي را نامه

هاي تخصصي نيز آن را، شيوه و فرايند سيستماتيک و گام به  واژه نامه اند كشيدن طرح، طراحي، تدبير كردن دانسته

با نيازها، عاليق و مشکالت موجود يا پردازد كه  هاي ممکني مي اند كه به تعريف، ايجاد و ترسيم فعاليت گامي دانسته

 آينده مطابقت داشته باشند

به عبارت ديگر، برنامه ريزي فرايندي است منظم مداوم وحساب شده ومنطقي جهت دار و دورنگر به منظورهدايت 

 .ريزي بايدمداومت داشته باشد وارشاد فعاليتهاي جمعي براي رسيدن به هدف مطلوب است. برنامه

 اين از يک هر واقع در.شود مي شامل را برنامه ارزشيابي و برنامه برنامه،اجراي تهيه  برنامه ريزي در كوهنوردي: 

 در و داشته يکديگر با تنگاتنگي و نزديک رابطه و شده محسوب ريزي برنامه فرايند از مهم بخش يک فرايندها

 .آورند مي وجود به فراوان پوشي هم و تداخل مختلف مراحل

 بدون و دارد خاص هاي توانايي به نياز كه است دشواري و مهم بسيار اي وظيفه نوردي كوه در ريزي برنامه      

 گروه اعضاي از معدودي تعداد شک نباشند،بدون هايي ويژگي چنين داراي است ممکن گروه اعضاي كليه ترديد

افراد با به دست آوردن دانستني ها،نگرش ها و  اين كه ذكر شايان.داشت خواهند را وظايفي چنين انجام توانايي

مهارت هاي ضروري و با لحاظ نمودن اين فرآيندها در برنامه هاي كوه نوردي مي توانند برنامه عملياتي خود را با 

 موفقيت بيشتري انجام دهند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

