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 نوردی کشورنقش ایرانیان ارمنی در کوه

 3131مناسبت شصتمین سال تأسیس باشگاه ورزشی فرهنگی آرارات، به

 

 

 1331نوردی در ایران، اللون، گری کوهی مربینخستین دوره

 کننده: هاملت چرخیچیان، فلیکس مناساکانیان، گغام میناسیان، نورایر میناسیانارمنیان شرکت

 

دهند، اما در کی از کل جمعیت کشور را تشکیل میکه درصد کوچ با وجود آن (1)ارمنیایرانیان 

خود  یاند. هر ایرانی ساده، در محلهیرانی حضور و تاثیر چشمگیر داشتها یهای گوناگون جامعهزمینه

 ...و ی،، مکانیکیتراشکار در کاری مانند شناسد کهماهر ارمنی میگر یا کمی دورتر، یک صنعت

کند و زبانزد دیگران است. پژوهشگران اجتماع و تاریخ ایران هم نقش ارمنیان را در استادانه کار می

توان گفت که عالقه و به جرات می»نویسد؛ اند. اسماعیل رایین مییافته ها برجستههبسیاری زمین

نظری  [...] نظیر استبی این سرزمین، [...] و هنر ،ف، صنایعر  اشتیاق برادران ارمنی ما به پیشرفت ح  

اکنون در ت 1۰۱۱های از سال هصاحب حرفه و صنایع در ایران ک یکار ارامنه یکوتاه به فعالیت و ثمره

صنعت و هنر و انواع مشاغل  دارد که سهم رواجبرند، این نکته را مسلم میاین مرزوبوم به سر می

 هرایین سپس ب (3)«ارمنی در پیشرفت کلی صنعت در کشور ما قابل ستایش و تذکر است. (2)اقلیت

 یکند که دو تن از پژوهشگران ارمنی )آبراهام گورگینیان و هانانیان( با مطالعهک بررسی اشاره میی

حرفه و چهل و نه »ند. مطابق این بررسی، اهنجام رسانداهدقیق سنگ قبرهای ارمنیان جلفا و فریدن ب

پیشه... از بدو ورود مهاجرین ارمنی به جلفا، اصفهان و فریدن در این سه شهر متداول شده و 

ا، به کارهایی مانند ههدر میان این حرف (4)«ند...اهها اشتغال داشتآن هصنعتگران و هنرمندان ارمنی ب

گری اشاره ی و توپچیسازعت چاپ، نوازندگی، آهنگری، اسلحهگری، زرگری، ساعت سازی، صنریخته

 .ستا هشد

های پس از درخشانی دارند؛ از نخستین سال ی کار فرهنگی هم ایرانیان ارمنی سابقه یدر زمینه

میالدی، دوران شاه عباس(، آنان با ساختن  1۰۱۱تا  1۰۱3های صفهان )سالاهمهاجرت ارمنیان ب

مدرسه، آغاز به کار آموزشی کردند. سیس أا )که محل آموزش هم بود( و نیز تعبادتگاه و کلیس

کوشش خلیفه  نخستین چاپخانه در ایران، و در کل خاورمیانه، به دست ارمنیان جلفای اصفهان و با

 یافزاید، ساختن همهه بر قدر و ارزش چاپ این کتاب میچآن»سیس شد. أخاچاطور گیساراتسی ت
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نخستین  .(۱)«باشدیون کلیسای وانک میروحان یوسایل چاپ کتاب مذکور، حتی کاغذ آن به وسیله

میالدی در این  1۰3۱کتاب چاپ شده در ایران و خاورمیانه، کتاب مذهبی ساقموس است که به سال 

مدرن در جلفا  یهجری قمری( نخستین مدرسه 12۱۱) 1۱43در سال »ست. اهچاپخانه چاپ شد

است با که تاریخ ایجاد این مدرسه با چند سال اختالف مقارن  حائز اهمیت این یسیس شد. نکتهأت

سیس چاپخانه و أست که تا . پیدا(۰)«توسط میرزاتقی خان امیرکبیر تاسیس دارالفنون در تهران

یرانیان، و دست یافتن آنان به اهنوین چه تاثیر شگرفی در شناساندن تمدن جهانی ب یمدرسه

ای خودکامگی حاکمان و ههبشریت، و رهایی نسبی از سیاهچالدستاوردهای فرهنگی و اجتماعی 

 .ستا هداشت ی آن دوراننادانی گسترده

اند، بسیار های خارجی آشنایی داشتهدر میان ارمنیان، کسانی که با بیرون از کشور مراوده و با زبان

ز ایشان بودند.مثالً در زمان رو، شماری از مترجمان و نیز سفیران ایران در کشورهای دیگر ابودند. از این

مثل میرزا ملکم خان، نریمان خان،  [...] سفرای ایران در لندن، سوییس، و پاریس»شاه ناصرالدین

 .(7)«ارمنی بودند [...] آوانس ماسحیان

رفت ایرانیان از دوران استبداد دیرین بود، ارمنیان حضور چشمگیر و در جنبش مشروطیت که آغاز برون

های تاریخ مشروطیت، به عنوان یکی از رهبران داشتند. از یپرم خان ارمنی در بیشتر کتابمؤثر 

ی مردم ایران در خیزش بودند. ارمنیان در کنار تودهخواهی، مشروطه یاد شده است.  از اوایل مشروطه

ردندی ی[ مسلمانان آمیزش و جوشش نکارمنیان که تا آن هنگام با ]عامه»احمد کسروی می نویسد: 

. در چند مورد (۱)«داشتندی میخواهان همدستنمودند و در نهان با آزادی]...[ اکنون همه مهربانی می

که محمدعلی « استبداد صغیر»ی ان که قفقازیان داشتند(. در دورهارمنیان نقش پیشگام داشتند )چن

شهر تبریز( به کانون ویژه هخواهان درافتاده بود، آذربایجان )برحمی با مشروطهشاه با سرسختی و بی

( 12۱7ی سخت )خواهان بدل شد و به مبارزه با محمدعلی شاه پرداخت. در این هنگامهواقعی آزادی

ی اسماعیل آقا سیمکو و دسته و د با داردرست کردند؛ مثالً در نبر« مجاهد»های ارمنیان هم دسته

کسان بسیاری از آن  و بسیجیدنیرو میسو عمو اوغلی از یک»السلطنه )دشمنان مشروطه( اقبال

پیوستند. یک دسته از ارمنیان نیز به سردستگی و به مجاهدان می رسیدندها پیاپی میپیرامون

ساز به سامسون نامی از سرجنبانان داشتاکسیون به آنان پیوستند. همچنین کسانی از گرجیان بمب

 .(9)«جا درآمدندآن

خواهان ایران خواهانه، و از آزادیهای استقاللکردند، از حرکتفعالیت میهایی که در ایران داشناک

باشد(. بوده  روسیه نظام تزاری ها با داشناک مخالفت دتوانهای آن میکردند )یکی از دلیلحمایت می

های ی داشناکرستم از ارمنیان تفلیس که یکی از سه رهبر و مؤسس داشناک بود، دستوری به همه

 .(1۱)«صادر کرد و همکاری آنان را با ملیون ایران  برای حفظ استقالل این کشور اعالم نمود ایران

اند؛ در های اجتماعی و فرهنگی ایران هم ارمنیان نقش در خور توجه داشتهدر بسیاری از دیگر حرکت

تارها بوده( ی بهترین که سازندهیحیی استاد هایی نامداری چون هاوانس آبکاریان )موسیقی به چهره

به دست عثمانیان  191۱عام خوریم. همچنان که از میان ارمنیانی که از قتلو ملیک اصالنیان برمی
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شود. تآتر دان برجسته لوریس چکناواریان ظاهر میجان به در برده و به ایران پناه آوردند، موسیقی

هجری  1297تا  129۱ی هاایران به دست ارمنیانی چون ساناس آبر و هوسپ ناتاوسیان در سال

را « آبی و رابی»قمری پا گرفت. نخستین کارگردان سینمای ایران، آوانس اوگانیانس است که فیلم 

 131۱ز اول فروردین اهزبان آلیک است کرمنیای هدایر ایران، روزنام یترین روزنامهقدیمیساخت. 

نوردی فعال ای کوهههها و مقالمواره در چاپ گزارشه هست )این روزناماهپیوسته منتشر شد

زبان »ست.( یکی از بهترین عکاسان طبیعت ایران، یک ارمنی است؛ نیکول فریدنی که توانسته با اهبود

بهترین تصویرها را از ایران به جهانیان عرضه کند. یکی از دوستداران و پژوهشگران  عکس« جهانی  

ای ههها و مقالبه محیط زیست کشور کرده و کتاب مانندیطبیعت ایران که خدمت ارزنده و کم

 .پرشماری در این زمینه منتشر کرده، هنریک مجنونیان است

توان یادآور شد: کالرا آبکار از ارمنیان اصفهان، تخستین زن موردهای بسیار دیگری را هم می

استپانیان، نخستین زن پزشکی ایران؛ آنیک گذار دندانمینیاتوریست ایران؛ آرتین استپانیان، بنبان

دندانپزشک ایران، زابل استپانیان بارتو، نخستین زن تلگرافچی ایران؛ لرتا هایراتیان، تخستین زن 

هترمند تآتر در ایران؛ برسابه هوسپیان، مؤسس نحستین کودکستان ایران؛ گابریل گورگیان، وارطان 

ترین معماران اوایل دوران پهلوی که برجسته هوانسیان، پل آبکار، اوژن آفتاندلیانس، و قلیچ باقلیان از

اند؛ ویکتوریا اوهانجیان، نخستین زن معمار ایران؛ لیلی اوپال، را به یادگار گذاشته ماندگاریآثار 

البیس فراهیان از و های ورزشی بیرون از کشور حضور یافت؛ نخستین زن ایرانی که در میدان

  در ایران. گذاران مهد کودکپایه

*** 

 بازان ایراننوردان و اسکینخستین کوه

سمبات های روین را در ایران داریم، کوهی آههای ورزشی که سابقنوردیاز نخستین کوه

نوردی یران به کوها هخورشیدی در تفلیس( است که پس از مهاجرت ب 127۱)متولد  سرکیسیان

کوچک و ارمنی نشین تلو در شمال شرق  روستایست. آغاز ورزش اسکی در ایران با نام ا هپرداخت

 های محسن محسنین، دکتر عبادهللا بصیر کههست. طبق نوشتا هلشگرک( پیوند خورد یتهران )جاده

ت خود را در فرانسه به که تحصیال ست، پس از آنا ههای نو در ایران بودگذاران ورزش ز مبلغان و پایها

ساخت چوب اسکی را به  یگردد، طریقهبه کشور بازمی خورشیدی 131۰سال  رساند و درپایان می

مراه چند نفر از دوستان برای اسکی ههدهد. او بیزار یاد منجاری صدری در خیابان الله مجار   دو کارگر

لشگرک معروف شد و بسیاری از کم این نقطه به پیست تلو یا پیست رفتند، و کمای تلو میههبه تپ

عالوه بر نجاری صدری، یک نجار »رفتند. در این زمان، جا مینآ هوزهای تعطیل ببازان تهران در راسکی

 .(11)«فتگرزار سفارش ساخت اسکی مییابان اللهارمنی هم به نام واراز در خ

ها، یک ارمنی ( در بخش خانم1322اسفند  19علی، ای اسکی ایران )آبههدر یکی از نخستین مسابق

 .(12)آورددوم را به دست می یرتبه ریتا آالوردیانبه نام 
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یس یسیس شد و نخستین رأت 132۱فدراسیون دیگر( در سال  1۱زمان با هم)فدراسیون اسکی ایران 

یس یرهم  13۱7تا  1334و از اداشت. ت را این سم   133۱بود که تا  - فلیکس آقایان -ارمنی  آن یک

نوردی و اسکی خوانده ، به نام فدراسیون کوه13۱۰ - ۱7ایی، از جمله ههفدراسیون اسکی )که در دور

 .شد( بودمی

را  آوانس مگردونمکاری داشت، های آن زمان همانان اسکی ایران که با فدراسیوناز نخستین قهر

مرکز آموزش »در آن که  هل تلو بود. آوانس خدمت وظیفه را در پادگان لشگرکا هتوان نام برد کمی

تشکیل شده بود، گذراند. از کارهای بسیار جالب « نوردیزمستانی و کوههای نظامی برای ورزش

بازانی مانند سروان )بعدها؛ سرهنگ( یحیایی، و سروان نوردان و اسکیین مرکز که در آن کوها هتوج

ی هوجوی هواپیمای سقوط کردموریت جستأ( خاکبیز فعالیت داشتند، اجرای م)بعدها؛ تیمسار

پرماجرا و  یبود. در این برنامه 1327اسفند(  3بهمن تا  22ی کوه کینو در زمستان )مریکایی در حوالا

، یک ارمنی دیگر آوانسنوردی زمستانی چند روزه در ایران باشد، به جز دشوار که شاید نخستین کوه

پور، علی همراهان؛ یحیایی، خاکبیز، گیالن دیگراز هم حضور داشت ) ماناواز میکاییلیانبه نام 

  .(13)(بقایی

نخستین مربی خارجی که برای  –سکی ایران به پیشنهاد گاستون کاتیار فرانسوی اهنخستین تل

و توسط انجمن تربیت بدنی ایران )بعدها؛ سازمان تربیت بدنی( از  –یران آمد اهآموزش اسکی ب

تلو نصب شد ای ههدر تپ آوانس مگردونبه کمک  ،و توسط کاتیار پوما خریداری شد یکارخانه

به تربیت کمک  ( اقامت خود را1327و  132۰های اول و دوم )کاتیار سال. »(14)(1329دی  29فتتاح؛ )ا

نفر از بهترین  4این دوره،  مرکز اختصاص داد. در پایان 2و  1بازان لشکر مربی و آموزش اسکی

ماناواز و  آوانس مگردونو  ،، بهادر فایبر و ابراهیم فیاپرر اصالً قفقازیبازان آن زماناسکی

با اجرای « تیم ملی اسکی ایران»نخستین  (1۱)«گری نایل آمدند...به درجه کمک مربی میکاییلیان

. در نخستین (1۰)مین چهار نفر در آن حضور داشتنده هتشکیل یافت ک 1327چند مسابقه، در سال 

شده بود. انتخاب از دو فرد   یکی آوانسردوهای خارج از کشور هم اهاعزام اسکی بازان ایران ب

را نام برد که  بنیک امیریان( از دیگر پیشتازان اسکی کشور می توان 1322مراه کاظم گیالن پور، هه)ب

ای اول تا سوم را به دست آورد و در تیم ملی قرار ههدر چند مسابقه، رتب 1332و  1331های در سال

ست، اهایران در تیم های ملی عضویت داشت گرفت. اما کسی که بیش از هر قهرمان دیگر اسکی

 .(17)بینیمای گوناگون میههنام او را در میان قهرمانان مسابق 134۱است که تا سال  آوانس مگردون

 

 نوردی ورزشیکوه

های از شد، و شکل باشگاهی آن با تالشدر ایران آغ 131۱نوردی به عنوان یک ورزش از سال کوه

، منوچهر مهران سرپرستی 1323باشگاه نیرو و راستی پدید آمد. در مردادماه منوچهر مهران و تشکیل 

ز میان آنان چهل نفر موفق به ا هدماوند برعهده گرفت ک ییک کاروان پنجاه نفری را برای صعود به قله
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 - آرسن سرکیسیانو  یرواند گالوستیان - صعود به قله شدند. در میان آن چهل نفر، نام دو ارمنی

د داشتند که دماون ینوردان باشگاه شرکت نفت صعودی به قلهکوه 132۱خورد. در سال چشم میبه 

 .خوریمبرمی خاچاتوریانو  ،رافی وسکانیان ،سرکیس وسکانیانهای در میان آنان به نام

 هبودند که پناهگا نوردیکوه 1۱-14از  تندو  امیل مارکاریانو  گغام میناسیان، 132۰سال  به  

مراه خلیل میالنی ههب 1337در سال  امیلنوردی ایران، را ساختند. سپیدکمر، نخستین پناهگاه کوها

 .تعمیر این پناهگاه شد سوولم

در پا گرفتن این ورزش  مانندخوریم که نقشی کمان، به نام دو پیشگام ارمنی برمینوردی ایردر کوه

تهران )و شاید نخستین سازمانی که با عنوان نوردی های کوهند. یکی از نخستین سازماناهداشت

اعالم موجودیت  1327نوردان آزاد بود که در سال شروع به فعالیت کرد(، گروه کوه« نوردیگروه کوه»

نخستین اعضای این گروه نوردی، از دو برادر پرکار در کوه نورایر میناسیانو  گغام میناسیان؛ (19)کرد

سالگی( همراه با مهدی نیکخو )سرپرست(،  22)در  1322آن بودند. گغام در سال « کارانفنی»و از 

دماوند صعود کرد.  یجنوبی به قله یو... با پوشاکی ناقص )کت شهری( از جبهه یرواند گالوستیان

  کارهای نو یاو و برادرش پیوسته در اندیشه .(2۱))نخستین صعود به دماوند پس از جنگ جهانی دوم(

نخستین صعود زمستانی توچال را  133۱های پیش از که در سالنوردی بودند، چنانو دشوار کوه

ای وراب، ههصعود به قل :(21)این کارهای نو را انجام دادند 1329نجام رساندند. آنان فقط در تابستان اهب

؛ صعود به دماوند از یال تخت مارکار مارکاریانو  فلیکس مناساکانیانو خلنو همراه با  ،برج خلنو

س( أالرنوردی )پیمایش خط؛ یکسرهسرکیس وسکانیانو  استپان مرادیانفریدون همراه با 

کوه و انگشت غول کوه، علمسر، لشکرک، گردونکوه، شاخک علمخرس، آالنهلیز، تختکوه، سیاهزرینه

صلی و بلندتر ای هی مشخص شد که قلنوردان ایراندر این برنامه بر کوه) استپان مرادیانهمراه با 

ست و نه شاخک آن(. این جمع، در آن تابستان کارهای دیگری هم کردند که ا همنطقه، خود علم کو

گغام  :زاد کوهآی هست؛ صعود به قلا هنوردی، نو )و در هر صورت جالب توجه( بودشاید در ورزش کوه

 سرکیس، گغام میناسیانشهیدان )جفته زرده(؛  ی؛ قلهایساک گازنچیان، میناسیان

کن و نصرت ها عصمت قاضی و فرخ کوه، عزت شهیدا، رحمت زندیه، و خانمیاه، جلیل کتیبوسکانیان

 فلیکس، مارکار مارکاریان، استپان مرادیان، نورایر میناسیانبستک؛ کلون یکن؛ قلهکوه

یسی، قدیمی انگل یطالعات یک نقشهای هبر پاینیزوا )در سمنان، که گغام  ی؛ قلهمناساکانیان

 .نورایرو  گغام کوه دیده بود،(؛ارتفاع آن را باالتر از علم

مراه نورایر در ههب 1331کوشا )کرمان( و در  یدر برنامه نخستین صعود قله گغام 133۱در سال 

پیوستگی و فشردگی  (22)کوه شرکت داشتای دوبرار و زرینههنخستین صعود قل یبرنامه

برانگیز است، پیمایان ایرانی رشکم برای کوهه ههای این دو برادر ارمنی که حتی امروزنوردیکوه

شان یک موضوع نگریسته و این کار برایکوه رفتن را به چشم یک تفنن نمی نان،آ هدهد کنشان می

نوردی خارجی، بوعات کوهمط یست، چنان که نوع کارهای ایشان )مطالعها هورزشی جدی بود

ا ی های صعود نشدههنوردی، رفتن به کوکوه ی«اتحادیه»ن یا عضو شدن در گروه و تشکیل داد

ییدی بر این امر أنوردی...( نیز تهای سنگی، یکسرهای نو، درگیر شدن با رخههصعود، یافتن راکم
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نورد بهتر و نوردی، یکی از سه کوهفدراسیون کوه یاز سوی هیات مدیره» 133۱در سال  گغاماست. 

هزار متر  چهاردور زدن دماوند را از ارتفاع  یاو در آن سال، برنامه .(23)«برگزیده سال شناخته شد.

استپان با )لبته فقط توانست از غرب به شمال دماوند و از آنجا تا آبگرم برود ا هطراحی کرد ک

 .)مرادیان

ای بسیاری را در آنجا  صعود ههکوه رفت و قلعلم یباز هم به منطقه 33و  32،  31های در سال گغام

کوه علم ی. در برنامههایی را صعود کردهم قله ای کشورههدیگر منطق ها دراین سال در البتهو ، کرد

کوه بروند. علم یها به قلهلمانیی آهبه عنوان نخستین ایرانیان توانستند از گرد نورایرو  گغام 1333

 (.مرداد 19نورد فرانسوی، کوه سه)همراه 

توان میتقریباً هیچ خبری نبود و  نوردینوردی فنی در ایران، از یکسرههای پیدایش کوهدر آن سال

ن آ هایشان که ب 1329 یند. به جز برنامهاهنوردی برادران میناسیان بودگونه کوهگذار اینگفت که پایه

تنها برای آن زمان کار شایان دیگر گزارشی در دست داریم که نه ش  ستیغیپیمایاشاره شد، از 

 هرود و شاید تاکنون فقط چند گروی دشوار به شمار میاهم برنامه همروزاهست، بلکا هتوجهی بود

آوانس ، همراه با گغام میناسیانشمار آن را به طور کامل اجرا کرده باشند. در این برنامه نگشتا

پیمایی و کیلومتر راهیکصدوبیست ، مجتبی احمدیان، و محمد محمدی با لیون کازاریان، الخاسیانم

 – [جنوبی]خرسان  -منار  -کوه گردون –ارچال هس یگردنه –پراجان  -نوردی، مسیر جوستان کوه

 رودبارک را طی -سرچال  -چال سهمیان –کوه علم – [جنوبی]برگشت به خرسان  -کوه ویران

اجرا شده بود، و این اتحادیه، تشکیالتی  (24)«نوردانکوه یبرحسب ابتکار اتحادیه»کنند. این برنامه می

یرواند ، کارونورد از جمله ، به دست چند کوه1332پرشور پیش از مرداد  بود که در آن دو سه سال  

دوست، منوچهر ، منوچهر خلعتبری، اکبر بشرآوانس مالخاسیان، شاوارش زاریان، گالوستیان

 .جهانبگلو و... سازمان یافته بود

در » :ستا هنوردان درج شدکوه یی دیگر از اتحادیهاهخبر برنام ورزش ایران یز مجلها هدر یک شمار

 یقله [یخار]خار ب یی برای صعود از تیغهاهنوردان ایران دستکوه یبتکار اتحادیها همرداد امسال ب

ه درجه زیر صفر نوردان با فداکاری بسیار توانستند در سرمای دفتادند. این کوها هبه را ]؟[شمال دماوند

ها و کوهستان به سر برده و با موفقیت از این تیغه صعود کنند... چون شرح این چهار شب در یخچال

 ولیناهمین مختصر قناعت شد. این پیروزی بزرگ را به هعمل قهرمانانه در سایر جراید چاپ شده ب

گوییم. اعضای شمالی دماوند شدند تبریک می ینوردان ایرانی که موفق به صعود از تیغهکوه یدسته

و  ،سرمدی ،، بالکانیمیناسیاناین کاروان عبارت بودند از آقایان منوچهر جهانبگلو مسوول کاروان، 

ق آن نیز آگاهی گزارش کامل این برنامه را در دسترس نداریم و از مسیر دقی.« یرواند گالوستیان

 .نداریم

نوردی در نزدیکی شیراز نوردی کشور توسط فدراسیون کوهنخستین اردوی کوه 1331در اردیبهشت 

امیل و  گغام میناسیاننورد شرکت کننده در این اردو، دو نفر ارمنی بودند؛ برگزار شد؛ از هجده کوه
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فدراسیون )از جمله  یدر هیات رئیسه 134۰تا  1339از  و دل شدب یپرکار به مربی امیل .مارکاریان

 .کردفنی( فعالیت  یبه عنوان مسوول کمیته

ایی روبه رو ههحال با حادثرههروند بر نیست؛ کسانی که زیاد به کوه مینوردی بدون خطکوه

و  مارکاریانامیل ، نورایر، گغام(، 1311)متولد  فلیکس مناساکانیان 1333شوند. در مرداد می

کوه ی علم در منطقهیر را روه فرانسوی به سرپرستی برنار پینورد ایرانی دیگر، یک گچند کوه

ها به لمانیآی همراه فرانسویان از مسیر گردههمرداد، گغام و نورایر ب 19کردند. در روز همراهی می

ک ی همراههمرداد، فلیکس ب 23وز کوه رفتند. )نخستین صعود ایرانیان از این مسیر( در رعلم یقله

. این دو در بازگشت از هم جدا رودفرانسوا از مسیر گرده به قله می نورد فرانسوی به نامکوه

 .دهدکند و جان خود را از دست میسنگ سقوط میسیاه یشوند، و فلیکس در مسیر قلهمی

یران ا هکوه بصعود به دماوند و علمتالون برای یک گروه فرانسوی به سرپرستی امیل  133۱در سال 

نان آ هبه عهده داشت. از شش همرا گغامفریدون( ان را در صعود به دماوند )از تختآن یآمدند؛ راهنمای

هوسپ ، هایگاز سرکیسیان، هاملت چرخیچیانکوه نیز چهار تن ارمنی بودند؛ در علم

ز ایرانیان ا هیط(. دومین گرو)و ناصر حقیقی و هوشنگ مح آرتور میناسیان، خانیانموسی

 ولفکران داویدیانو  چرخیچیان. در همین سال، (27)ها هم اینان بودندلمانیآی هگرد یصعودکننده

 همراههب گغام میناسیانو  نورایر، 1337بالن صعود کردند. در مرداد مون یایی را در منطقهههدیوار

ا را صعود کردند، به ههکوه شدند و بسیاری از قلعلم یمنطقهری از راه طالقان وارد میرعالیی و شیو  ا

اما در راه  (2۱)«هیچ جای بکری در این منطقه نگذاشتند.»عبدالواحد خنجی  یطوری که به گفته

نوردان کی از پرکارترین افراد نسل اول کوهی هکمان سنگی به سر نورایر خورد و باعث مرگ او کسیاه

 .فنی ایران بوده، شد

 یکه منطقه -کوه وردی علمنای کوههه( در حادث13۱3دانیم، تاکنون )بهمن ماه، تا جایی که ما می

ند و اهند که دو نفر از آنان ارمنی بوداهسیزده نفر جان خود را از دست داد -نوردی فنی کشور است کوه

کی از آن دو نیز یهند کاهو قطع انگشتان شد شدی دو نفر هم در این منطقه دچار سرمازدگی بسیار

در جریان تالش برای نخستین  13۰9که در زمستان  ایشخان ابراهیمی مسیحیست؛ اهارمنی بود

نوردان ارمنی تا است که کوه نشانگر اینکوه، سرمازده شد. این آمار، علم یصعود زمستانی دیواره

 .نداهچه حد برای این ورزش مایه گذاشت

 ها از مربیان فعال، و در حدود سال نوردی ادامه داد؛ او سالم به کوهگغام باز هپس از درگذشت نورایر، 

همکاری  «نورد و کوهستانکوه» ینوردی بود و با مجلهفنی فدراسیون کوه ییس کمیتهیر 1342

)در پنجاهمین سال نخستین صعودش به دماوند و  1372در سال  گغامست که ا هداشت. شایان توج

در امریکا گذاشت. در  (Mount Whitney) ویتنیپا بر قله مونت خاژاکمراه پسرش ههی( بسالگ 72در 

ها کار فنی و زمانی چنین طوالنی )حدود اکنون کسی را سراغ نداریم که سالنوردی ایران، تکوه

وردی نگسسته باشد. البته در نکوه ینوردی کرده باشد و ارتباط خود را با جامعهشصت سال( کوه

ترین نوردان فنی ایران و برجستهنسل اول کوه ی یاد کنیم که بزرگ اهجا باید از استاد جلیل کتیبهمین
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ست. اما او از سال ا هین ورزش خدمت کردا هنویس کشور است، و بیش از پنجاه سال فعاالنه بکوه

( قطع یک پا شد، دیگر اً دیدگی )و بعدوند گرفتار تصادف رانندگی و آسیبکه در راه رفتن به دما 133۱

 .نتوانست به شکل جدی به کوه برود

)یا؛  «شکافسنگ»جاح، کالهک با محمود فتوحی و فریدون ن وارطان زاکاریان، 24/۱/1342در روز 

 ی. این سنگ را که در ابتدای بند یخچال شمیران قرار دارد، شاید همه(29)سنگ آلبرت( را صعود کردند

و مناسب برای آموزش و  ای در دسترسههکوتاکی از سنگی هبشناسند، چرا کنوردان ایرانی سنگ

 )سطح صاف، کالهک، تنوره( فهای گوناگون و اشکال مختلنوردی است، و درجه سختیتمرین سنگ

در کنار  «دروازهسه»به کوه  تیگرانو  هاملت چرخیچیان 42 توان یافت. در همین سال  را روی آن می

 .(3۱)شهر گارمیش آلمان صعود کردند

و مهری زرافشان بخشی از  واچیک زاکاریانمیرعالیی، ناصر رستمی، ا، فضل هللا1343در تیرماه 

ی اهکه پس از صعود کتیب ینا هکوه صعود کردند. این صعود با توجه بعلم یپاتخت را در منطقه یدیواره

بلند  یایرانیان روی یک دیواره ی( نخستین کار مستقل و نو133۱شاخک ) یهرو تفرشی روی دیوا

پسندکوه را نیز انجام  -کمان برنامه، این افراد گذر ستیغ سیاهی دارد. در همین اهاست، اهمیت ویژ

 .(31)دادند

نفر در فدراسیون تشکیل شد؛ از حدود بیست نفر عضو این بنیاد، دو  «بنیاد هیمالیا»، 1343در سال 

ها، یک گروه تجسس و مربیان ارمنی بودند. در همین سال( ازواچیک زاکاریانو  گغام میناسیان)

از اعضای آن بودند. در  وارطان زاکاریانو  واچیک زاکاریاننجات هم در فدراسیون تشکیل شد که 

توانست پا بر  نلی یقیاییانی در خارج صعود کرده، یعنی اهاین سال، نخستین زن ایرانی هم که به قل

ای خوبی اجرا کرده بود )از جمله، شبی را بر فراز ههبالن بگذارد. پیش از این هم او برناممون یقله

 .(32)(دماوند گذرانده بود یقله

، آرمیک نعلبندیان، سورن نعلبندیان، روبن میرزابگیان، گریگوریانباغدیک در 1344در اوایل بهار 

از باشگاه ورزشی فرهنگی آرارات، در هوایی سرد و  هایراپتیانکوریون ، و واهیک هاروطونیان

توفانی دماوند را از راه شمال شرقی )تخت فریدون( صعود کردند و از مسیر جنوبی بازگشتند. در این 

 .روز به درازا کشید، سرما به بیست درجه زیر صفر هم رسید و پای دو نفر سرمازده شد 9برنامه که 

سابقه بود )یکی دو صعود زمستانی به دماوند، پیش چنین فصلی از این مسیر بیوند در صعود به دما

 ود.(ریخ، از مسیر جنوبی انجام شده باز این تا

 یترین صعودهای اولیهی زمستانی است. در تعدادی از مهمنوردی فنی، صعودهابخش مهمی از کوه

، نخستین صعود زمستانی 1347ماه ند؛ در بهمن اهمیهنان ارمنی حضور داشتایران، همزمستانی 

کار و مکانیک، نوردان تهران، فلزنوردی )کانون کوهسلیمان به دست اعضایی از چند گروه کوهتخت یقله

رارات همراه آهاز باشگا خاچیک ماردیروسیاننجام رسید. در این برنامه اهو...( ب ،آرارات، جاوید، ابرمرد
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در  134۱در تیرماه  ماردیروسیانشید عبداللهی به قله رسید. با بهمن شهوندی، فریدون نجاح و جم

 .یران آمده بود، شرکت داشتاهنورد معروف اتریشی( که بکالس پیتر هابلر )کوه

 ،رارات، با ابراهیم بابایی، کیومرث بابازادهآهاز باشگا رافیک میناسیان، 1347اسفند  27در 

بلند  یضی در اجرای نخستین صعود کامل دیوارهزاده، بیژن صادقی و محمد ارغالمحسین وهاب

ی اهای مختلف در برنامههنوردان گرو، باز جمعی از کوه134۱بیستون همکاری داشت. در زمستان 

ها را داشتند. این نخستین بار لمانیآی هکوه رفتند و این بار قصد صعود گردعلم یمشترک به منطقه

باختن فریدون  رسید. در این برنامه که به علت جانچال میزمستان به علمنورد در ک گروه کوهی هبود ک

هم شرکت داشت. در  رافیک میناسیانکاره ماند، کوه، نیمهشانه نیا در بهمن  نجاح و احمد فرزین

 رافیکها صورت گرفت که در آن نیز لمانیآی ه( تالش دیگری برای صعود گرد1349زمستان بعد )

 .حضور داشت

ها ذهن کوهنوردان ایرانی را به خود مشغول کرده بود، صعود ی از کارهای فنی و دشوار که سالکی

تیم های گوناگون، یک د. پس از چند تالش ناموفق در سالکوه در زمستان بوشمالی علم یدیواره

در  ،نفر دیگرنوردان تهران و چند کوه ینوردان آرش، خانهگروه کوه ینوردان با تجربهز کوهامشترک 

پشتکاری بود که نوردان باز سنگا ایشخان ابراهیمی مسیحیبه منطقه رفتند.  13۰9بهمن ماه 

کرده بود و از امیدهای گروه تمرین کوه علم یک سال، برای کار زمستانی روی دیوارهی هنزدیک ب

یک  ،بابایی و محمد نوریبراهیم ا همراهها به دیواره، او بههمشترک برای صعود بود. در یکی از حمل

در  شوربختانه .(۱/11/13۰9باالی کالهک دوم مسیر آرش داشتند. ) یمانی سخت روی طاقچهشب

اش منجر قطع انگشتان پا و چند انگشت دست به ایشخان دچار سرمازدگی شد که بعداً آن شب، 

چال و سپس رودبارک برگشتند، مانی به علمپس از آن شب یادشده، روز   نوردکوهر سه ه هشد. اگرچ

گونه تنهایی دیواره را صعود کرد. همانچال برگشت و سرانجام به علماما محمد نوری چند روز بعد به 

یشخان و همکاری او از عوامل مهم موفقیت نهایی ای ههای چندین ماهست، تالشا هکه محمد گفت

کوه در علم ینخستین گشایش مسیر روی دیواره یدر برنامه در کار صعود زمستانی دیواره بود.

)از باشگاه سیپان و همکار گروه  مگردیچیان آرا زمستان نیز یک ایرانی ارمنی نقش مهم داشت؛

مراه رامین هه، ب1379در زمستان  «مسیر انجمن»نوردان آرش( کسی بود که در باز کردن کوه

 شجاعی بیشترین زمان را روی دیواره صرف کرد.

، هدسال به طور منظم منتشر ش دهنوردی ایران که نخستین مجله کوه ،«کوه» یانتشار مجلهدر 

تاکنون،  «کوه» یست؛ او از نخستین شمارهاههمکاری بسیار درخور توجه داشت وارطان زاکاریان

عنوان  ا نام او بهههست و در تمام شمارا همقاله و تنظیم اخبار برای آن بود یپیوسته در کار ترجمه

  ست.اهآمد« همکار»

( تا پیش از 1334ویا از برای مدتی طوالنی )گ فلیکس آقایانتر اشاره کردیم، گونه که پیشهمان

نوردی و اسکی ، فدراسیون کوه13۱۰ - ۱7های فدراسیون اسکی بود، و چون در سالیس یانقالب ر

بود. از ارمنیانی که با نوردی هم با او ادغام شده بود، بنابراین ریاست دستگاه رسمی کوه
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توان نام برد که چند سال را می وارطان زاکاریانمکاری داشت، ه هنوردی آن دورهای کوهفدراسیون

کرد. او در دوران پس از انقالب )در اواخر ارتباطات خارجی فدراسیون کار میی هدر مقام مسوول کمیت

نوردی را برعهده یز مسوولیت روابط خارجی فدراسیون کوهفتاد( نهی هشصت و اوایل ده یدهه

نوردی، که کارشناس هواشناسی است، به بسیاری از کارآموزان و مربیان کوه نیا هداشت و با توجه ب

پس از انقالب،  یست. در میان چند مربی فعال که در دورها هداد هم درس هواشناسی در کوهستان

نیز نام برد که مربی بسیار بااخالق و  آراییک وسکانیانی توان از با فدراسیون همکاری داشته م

  دلسوزی است.

خچال شمالی صعود شد؛ در این برنامه ی هسبالن برای نخستین بار از را ی، قله134۱در تابستان 

 .و غالمرضا دانشور بود ،همراه بهمن شهوندی، کیومرث بابازاده میرزابگیان روبن

ارمنی دیگر به و یک  دوین پریانیا همراههو دو سالگی ب در هشتاد میناسیانگغام  13۱2در سال 

به جز آالسکا( را صعود  -یاالت متحده ای همتر، بلندترین قل 441۱ویتنی )، قله مونت)هنریک( هنونام 

در ایران  ادویندماوند اجرا شد.  یکردند. این برنامه به مناسبت شصتمین سال صعود گغام به قله

ی و سریع چندی اهشصت صعودهای دیوار ینوردی ساناهین و شکوه بود و در دههای کوهههعضو گرو

نخستین صعود ارمنیان روی  :کوه )از جملهصفه )اصفهان(، علم یدر بیستون، پل خواب، دیواره

  ( انجام داده بود.سورن سپانیانکوه، همراه با شمالی علم یدیواره

چنان که  ند؛اهارمنی از دیرباز با تشکیل باشگاه و گروه، به فعالیت منجسم ورزشی پرداختایرانیان 

ژرژ  134۱در سال . استورزشی فرهنگی آرارات سیس باشگاه أ، شصتمین سال ت(13۱3)سال ام

چنین گروهی  1342سیس کرد و در سال أنوردی ارامنه را تعزیز، گروه کوهدر باشگاه شاه سرکیسیان

های پس از در سال شد.سیس أت عیوضیان، و نازاریان، یغیازاریاندر باشگاه ماسیس؛ به دست 

نوردی ماسیس که به دست گروه کوه :نداهز آن جملا های ارمنی چندی شکل گرفت کههانقالب، گرو

سیس به دست أرازدان، ته هشد. گروسیس آت 13۱7در سال  ایشخان فاخوریانو  گغام میناسیان

. گروه ناییری، هارمو داودیان. گروه ساناهین، تاسیس به دست ویگن گرجیو  وانیک بندری

ا به ههسفانه بیشتر این گروأو گروه کوهنوردی ساسون. مت خاچیک ماردیروسیانتاسیس به دست 

 .دالیل گوناگون، دو سه سالی پس از انقالب تعطیل شدند

نوردان ارمنی چون همیشه، حضور خود را در کوه 137۱در سال  «نوردان ایرانانجمن کوه»با تشکیل 

، سورن سپانیان، وارطان زاکاریاننوردانی همچون نوردی نشان دادند؛ کوهکارهای تشکیالتی کوه

ساکو ، آرا جهانی، هراچ وارطومیان، سلیمان کشیشیان، وارطان عیوضیانو  آرا مگردیچیان

تشکیل  یندیشهاتحقق  ههای انجمن یا عضویت در آن، بو... با حضور در نشست کاقیان ،غزلی

ند. نخستین نشست همگانی انجمن اهیاری رساند« نوردان ایرانفکار عمومی کوهای هنمایند»

در باشگاه ورزشی سیپان )وحیدیه  ،نوردی و نمایش اسالیدگزارش کوه یارایهنوردان ایران برای کوه

 11مگانی در ایران برای بزرگداشت روز جهانی کوهستان )هی هو نخستین برنام (1/2/13۱۱( )تهران

 .برگزار شد 21/9/13۱3نوردان( در روز رارات )با همکاری انجمن کوهآ هآذر( در باشگا 21دسامبر/
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*** 

ی اهدوران پس از انقالب، پیشامد جنگ، بروز پارهای افراطی در ی حرکتاهبا وجود پیدایش پار

ندگی های ایرانی به زارمنیان همچون دیگر قوم ،هاباال گرفتن موج مهاجرتو ها، ها و تبعیضمحدودیت

دهند و با حضور خود، همچنان پاسدار تنوع فرهنگی کشور، و از خود در این سرزمین ادامه می

ست ا هباستانی پاریزی در جایی اشاره داشت جوی ایرانیان هستند.ای روح مداراگر و اعتدالههنشان

های گوناگون در کنار ها و دینزیستی مذهبتوان در همی از خوی مداراگر ایرانیان را میکه نمود

ست. شاهدی بر این ادعا، اهبارزی داشت یی شهرها مانند کرمان، جلوهاهیکدیگر دید که در پار

هایی با ز بیتا هاست؛ دیوان حافظ آکند -ترین شاعر ایران و نماد روح ایرانی بزرگ – شعرهای حافظ

عشق است،  یجا خانههمه/  هشیار و چه مست کس طالب یارند چههمه ست؛ا همضمون رواداران

ن آی بس مسلمان که شود کشته/  گر چلیپای سر زلف ز هم بگشایی :یا .چه مسجد چه کنشت

نوردی هم مانند کوه یهای گوناگون، در جامعهثیر متقابل فرهنگأسازنده و ت زیستیهم  .کافرکیش

ست. ایرانیان ارمنی شاید به دلیل ا های اجتماع، سبب نوزایی و بالندگی شدههجنبدیگر بسیاری از 

را  انیهای کوهسترزشآمده داشتند، توانستند زودتر فرهنگ وایرانهب بیشتری که با اروپاییان   یمراوده

گیری ورزش ثیری چشمگیر در شکلأایرانی، تی ها به کل جامعههیافتانتقال این دست .جذب کنند

  .ستاهنوردی و اسکی کشور داشتکوه

 

 توشتپی

نادرست « ارمنیان ساکن در ایران»و « ی ایرانارامنه»هایی همچون کار بردن اصطالحگران بسیاری معتقدند که بهپژوهش (1

ارمنیان و پارسیان از »کند. آندرانیک هویان می نویسد: میهنان ارمنی ما از کل ملت میکه داللت بر جدایی هماست، چرا 

توان ارمنیان ساکن ایران را غیرایرانی دانست، برای این که بخش هایی از آذربایجان اند و نمیروزگاران دور در کنار هم زیسته

وخاک خود می ایرانیان ارمنی همیشه خود را یک ایرانی عالقمند به آب»و نیز: « بوده است. غربی سرزمین بومی این قوم

« کنند.دانند و به آن مباهات میکوشند و خود را ایرانی  ارمنی میدانند و در تمام زمینه ها برای پیشرفت ایران زمین می

(. آندرانیک سیمونیان استاد دانشگاه و پژوهشگر 11۱و  1۱، صص 13۱1های فرهنگی، تهران، ، دفتر پژوهشایرانیان ارمنی)

ی ایران، برد )روزنامهبه کار می« ارمنیانی که در آن سوی ارس ماندند»برای حتی را « ایرانیان ارمنی»نیز اصطالح 

ترین یکی از بزرگ ( همین نظر را دارد.1349، چاپ تهران مصور، تهران، ایرانیان ارمنی( و اسماعیل رایین )در کتاب 9/1۱/13۱3

سوی است؛ او می گوید که دوستی میان ایرانیان و ارمنیان ]ساکن آن –زاده احمد نوری -شناسان  امروز، یک مسلمان ارمنی

ی ارمنیان تهران، اسقف سبوح سرکیسیان گفته ( و خلیفه1۱/1۱/13۱3ی ایران دارد )روزنامه« هاریشه در هزاره»ارس[ 

کنند و درواقع بخشی از این و شاید هزاران سال است که در سرزمین متبرک ایران زندگی میارمنیان صدها »است: 

ی لینا ملکمیان، دفتر ، نوشتهی ایرانکلیسای ارامنه)کتاب « آینداین کشور عزیز به شمار میسرزمین و میراث قومی 

 (.9، ص 13۱۱های فرهنگی، پژوهش

اسماعیل رایین که خود معتقد است ارمنیان بخشی از ملت ایران هستند، از سوی « اقلیت ارمنی»( کاربرد عبارت 2

اعتقاد  –جز اسالم  –های دیگر برای ایرانیانی که به دین« اقلیت»ی رسد. بهتر است از به کار بردن واژهآمیز به نظر میتناقض

 دارند، خودداری کنیم.

 129و  12۱، صص 1349، چاپ تهران مصور، ایرانیان ارمنی( رایین، اسماعیل. 3

 13۱و  129( همان، صص 4

 1۱۱( همان، ص ۱
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 1۱1( همان، ص ۰

 41( همان، ص 7

 1۱۱، ص 1344، انتشارات امیرکبیر، ایران یمشروطهتاریخ ( کسروی، احمد. ۱

 ۱73( همان، ص ۱

 143و  142رایین. همان، صص ( 9

 2۱، ص 13۰9، ناشر: مؤلف، راهنمای اسکی( محسنین، محسن. 11

 4۱همان، ص  (12

 33تا  3۱( همان، صص 13

 24( همان، ص 14

 3۱( همان، ص 1۱

 41( همان، ص 1۰

 1۱9تا  1۱7( بنگرید به همان، صص 17

 ۱۰، ص 13۱2، انتشارات سبزان، تهران، نوردی ایرانتاریخ کوهفر، داود و ابراهیمی، محمدعلی. ( بنگرید به: محمدی1۱

 34، ص 7۰، پاییز 7، ش کوه ینیا در مجلهادداشت محمدرضا قدیرییهب بنگرید( 19

 1343، تیرماه 11 ی، شمارهنورد و کوهستانکوه یمجله (2۱

، آذر ۱ ی، شمارهنورد و کوهستانکوه ی. گغام میناسیان در مجله33و  32، صص 2۱، ش کوه یمجله .جلیلی، اهکتیب( 21

 .ستا هنوشت 133۱کوه را علم –لیز پیمایی سیاهسره، تاریخ یک1342

 ۱۱فر و محمدعلی ابراهیمی، همان ص داود محمدی( 22

   32، ص 2۱ کوه یمجله .جلیلی، اهکتیب( 23

 3۱/۱/1331، 4ی ، شمارهورزش ایرانی ( مجله24

  17/۰/1331، 3ی ، شمارهورزش ایرانی ( مجله2۱

« کوهخاطراتی از علم»( با عنوان 1342، )دی ماه ۰ی ، شمارهنورد و کوهستانکوهی ( شرح این ماجرا را گغام در مجله2۰

 آورده است.

 ۰۱ ، ص۱کوه، ش  یی، مجلهاهکتیب( 27

 1339، آبان 12 ی، شمارهشکار و طبیعت یمجله .عبدالواحدخنجی، ( 2۱

 1342، آبان 4، ش نورد و کوهستانکوه یمجله( 29

 4 ، ص9، ش کوه یی، مجلهاهکتیب( 3۱
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 1343، مرداد 12، ش کوهستان یمیرعالیی، مجلها هللافضل( 31

 1344، فروردین 14، ش کوهستان یبه مجله ( بنگرید32

 یادداشت با عنوان، و ۰۱زمستان  ،کوهعلمی کوه، بنگرید به جزوهی علمهای زمستانی روی دیوارهی تالش( درباره33

ی )هر دو نوشته 137۱شهریور نوردان آرش، گروه کوه 7ی ی شمارهگاهنامه ،«کوهی علمنخستین صعود زمستانی دیواره»

 عباس محمدی(

 13۱۱، بهار 2ی نوردان ایران، شمارهی انجمن کوه( گزارش این صعود در: گاهنامه34

 

، چاپ شد و بعداً اندکی اصالحات در 13۱3نوردان ایران، اسفند انجمن کوه 11ی ی شمارهاین مقاله نخستین بار در گاهنامه

 ام.برده بهره سورن سپانیانهای دوست گرامی، آن صورت گرفت. در نگارش آن، از راهنمایی

 عباس محمدی 

 


