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بسمه تعالی

مقدمه
آشنایی انسان با گره ها و طناب به زمانهاي بسیار دور یعنی از بدو خلقت بشر بر می گردد زمانی که انسانهاي اولیه 
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ساخت ابزار شکار اقدام کردند و در واقع اولین گره را بروي سنگ و چوب زدند ، سپس با استفاده از روده ، پشم ، مو و 
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دست پیدا کرد و با پیشرفت علم و تکنولوژي موفق به تهیه و ساخت طنابهایی از پیله ابریشم و پنبه دانه و سپس الیاف 
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،نوآوري،نظم و ترتیب،زیبا شناسی ، خدمت و احساس مفید بودن ، لذت بردن از رقابت سالم ، برنامه ریزي صحیح و ایمن 

.فاده بهینه از اوقات فراغت در زندگی خصوصاً اردوها بسیار مفید می باشد ، تقویت فکر و اندیشه و است



:طناب 

یـا ترکیبـی از اینهـا    ... هاي ابریشم، پشم، موي بز، پنبه، کرك، کتان،ریشه گیاهان، الیاف مصنوعی و از تابیدن رشته.1
.می گردد تولید » نخ«
.تولید می گردد » الیه«ها از تابیدن نخ.2

. گرددتولید می» طناب « چند الیهاز تابیدن .3

:نکات 

از مقاومت بیشـتري در برابـر   ، طناب تولید شده هاي نخ از استحکام زیادتري برخوردار باشد هر چه جنس رشته-
.تحمل فشار و کشش وارده برخوردار خواهد بود 

.نامندها را چپ گره میباشد، این طنابسمت راست به چپ میدر طناب از و الیه الیه در هاي نخ پیچش-
مـثالً در  . براي آنها منظـور مـی گـردد    کاربردهاي با توجه به قطر و جنس و استحکام طناب هاي تولید شده ،-

متـر بـه خـاطر    میلـی 13تا 8هایی با جنس الیاف مصنوعی با قطر از طنابارتش ،کوهنوردي و نیروي هوایی
از هاي اردوییهاي تشکیالتی و ساخت پروژهیا در آموزش گره. شوداستفاده میآنها پذیريو کششاستحکام 

هـا کـاربرد   شود و در کشتیرانی قطـورترین طنـاب  متر استفاده میمیلی10تا 5هایی با جنس پنبه به قطر طناب
.دارد
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ست کمتر مورد استفاده قرار گیـرد، اطـالق   باشد و ممکن ابدنه فرعی به قسمتی از طناب که وصل به سر فرعی می- 4
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پشت و رو= زیر رو = یک در میان = حرکت زیک زاك - 7
.شود که فنی نبوده و به آسانی قادر به باز کردن آن نباشیم میاي گفته گره کور یا غلط به گره- 8
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استاندارد و بین المللی باشد-5
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.مورد توجه و کاربرد عزیزان قرار گیرد ... گره کاربردي بیان گردد تا انشاء ا20



آموزش گره ها  

دکتر حسابی بودند که شب گذشته در مهمانی الله و حسین دو قلوهاي دوست داشتنی آقاي محمدي ، مدیر مدرسه 
بنابراین صبح با عجله براي رفتن به مدرسه . عمو با پدر و مادرشان شرکت کرده بودند و کمی دیرتر به خانه برگشتند 

آماده شدند و بعد از خواندن نماز ، ورزش ، صبحانه و پوشیدن لباس در حیاط شروع به بستن بند کفشهایشان نمودند الله 
الفاصله بازدن یک گره قشنگ این کار را انجام داد اما حسین هر چه تالش کرد نتوانست به بند کفشش گره مناسبی ب

بزند و مجبور شد از مادرش کمک بگیرد ، مادر به حسین گفت چرا تو مثل الله بند کفشت را گره نزدي؟ حسین چیزي 
ب فرزانگان مدرسه به ما چند تا گره یاد داده و گفته بچه ها نگفت اما الله با کمی غرور گفت آخه خانم عباسی مربی خو

اگر صداقت داشته باشیم این گره ها تو زندگی خیلی به دردمون می خوره و آدمها همیشه با گره سروکار داشتن و شما 
م که بعد از مدرسه باید یاد بگیرید که کجا از اونا استفاده کنید و به دیگران هم یاد بدید، حسین ناراحت نباش قول می د

.اونا رو به تو یاد بدم آخه ما باید روزي یک کار خوب و نیک انجام بدیم 
ظهر شده بود و الله و حسین به خونه برگشته بودند و بعد از خواندن نماز ، خوردن ناهار ، کمی استراحت و انجام تکالیف 

قبل از هر چیز ما براي آموزش گره ها بایستی هر کدوم : الله گفت. مدرسه الله یاد دادن گره ها را به حسین شروع کرد 
یک تا یک و نیم متر طناب داشته باشیم که من قبالً اونا  رو تهیه کردم بعد من گره رو براي تو می زنم و توضیح می دم 

. و می گم چه فایده اي داره بعد تو که خوب نگاه کردي همون گره رو می زنی 
که به سادگی زده می شه و در واقع همه اونو گره ساده یا معمولیهیاد بگیریم و خیلی راحته ، اولین گره اي که باید

بلدند حتی بعضی از پرندگان در ساخت النه شان از این گره استفاده می کنند ، به همین دلیل به اون گره ساده یا معمولی 
کنیم و بعد یک سر طناب رو از توي حلقه خارج کاري هم نداره اول با یک تیکه طناب یک حلقه درست می. می گن 

؟ اگر این ! راستی می دونی این گره به چه درد ما می خوره . می کنیم و دو سر طناب را می کشیم تا گره محکم بشه 
گره رو سر طناب بزنیم طناب ها رشته رشته نمی شه در ضمن براي بستن کفشامون اول این گره رو می زنیم ، از ترکیب 

. تغییر شکل در این گره گره هاي دیگه اي درست می شه ، البته فایده هاي دیگري هم داره یا 

عکس
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اول باید با طناب یک حلقه درست کنیم بعد با یک سر طناب کوتاه . است گره هشتگره بعدي که خیلی هم قشنگه 
همون سر طناب کوتاه را از داخل حلقه خارج کنیم و دو سر طناب را یک دور کامل به دور سر دیگه طناب بزنیم ، بعد 

فایده این گره مثل گره ساده است و کمی بزرگتر و زیباتر و در کوه نوردي هم بدرد می . بکشیم تا گره هشت درست بشه 
.آفرین درسته : حسین گفت یعنی می شه به سر طناب این گره را بزنیم تا طناب رشته رشته نشه ؟ الله گفت . خوره 

اول باید یک سر طناب در دست راست باشه . که خیلی مفید و قشنگه درست می شه گره مربعاز ترکیب دو گره ساده 
بعد سر طناب دست راست را . و سر دیگر طناب توي دست چپ باشه ، طوري که سرهاي طناب به طرف خودمون نباشه 

می دهیم و روي سر طناب دست چپ می گذاریم و یک گره ساده می زنیم و بعدش همین کار رو با دست چپ انجام 
.یک گره ساده می زنیم که حاصل کار یک گره مربع است 



می ره فایده گره مربع اینه که می توانیم دو تا طناب هم قطر را با هم ببندیم و در کمک هاي اولیه و بانداژها خیلی بکار
درست می شه و کفش رو به پا لغزانگره مربع چون زود می شه گره رو باز کرد از گره مربع ، گره دیگري به نام 

محکم می کند و خیلی هم راحته ، اول یکی از بندهاي کفش رو با بند دیگر یک گره ساده می زنیم و بعد یکی از 
.بندهاي کفش را دوال کرده با سر دیگر بند کفش یک گره ساده می زنیم 

گره یک خفتحاال اگر بخواهیم یک حلقه متحرك روي طناب درست کنیم که به راحتی با یک حرکت باز بشه از 
استفاده می کنیم که باید اول روي طناب یک حلقه درست کنیم بعد یک سر طناب را دوال کرده و اونو از داخل حلقه 

بله این همون : ه رو ، روي بند کفش زد ؟ الله حسین گفت می شه این گر. خارج می کنیم و می کشیم تا محکم بشه 
.مرحله دوم گره مربع لغزان است 

.راستی بابا هم وقتی می خواستیم بریم مسافرت اسباب سفر رو با همین گره روي باربند ماشین محکم کرد 

می ره فایده گره مربع اینه که می توانیم دو تا طناب هم قطر را با هم ببندیم و در کمک هاي اولیه و بانداژها خیلی بکار
درست می شه و کفش رو به پا لغزانگره مربع چون زود می شه گره رو باز کرد از گره مربع ، گره دیگري به نام 

محکم می کند و خیلی هم راحته ، اول یکی از بندهاي کفش رو با بند دیگر یک گره ساده می زنیم و بعد یکی از 
.بندهاي کفش را دوال کرده با سر دیگر بند کفش یک گره ساده می زنیم 

گره یک خفتحاال اگر بخواهیم یک حلقه متحرك روي طناب درست کنیم که به راحتی با یک حرکت باز بشه از 
استفاده می کنیم که باید اول روي طناب یک حلقه درست کنیم بعد یک سر طناب را دوال کرده و اونو از داخل حلقه 

بله این همون : ه رو ، روي بند کفش زد ؟ الله حسین گفت می شه این گر. خارج می کنیم و می کشیم تا محکم بشه 
.مرحله دوم گره مربع لغزان است 

.راستی بابا هم وقتی می خواستیم بریم مسافرت اسباب سفر رو با همین گره روي باربند ماشین محکم کرد 

می ره فایده گره مربع اینه که می توانیم دو تا طناب هم قطر را با هم ببندیم و در کمک هاي اولیه و بانداژها خیلی بکار
درست می شه و کفش رو به پا لغزانگره مربع چون زود می شه گره رو باز کرد از گره مربع ، گره دیگري به نام 

محکم می کند و خیلی هم راحته ، اول یکی از بندهاي کفش رو با بند دیگر یک گره ساده می زنیم و بعد یکی از 
.بندهاي کفش را دوال کرده با سر دیگر بند کفش یک گره ساده می زنیم 

گره یک خفتحاال اگر بخواهیم یک حلقه متحرك روي طناب درست کنیم که به راحتی با یک حرکت باز بشه از 
استفاده می کنیم که باید اول روي طناب یک حلقه درست کنیم بعد یک سر طناب را دوال کرده و اونو از داخل حلقه 

بله این همون : ه رو ، روي بند کفش زد ؟ الله حسین گفت می شه این گر. خارج می کنیم و می کشیم تا محکم بشه 
.مرحله دوم گره مربع لغزان است 

.راستی بابا هم وقتی می خواستیم بریم مسافرت اسباب سفر رو با همین گره روي باربند ماشین محکم کرد 



که یک گره خیلی ساده است ولی کاربرد خوبی داره ابتدا یک سر طناب را دوال کرده و سر طناب کوتاه گره کنده کش
تاب می دیم سپس سر طناب بلند را از حلقه ایجاد شده رد می کنیم تا ) قسمت بلندتر( را چند بار دور سر دیگر طناب 

ما براي کشیدن اجسام استوانه اي شکل مثل . یک حلقه بزرگ درست بشه که بدور اجسام استوانه اي شکل می خوره
. تنه ي درختان روي زمین یا آب از این گره استفاده می کنیم 

حسین جان اگر مراحل گره کنده کش را طبق توضیح قبل اجرا کنیم ولی به جاي سر طناب بلند از سر طناب کوتاه 
می گن و همین طور که از اسمش پیداست براي کشیدن گره بارکش استفاده کنیم و از حلقه رد کنیم به این گره جدید 

.و بستن تعدادي چوب و یا بار استفاده می شه 

هستش حسین دقت کن چون کمی سخته و )حلقه (گره خرگوش اال یک گره زیبا می خواهم به تو یاد بدهم و آن ح
سر طناب من اونو مثل یک داستان برات می گم ابتدا با طناب دست چپ یک حلقه کوچولو درست می کنیم طوري که

به طناب کوتاه می گیم درخت به : اسم می گذاریم،شه بعد براي این شکل درست شده طناببلند روي طناب کوتاه با
آقا خرگوش از توي ه کهاون حلقه می گیم خونه خرگوش و به سر طناب بلند می گیم آقا خرگوشه حاال داستان ازاین قرار

ور ، دور درخت می زند برمی گرده توي خونش ، اینجا رو دقت کن حسین جان آقا خرگوشه می یاد بیرون یک دخونش
) با دست چپ(ن یک طرف دیگه حلقه  رو میگیره و در خت هم خم می شه و او) با دست راست ( امه خودش می گیره اد



حاال دو تا دستامون رو می کشیم تا گره محل بشه ، و یک حلقه ثابت داشته باشیم  ما براي بستن سر یا پاي حیوانات 
یم از این گره استفاده می کنیم راستی خانم عباسی می گفت از اهلی یا هر جایی که نیاز به یک حلقه ي ثابت داشته باش

.این گره کوهنوردان هم استفاده می کنند 

، ابتدا باید طناب را دو ال گره تنگ اسبهحاال بعد از این گره که کمی سخت بود بگذار یک گره ساده برات بگم و اون 
کرده و بعد از اینکه طناب را پشت چوب یا میله انداختیم دو سر طناب را از داخل حلقه رد کنیم به همین سادگی این گره 

....بجاي تنگ زین اسب استفاده می شود و هر جا که نیازباشه و 

کنیم ، هم مسابقه بدیم و هم کار يها می تونیم هم بازخوب دیگه بسه حسین فقط این رو بدون که ما با این گره 
دستی هاي قشنگی درست کنیم و وقتی خیلی خوب اونا رو یاد گرفتیم حتی با چشم بسته هم می تونیم اونا رو انجام 

حسین خیلی خوشحال بود، چون حاال دیگه می تونست بند کفشاشو خودش محکم ببنده و به دوستاش هم یاد بده . بدیم 
.الله من به تو قول می دم که سال دیگه یک پیشتاز نمونه بشم : سین گفت ح

الله و حسین توانستند با توکل بر خدا و تالش و کوشش دوران ابتدائی را پشت سر بگذارند و حسین که با جدیت تمام 
روز . بت خیلی خوشحال بود در امتحان ورودي مدرسه نمونه دولتی توحید قبول بشه و از این باتدرساشو خونده بود تونس

اول مهر و روز اول مدرسه بود حسین با تمام وجود و شوق وارد حیاط مدرسه توحید شد تا اینکه باالخره زنگ زده شد و با 
کمال تعجب دید یک دانش آموز سال باالتر با لباس فرم و دستمال گردن مثل خواهرش الله پشت تریبون و جایگاه قرار 

با کمک ) تالوت قرآن و مراسم پرچم ( ا و سالم به بچه ها، شروع به اجراي برنامه هاي صبحگاهی گرفت و با یاد خد
دیگر بچه هاي پیشتاز کرد و همه رو تحت تأثیر قرار داد و بچه ها هم تا می تونستن این دانش آموزان  رو تشویق کردن 



استراحت اول از بچه ها جویا شد وزنگ . بیشتر شد حاال دیگه اشتیاقشهم که عاشق تشکیالت پیشتازان بودحسین
که اسم اون دانش آموزه علی و اون به عنوان یاور مربی مدرسه است همه ي بچه ها اونو دوست داشتن و اون هم فهمید

ه یاد گرفته به بچه ها یاد بده و به هر کسی ک) مربی پیشتازان مدرسه (سعی می کرد هر چیزي رو که از آقاي احمدي 
مدیر و معاون مدرسه هم مثل یک . نیاز به کمک دارد چه در درس و چه در فعالیتهاي ورزشی و تشکیالتی کمک کنه 

باالخره یک هفته اي نشده بود که با شروع عضوگیري جدید تشکیالت . مربی و همکار به اون احترام و نگاه می کردن 
علی خیلی زود متوجه شد که حسین . التی و دوستی داد پیشتازان مدرسه، حسین اسمشو نوشت و با علی دست تشکی

عالقه زیادي به یادگیري گره ها دار، از این رو به حسین پیشنهاد داد تا توي زنگهاي راحت چند تا گره جدید به حسین 
می شد هفته ي سوم مهرماه داشت سپري . حسین هم مثل اینکه آرزوش برآورده شده بود با کمال میل پذیرفت . یاد بده 

رو به تو یاد بدم اول وسط گره شکافدارکه علی به قولش عمل کرد و حسین رو صدا زد و گفت بیا امروز می خواهم 
طناب رو با دو دستمون می گیریم با دست راست یک حلقه درست کرده به دست چپ می دهیم مجدداً همین کار را 

درون ... بعد چوب یا . طوري که هر دو حلقه روي هم قرار بگیرند انجام داده و حلقه دوم رو زیر حلقه اول قرار می دهیم 
.این حلقه گذاشته و دو سر طناب را می کشیم تا گره روي چوب محکم بشه 
هستش و در چوب بندیها که بعداً به تو یاد ... کاربرد این گره براي بستن یک سر طناب روي چوب یا درخت ، طناب و 

ه راستی حسین ببین چطوري می تونی این گره رو روي چوبهاي عمودي و افقی بزنی؟می دم کاربرد فراوانی دار

گره بعد گره بشکه کش، اول وسط طناب یک گره ساده می زنی و بعد گره را به اندازه حجم وسیله مورد نظر باز می کنیم 
سپس جسم مورد نظر را دروسط گره باز شده قرار می دهیم و اونو قت دو سر طناب را باالي جسم آورده و گره مربع یا 

بکار می ره خوب حسین براي امروز کافیه چون گره ها .. جعبه و خرگوش می زنیم این گره براي بستن و حمل بشکه ،
. خیلی زود فراموش می شن و ما باید دائماً اونا رو تمرین کنیم



. یک هفته گذشت حسین با اشتیاق زیاد منتظر بود که علی گره هاي جدیدي به اون یاد بده 
رو به تو یاد بدم این گره بیشتربراي بستن بند چادر به میخ چادر گره دوخفتخوب حسین آقا بیا امروز می خوام : علی 

بکار می ره پس ابتدا یک سر طناب را از پشت میخ چادر عبور داده و روي وسط طناب قرار داده تا یک حلقه درست بشه 
حلقه در کنار هم گره و سر طناب را از حلقه خارج می کنیم و دو مرتبه همین کار تکرار می شه و بعد از اون با تنظیم دو

دوخفت ایجاد می شه یا هر جایی که نیاز باشه طول طناب را افزایش یا کاهش بدیم از این گره استفاده می کنیم 
.خصوصاً در چادر زنی 

و بدین صورت که اول با طناب دست راست گره ماهیگیرهگره بعد که براي اتصال دو طناب هم قطر استفاده می شه 
روي طناب دست چپ یک گره ساده می زنیم و بعد برعکس با سر طناب دست چپ روي طناب دست راست یک گره 

. ساده می زنیم اگر دو طرف طناب را بکشیم اون دو تا گره ساده به هم نزدیک می شود 

حسین جان یک گره اي هست که من اونو خیلی دوستش دارم و خیلی هم زیباست و همواره اینو یادآوري می کنه که  ما 
هستش که پایین دستمال گردن )کار نیک ( گره چپ و راست باید یک کار نیک و خداپسندانه انجام بدیم و اون 

طریق زدن این گره بدین صورت که اول دو . غافل نباشیم زده می شود و به ما تذکر می ده که امروز از انجام کار خوب
سر طناب را دو ال کرده بعد طناب دوال شده دست چپ را داخل طناب دوال شده دست راست قرار داده سپس سر طناب 
کوتاه دست چپ را برگرداننده روي طناب دست راست گذاشته و بعد طناب کوتاه دست راست را روي آن قرار می دهیم و 

که از روبرو به شکل یک مربع چهارگوش و از . ز حلقه سمت چپ عبور داده می کشیم تا شکل زیباي گره ایجاد بشه ا
. پشت مثل یک ضربدر است 



:روش دوم 


