
 
 
 
 
 
 
 
 

 کامال "مقرون به صرفه" حرکت کنيد!:  سهتکنيک بنيادين شماره 
 

باالترين و برترين تکنيکها آن است که شما به "
حرکت  مقرون به صرفهواسطه ی آن کامال 

کنيد؛ عبارت مقرون به صرفه را ملکه ی 
ذهنتان کنيد تا هر وقت دست به سنگ شديد به 

 ". ياد بياوريدش
عبارت مقرون به صرفه را اينطور برای خودمان تعريف 
کنيم: پيدا کردن روشی برای اينکه هر حرکت و در مجموع 

داشته  "گربه"اگر کل صعود با حداقل انرژی پيموده شود. 
مفهوم حرکات مقرون به صرفه را با باشيد به خوبی ميتوانيد 

به آرام، بی سروصدا و آگاهانه و از روی برنامه حرکت می کند. مشاهده ی دقيق رفتار و حرکاتش کشف کنيد. غالبا يک گر
جست و خيز و جهش کار را پيش ببريم اما اهرچندکه گاهی اوقات بر مبنای شرايط پيش آمده الزم است قدرتمند، پرانرژی و يا ب

استايل در يک ُمدِل تکنيکی وآنهم بايد طوری باشد که اصل "مقرون به صرفه" بودنش رعايت شود. "حرکت گربه ای"  بايد به 
اما اگر الزم شد از کشش دستها و يا پرش برای اينکه   حرکت دادن کامل پاو به همراه  بی صدا، آرامصعودهايتان بدل شود: 

اين سه اصلی که گفته شد را به عنوان پايه ی "حرکت گربه ای" و کليد به يک حرکت مقرون به صرفه برسيد دريغ نکنيد. 
 ن به صرفه" در نظر بگيريد. حرکت "مقرو

 ):پاهای خاموش (ساکت
پاها نشان دهنده ی عيار باال و غنای تکنيکی يک سنگنورد است؛ اما برعکس اين  "بی سروصدای"توانايی حرکت دادن 

 حرکات پای ُپر سروصدا نشان دهنده ی عدم تسلط، شلختگی و کم فروغ بودن حرکات يک سنگنورد است که از "مقرون ،جريان
برای خيلی از سنگنوردان پاهای پرسر و صدايشان در روش صعودشان و تکنيکهای به صرفه" حرکت کردن اطالعی ندارد. 

ه ی کور تمريناتشان شايد باعث شده خيلی به چشمشان نيامده است و همين نقط ديگرشان در طول ساليان سال هضم شده است و
قطعا هدف شما يادگيری سنگنوردی با تکنيک های خوِب پا است و اين حاصل  از توانايی هايشان را به طور کامل کسب نکنند.

نمی شود مگر با تمرکِز باال و دقت کافی بر روی جاگذاری پاها، ثابت نگه داشتن پاها بر روی گيره ها و ثبات کافی پاها و 
 همچنين اعتماد به نفس باال در گام برداری و شروع حرکت بعدی. 

 :ريتم و سرعت حرکت 
سنگنوردی هم مانند هر رقص و حرکت ريتميک ديگری بايد شامل يک ريتم و هارمونی و سرعت و درعين حال ايستايی ذاتی 

(حرکت برای پاها و گرفتن برای –باشد؛ مثال صعود نردبانی حاصل ريتمی است شامل :"حرکت،گرفتن، حرکت، گرفتن" 
است. اما در سنگنوردی گاهی اوقات ريتم موثرتر می تواند: "حرکت،حرکت،  و تمام اتفاقی که می افتد تکرار همين ريتم -دستها)

ها اجازه بدهند پاها پيش برنده ی حرکتها باشند. به طور قطع ريتم های ه البته تا جايی که مسير گيرباشد؛ گرفتن، گرفتن" 
ه متناسب با شرايط صعود بهترين بيشماری برای صعود می توان متصور شد مهم نيست که ريتم حرکتی چيست مهم اين است ک

راحی شود؛ هرچند که اين موضوع رکت" بازی کند و حرکت برای "پا" طباشد و ريتم حفظ شود و نقش اصلی را در آن "ح
برای سنگنوردان مبتدی نيازمند تمرين و ممارست بيشتری است تا ياد بگيرند چگونه دستها را عامل صعود قرار ندهند و فشار 

ی را بر دستها وارد نکنند. و مطمئن باشيد صعودی که ريتمش "کرفتن،گرفتن، حرکت، حرکت" باشد صعود کارآمد اوليه و اصل
برای هر مسير پيش از صعود ريتم را در نظر بگيريد و در مسير صعود "حرکت" و "گرفتن" ها را بلند و حرفه ای نيست. 

 . نزديک هستيدتکرار کنيد و ببينيئ چقدر به ريتم های درست و حرفه ای 
 آهنگ حرکتی (خراميدن):

زمانيکه صعودی ساده در آهنگ حرکت و يا "خراميدن" يکی ديگر از فاکتورهای مهم در "حرکت مقرون به صرفه" است. 
مسيری تمرينی با گيره های بزرگ انجام ميدهيد با فراغ بال و با آهنگ حرکتی خوب در حقيقت بر روی ديواره می خراميد. اما 

و تعلل به نقاط چالشی، بلند تر و صعب مسير می رسيد و نياز به کار گذاشتن ابزار داريد عالقه ی چندانی به طمانينه  زمانی
نداريد و دوست داريد هرچه سريعتر انجامش دهيد. زمانيکه در محدوده ی حرکتی و سختی مسير پايين حرکت می کنيد دوست 

می خواهيد پاالکی خود را به رخ بکشيد! در صورتی که داريد تمام تکنيکهای داريد با شتاب و سرعت صعود کنيد در حقيقت 
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بنيادين و اصول سنگنوردی را قربانی چند ثانيه کمتر می کنيد! حرکت می کنيد بدون اينکه تاملی و تفکری پشتش باشد بدون 
هم خوب است اما به شرطی اين شتاب فرآيند  اينکه نگاهی به گيره ها بيندازيد! نه اينکه سرعتی و چاالک بودن بد باشد؛نه خيلی

يادگيری و تمرکز بر روی حرکات و رعايت اصول اوليه را تحت تاثير قرار ندهد. در حقيقت عمدتا افرادی که اينطور صعود 
رکتی می کنند اولين نشانه های بی تجربگی، کم دقتی، ضعف آموزشی و عمق کم تکنيکی خود را به نمايش می گذارند. با ريتم ح

مناسب و آرام اگر شروع کنيد اين آرامش به شما فرصت و زمان می دهد تا هر حرکت را در ذهنتان مرور کنيد حرکت بعدی را 
آناليز کنيد گيره ها را لمس کنيد و از جای درستش بگيريد و ريتم مناسب را هم رعايت کنيد و به مرور زمان شما خواهيد در 

زمان کمتری هم  -(که به شما اجازه ميدهد همه ی موارد مذکور را مدنظر قرار دهيد)–ريد عين اينکه آهنگ حرکتی خوبی دا
برای حرکتهايتان نياز داريد و زمان صعودتان خود به خود کاهش پيدا می کند و در کنار آن به غنای تکنيکی شما و تجربه های 

به ا سرعت های متفاوت روی مسيرهای متفاوت حرکت کنيد شما نيز افزوده خواهد شد. بنابريان خيلی عجله نکنيد! سعی کنيد ب
 اين شکل دقت و مهارت شما در انتخاب آهنگ مناسب به شکل غريزی افزايش پيدا خواهد کرد. 

 
 
 
 
 
 
 

 ببينيد.  لينکاين متن انگليسی همين مطلب را در 
 لينکهای مرتبط:

 )بخش اولتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 تکنيکهای بنيادين سنگنوردی (بخش دوم) لينک فراموش نشود!!!! -
 )ن ساده برای افزايش مهارت پاهاهفت تمريپاهای فوق العاده ( -
  ده تمرين مفيد برای سنگنوردان -

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 با ما در تماس باشيد:
دريافت نظرات، پيشنهادات، انتقادات و يا راهنمايی در رابطه با خطاهای 

 احتمالی در ترجمه ما را خوشحال و مسيرمان را هموار خواهد کرد. 
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