
 
 
 
 
 
 
 
 

 استفاده ی هوشمندانه از نيروهای مخالف :  ششتکنيک بنيادين شماره 
  

اين مطلب ششمين بخش از هشتگانه ی "تکنيکهای بنيادين" 
است. اگر تا االن پنج قسمت قبلی را مطالعه نکرده ايد به شما 

تکاملی مطالب حتما پيشنهاد ميکنم به جهت قرار گرفتن در سير 
آنها را بخوانيد تا ابتدا با مفهوم دقيق "نيروهای مخالف" و 

 آمد برای غلبه بر آنها آشنا شويد. رحرکات کا
پی برده ايد، در  -(صعود نردبانی)–راست" -تا به اينجا شما به اهميت قانون "چپ

ردبانی يک صعود ساده و بی پالش خوب می دانيد که ساده ترين راه همان صعود ن
است يعنی کشيدن با دست راست و فشار آوردن با پای چپ يا بالعکس. در 
صعودهای سختتر و مسيرهای پيچيده تر ديگر قادر نخواهيد بود تا صاف روی 
ديواره باقی بمانيد و نردبانی صعود کنيد و نيازمند حرکات ترکيبی و استفاده ی 

گيريد که عمدتا اين حرکات در نظر ببيشتر از انعطاف و فرم بدنتان هستيد. 
ترکيبی به طور ساده شامل يک حرکت دست به همراه "پا در جهت مخالف" 

-حالت اصلی و عمده می شوند ۹هستند. بطور کلی گرفتن گيره های دست شامل 
برای اجرای تعداد  -(که در مطالب بعدی و تخصصی تر به آنها خواهيم پرداخت)

درست ترين فرم در صعود برسد شما نياز داريد  زيادی از آنها برای اينکه بدن به
که از "پا در جهت مخالف استفاده کنيد" مثل حرکت " کشيدن از پهلو" ، 

"Gaston يا "از زير گرفتن گيره"؛ در تمامی اين مواردی که ذکر شد دست در "
حالتهای مختلفی قرار ميگيرد اما پا تنها در جهت مخالف حرکت دست قرار 

 ا بتوانيد از نيروهای مخالف به نفع صعود استفاده کنيد. ميگيرد تا شم
 در ادامه ترکيب پای مخالف با يکسری از حرکات را خواهيم گفت. 

 
 :(side-pull arm)ترکيب پای مخالف با گرفتن از بغل 

پول" يا "گرفتن و کشيدن از بغل" آنچه مطابق تصوير ميبينيد دست -در "سايد
در يک گيره ی عمودی از فضای کناری گيره برای گرفتن و نگه داشتن استفاده 
می کند. معموال برای استفاده از اين گيره ها بدن بايد در يک سمت آن قرار داده 

پول -ارآيی چندانی ندارند. در سايدباشد و اگر اين گيره ها باالتر از ما باشند ک
نکته ی مهم اين است که شما از لبه ی بيرونی پای مخالف استفاده کنيد نه لبه 
ی داخلی! ابتدای امر کمی مضحک به نظر می رسد! اما زمانی که سعی کنيد 

که در ذاِت فرِم بدن آنرا انجام دهيد خواهيد ديد که بدنتان به يک راحتی طبيعی 
می رسد. ابتدا بايد سعی کنيد به خوبی باسن و وزن آن ناحيه را تعريف شده 

را وقتی خوب درک روی لبه ی بيرونی پای مخاف قرار دهيد و نکته ی حرکت 
و خواهيد ديد که باسن در روی چرخش بدن و باسنتان تمرکز کنيد ميکنيد که 

 سمت مخاف دستی که گيره را گرفته به سمت ديواره می چرخد و اين چرخش
سر و سينه ی شما را به سمت دستی که گيراه را گرفته خواهد چرخاند. اين 
حالت بدنتان را به يک ايستايی راحت و کارا می رساند که به شما اجازه ی می 

غل دهد پا و دست آزادتان را برای حرکت بعدی به خوبی و با ديد باز جا به جا کنيد. بنابراين يادتان باشد که در گرفتن گيره از ب
اگر يک استفاده ی درست از "لبه ی بيرونی پای مخالف" انجام دهيد حرکت بعدی خود را بسيار ساده خواهيد کرد و به راحتی 

 از فشار روی پايتان می توانيد به جای استفاده ی تنها از دست دامنه ی باال کشيدن بدنتان را افزايش دهيد. 
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 ):gastonترکيب پای مخالف با "گستون" (
حرکت گيره گيری "گستون" از اسم صخره نورد صاحب سبک فرانوسوی "گستون 

پول است در اين حرکت هم مثل -ربافات" گرفته شده. گستون بسيار شبيه به سايد
پول از گيره هايی استفاده می شود که به طور عمودی يا مورب قرار دارند با -سايد

يا در مقابل صورت قراردارند. برای اين تفاوت که در محدوده ی نيمتنه ی بااليی بدن 
استفاده از شيوه ی گستون بايد انگشتان را طوری در شکاف قرار دهيد که کف دست 

درجه ۹۰به ديواره بچسبد و شستتان رو به پايين باشد. آرنجها با يک زاويه کمتر از 
زمانی که به اين فرم رسيديد  -(مطابق تصوير)-خم شده و به سمت بيرون بدن باشد

بايد انگشتان را به خوبی منقبض کنيد و طوری روی آنها فشار بياوريد که انگار 
ميخواهيد يک در کشويی را باز کنيد. اين حرکت برای مبتدتان بسيار سخت است. 
برای ترکيب گستون با پای مخالف بايد از لبه ی داخلی پای مخالف استفاده کنيد هرچند 

اما بسيار سخت است و تنها زمانی بايد استفاده  که با لبه ی بيرونی هم قابل اجراست
شود که ترکيبش با لبه ی داخلی قابل انجام نباشد. حرکت گستون به تنهايی برای 
مبتديان سخت و پيچيده است و ترکيب آن با لبه ی داخلی پای مخالف زمان بر است 

کنيد تا  برای تمرين اين حرکت از مسيرهای بولدرينگ نزديک به سطح زمين استفاده
 به مهارت کافی هم در خود گستون و هم در ترکيبش با پای مخالف برسيد. 

 
 
 
 
 

 ):underclingترکيب پای مخالف (لبه ی داخلی و بيرونی) با گرفتن گيره از پايين (
undercling  زير و از يا گيره گيری از پايين روشی است که شما دقيقا يک گيره را از

قسمت پايينی آن ميگيرد و معموال روشی است که مبتدی ها خيلی سريع آنرا فراميگيرند و 
در اجرايش مهارت الزم را کسب می کنند. در حالت گيره گيری از زير دامنه ی وسيعی به 
دست آزاد  شما ميدهد و ون يک حرکت مماهيتا قدرتی است تمايل زيادی برای انجام آن 

معموال گيره ی زير را بايد در نواحی باالتنه بگيريد و همزمان پای مخالف را وجود دارد. 
فشار دهيد. اين پای درگير می تواند بسته به شرايط هم روی لبه ی بيرونی باشد هم لبه ی 

 داخلی و هم روی نوک پنجه ها. 
ياد داشته  استفاده از لبه ی خارجی دامنه ی حرکتی رو به باالی شما را افزايش ميدهد و به

باشيد برای استفاده از لبه ی بيرونی الزم است که باسنتان را به سمت مخالف دست درگير 
و کشنده بچرخانيد. در حالتهای سخت تر و شديد تر ممکن است نياز باشد از زخمه ی پا رو 

 ديواره برای پای مخالف دستی که گيره را از زير گرفته استفاده کنيد. 
 
 
 

 ببينيد.  اين لينک ين مطلب را درمتن انگليسی هم
 لينکهای مرتبط:

بخش ) (۲-بخش چهارم( )۱- بخش چهارم) (بخش سوم) (بخش دوم( )بخش اولتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 ) پنجم

 )هفت تمرين ساده برای افزايش مهارت پاهاالعاده ( پاهای فوق -
  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. 
www.carabin.persianblog.ir 
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