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و تجربهی غنی مربیان داخلی به دست آمده و روند فوق مدتها ادامه
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آثار نوشتاری و تألیفات داخلی در رابطه با موضوع آموزش شطرنج بسیار
خالی است .مسلماً تألیف کتاب ،آنهم کتابی معتبر و حاوی مطالب بكر
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به موازات آن تألیف مقاالت کوتاه و موثر است و دیری نخواهد پایید که میتواند به «مكتب شطرنج ایران» که بر
پایه سبک ویژهی مربیان و آموزش آنان استوار است ،دست یافت.
اثری که پیش رو دارید گامی موثر در این مهم است که امیدواریم با همت همكاران فدراسیون شطرنج در کمیتهی
آموزش تداوم یافته و باعث نهادینه شدن امر مقدس انتقال دانش افراد آگاه و مجرب داخلی و خارجی به دیگر
عالقمندان باشد.
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شماره  ،1سال 1396

پیادهی پیشرفته در ستون e
تفسیر چند بازی همراه با استاد بینالمللی محسن قربانی

بازی شماره 1

18.¦xf8+ £xf8 19.£g6 £f7 20.£xf7+
–¢xf7 21.¤d6+ ¢f8 22.¤xc8+
?10...£c7

Adolf Anderssen - Howard Staunton
London knockout London 1851

سیاه با هیچ مهره ای نمی تواند پیاده سفید را بگیرد
بنابراین بهتر بود:

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.¤f3 e6 4.¤xd4 ¥c5 5.¤c3 a6 6.¥e3 ¥a7
7.¥d3 ¤e7 8.0–0 0–0 9.£h5 ¤g6
9...g6 10.£h6

XIIIIIIIIY
8rsnlwq-trk+0
7vlp+p+pzpp0
6p+-+p+n+0
5+-+-+-+Q0
4-+-sNP+-+0
3+-sNLvL-+-0
2PzPP+-zPPzP0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy

10...¥xd4 11.¥xd4 ¤c6 12.¥c5 ¤cxe5
13.¥xf8 £xf8 14.¥xg6 ¤xg6 15.£a5±
11.¦ae1 b5
–11...£xe5?? 12.¥xg6 £xh5 13.¥xh5+
12.f4
!12.¤f3

این حرکت تكلیف بازی را زودتر تعیین میکرد.
–...¥b7 13.¤g5 h6 14.¤xf7 ¦xf7 15.£xg6+
12...¥b7 13.¤e4
13.f5 £xe5 14.¥f2 ¤f4 15.¦xe5 ¤xh5 16.fxe6 ¤f6 17.e7 ¦e8
18.¤f5 ¤g4 19.¤d6 ¤xf2 20.¦xf2 ¤c6 21.¦e1 ¦ab8 22.¤d5²

?!10.e5

حرکتی که شاه را هدف قرار میدهد و برتری فضا هم بدست میآورد .همینطور
خانه مهم مرکزی را برای انتقال اسب به جناح شاه خالی می کند .ولی ادامه بهتری
هم وجود داشت:

Howard Staunton
!13...¥xe4

قبل از اینكه اسب به جناح شاه برود آن را بایدگرفت.
!?14.¥xe4 ¤c6 15.¤xc6 dxc6 16.g4
!16.¢h1

شاه از قطر سیاه رنگ که در معرض آچمزی قرار دارد دور میشود.

Adolf Anderssen
10.¤f3! ¥xe3 11.fxe3 f6 (11...d6 12.e5 dxe5 13.¤g5 h6 14.¤xf7
¦xf7 15.£xg6+–) 12.e5 f5 (12...fxe5
13.¤g5 h6 14.£xg6+–) 13.g4± ¤e7 (13...fxg4?? 14.¤g5 h6
15.£xg6+–) 14.¤g5 h6 15.gxf5 ¤xf5 (15...hxg5 16.f6 ¤f5
17.¦xf5 exf5 18.¥c4++–) 16.¤ge4+– £e8 17.£g4 ¤xe3

...¦ac8 17.c3 ¥xe3 18.¦xe3 ¦cd8 19.g4 ¦d2 20.f5 exf5 21.gxf5
£xe5 22.£h3 ¤f4 23.£g3±
?16...¦ad8
16...¥xe3+! 17.¦xe3 £a7 18.£h3 ¦ad8
??17.¢h1!? c5
17...¦fe8 18.¥c1! ¤f8 19.c3²
!?18.¦f3

سفید باز هم از فرصت طالیی حمله بهخوبی استفاده نمیکند.
18.f5 £xe5 19.¥g2 £xb2 20.fxg6 hxg6 21.£h4 £xa2 22.¥g5 f6
(22...¦d7 23.¦e3 f6 24.¦h3 ¢f7 25.£h7 ¢e8 26.£xg6+ ¢d8
)–27.¦d3+

وکار تمام است
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XIIIIIIIIY
8r+l+k+-tr0
7+pzpp+-zpp0
6-zp-+-+-sn0
5+-+-zP-+-0
4-zP-+-+-+0
3+-sN-+-+-0
2P+P+-+PzP0
1+-mKR+L+R0
xabcdefghy
15.¥c4!

.شاه در مرکز می ماند
15...¤f5?
15...c6 16.¤e4 ¢d8 17.¤d6 ¢c7 18.h3 b5 19.¥b3 b6 20.g4 ¦f8
21.¦d3 g6 22.¦hd1+–
16.¤d5 ¢d8 17.¦hf1 g6

سیاه دست و پا میزند و راهی برای دفاع وجود ندارد
17...d6 18.g4 ¤e7 19.¤xc7 ¢xc7 20.exd6+ ¢d7 21.dxe7+ ¢xe7
22.¦f7+ ¢e8 23.¦c7+– ¥xg4 24.¥b5+ ¢f8 25.¦f1+ ¢g8
26.¥c4+ ¥e6 27.¥xe6#
18.g4 ¤e7 19.¤xe7 ¢xe7 20.¦f7+ ¢e8 21.e6!

.کار سیاه تمام است
1–0

3 بازی شماره
Boris Savchenko (2598) Anton Shomoev (2569)
Khanty-Mansiysk Governor Cup 10th

18...£a5 19.¦ef1 £a4 20.¥d3 £xa2 21.¦h3 h6 22.g5! ¦xd3!?

 فیل سفید بسیار قدرتمند بوده و امكان هر.تنها حرکت ممكن برای ادامه بازی
.دفاعی را ازبین میبرد
23.cxd3 £d5+ 24.¦ff3 ¤e7 25.gxh6 g6 26.h7+ ¢h8 27.£g5 ¤f5
28.£f6+ ¤g7 29.f5 £b3 30.¥h6 £d1+ 31.¢g2 £e2+ 32.¦f2
£g4+ 33.¦g3+–1-0

2 بازی شماره
Louis Paulsen-Gustav Neumann
Berlin 1864

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥c5 5.¥e3 ¤xd4 6.¥xd4
¥xd4 7.£xd4 £f6 8.e5!

تعویض وزیر ها سیاه را راحت میکرد در حالی که سفید اکنون حریف را تحت
.فشار میگذارد
8.£xf6 ¤xf6 9.e5 (9.¤c3
d6=) 9...¤g4 10.f4 f6
11.h3 ¤e3 12.¢d2 ¤xf1+
13.¦xf1 0–0=
8...£b6 9.£xb6!

با ادامهی سریع و پیشبینی شده
اکنون تعویض وزیرها خوب است
چنانچه خواهید دید سفید به یک
.برتری قابل قبول میرسد
9...axb6 10.¤c3!

Gustav Neumann

.تهدید سفید رساندن اسب به مرکز برای حمله به پیاده حریف است
10...¦a5 11.f4 f6 12.0–0–0!

دفاعی فعال و گسترشی
12...fxe5 13.b4! ¦a8
13...¦a3 14.¢b2 ¦xc3 15.¢xc3 exf4 16.¥c4 ¤f6 17.¦hf1±
14.fxe5 ¤h6

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.f4
b5 8.e5 dxe5 9.fxe5 £c7!?
9...h6 10.¥h4 g5 11.¥g3 ¤d5 12.¤xd5 £xd5 13.¥e2 ¦a7
14.¥f3 £c4 15.c3 ¦d7 16.£e2²
10.£e2
10.¤f3! ¤fd7 11.¤e4 h6 12.¥h4 ¥b7 13.¤d6+ ¥xd6
14.£xd6 £xd6 15.exd6 ¤c5 16.¥e2 ¤bd7 17.0–0 ¤a4 18.c4
bxc4 19.¦fc1 ¤ab6 20.a4²
10...¤fd7 11.0–0–0 ¤c6

:پیاده مرکزی سمی است زیرا
11...¤xe5 12.¤dxb5 axb5 13.£xe5!+–; 11...£xe5 12.£xe5
¤xe5 13.¤dxb5 f6 14.¤c7+ ¢e7 15.¤xa8+–
12.¤xc6 £xc6 13.¤e4 ¥b7 14.¤d6+ ¥xd6 15.exd6 0–0 16.¥e7
¦fc8 17.¦d2 ¤b6 18.£h5 ¤d5 19.¥d3 g6 20.£h4 ¤xe7
20...£e8 21.¥e4 f5 22.¥xd5 ¥xd5 23.£f6 b4 24.h4±

t1

Louis Paulsen
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4 بازی شماره
Alexander Riazantsev (2678) Denis Khismatullin (2679)
Khanty-Mansiysk Governor Cup 10th Khant

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 c5 5.cxd5 ¤xd5 6.e3 ¤c6
7.¥d3 ¥e7 8.0–0 0–0 9.a3 h6?!
9...cxd4 10.exd4 ¥f6 11.¥e4 £d6 12.£d3 h6 13.¦e1²
10.¥c2
10.¤xd5 £xd5 (10...exd5) 11.£c2 cxd4 12.¥h7+ ¢h8 13.¥e4
£c5 14.£xc5 ¥xc5 15.¦d1 dxe3 16.¥xe3 ¥xe3 17.fxe3=
10...b6 11.£d3 ¤f6 12.¤e4 g6 13.£b5 ¥d7 14.£e2 ¦b8 15.¤g3
¦e8 16.e4 ¥f8

XIIIIIIIIY
8r+-wqrvlk+0
7zp-+l+p+-0
6-zpn+psnpzp0
5+-zp-+-+-0
4-+-zPP+-+0
3zP-+-+NsN-0
2-zPL+QzPPzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy

17.e5! ¤d5

XIIIIIIIIY
8r+-wqrvlk+0
7zp-+l+p+-0
6-zpn+p+pzp0
5+-zpnzP-+-0
4-+-zP-+-+0
3zP-+-+NsN-0
2-zPL+QzPPzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy

Boris Savchenko
21.dxe7 ¦e8 22.¦f1 £c5
22...f5 23.g4!

. یكی از اصول است،باز کردن خطوط برعلیه شاه ضعیف
23...£c5 24.gxf5 exf5 25.¦e2±

XIIIIIIIIY
8r+-+r+k+0
7+l+-zPp+p0
6p+-+p+p+0
5+pwq-+-+-0
4-+-+-+-wQ0
3+-+L+-+-0
2PzPPtR-+PzP0
1+-mK-+R+-0
xabcdefghy

23.¦xf7!! ¢xf7 24.£xh7+ ¢f6 25.£xg6+ ¢e5
25...¢xe7 26.£g7+ ¢d6 27.£xb7 £a7 28.¥h7+ ¢c5 29.£e4
b4 30.c4 bxc3 31.£d4+ ¢b5 32.¥d3+ ¢a5 33.£e5+ ¢b6
34.£d6+ ¢a5 35.b4+ ¢a4 36.£c6+ ¢xb4 37.a3+ ¢xa3
38.£xc3+ ¢a4 39.¦a2#
26.£h5+ ¢d6 27.¥g6+
27.¥xb5+ ¥d5 28.¥xe8+–
27...¥d5 28.¥xe8 ¦c8 29.¥g6 ¢xe7 30.£g5+ ¢d6 31.¥e4 £c4
32.¥xd5 exd5 33.£f6+ ¢d7 34.£f5+ ¢d6 35.b3 £c5 36.¦xd5+
£xd5 37.£xc8 £xg2 38.£xa6+ ¢c7 39.£a5+ ¢c8 40.£xb5
£xh2 41.£c6+ ¢b8 42.a4 £h8 43.¢b1 £h4 44.¢a2 £e1
45.£c5 ¢b7 46.a5 £f1 47.£b6+ ¢a8 48.£c6+ 1–0

18.h4! ¤ce7
18...h5 19.¤xh5!! gxh5 20.¥g5 f6 (20...£c7 21.£d3 ¥g7
22.£h7+ ¢f8 23.¥b3!! ¤xd4 24.¤xd4 cxd4 25.¥xd5 £xe5
(25...exd5 26.¥f6+–) 26.¥e4±) 21.£d3 £e7 22.¥xf6 ¤xf6
23.exf6 £f7 24.¤g5+–
19.h5 ¥g7 20.hxg6 fxg6 21.¤h4 ¦f8
21...¤f5!? 22.¤xg6 ¤xd4 23.£e4 ¤xc2 24.£xc2 £c7 25.¦e1±
22.¤xg6 ¤xg6 23.¥xg6 £h4 24.¥b1 £xd4 25.£c2 ¦f7
26.£h7+ ¢f8 27.¥g6 £xe5 28.¥xf7 ¢xf7 29.¥xh6 ¦h8
Anton Shomoev
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30.£xg7+ £xg7 31.¥xg7 ¢xg7 32.¦fe1 a5 33.¦ad1 ¢f7 34.¤e4
¦g8 35.f3 ¥a4 36.¦d2 ¤f4 37.¤d6+ ¢e7 38.¦e4+– 1–0

سیاه نمی تواند وزیرها را تعویض کند زیرا:
17...£xf6?? 18.exf6+ ¢g8 19.¤xc5

بازی شماره 5

!18.¤a4

)Romanov Evgeny (2647) - Salomon,Johan (2352

سفید کار را تمام می کند وسیاه یک سوار عقب خواهد افتاد.

NOR-chT 1415 Norway

18.¤a4! b6 19.¤axc5 £xf6 20.¤xf6+ 1–0

1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.d4 ¥e7 5.¥f4 0–0 6.£c2 c5 7.dxc5
dxc4
7...¤a6 8.e3 ¤xc5
8.e4 ¤c6 9.¥xc4 ¥xc5 10.0–0 £e7

XIIIIIIIIY
8r+l+-trk+0
7zpp+-wqpzpp0
6-+n+psn-+0
5+-vl-+-+-0
4-+L+PvL-+0
3+-sN-+N+-0
2PzPQ+-zPPzP0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy

Romanov Evgeny
)Li Chao (2711) -Guliyev Namig (2556
Deizisau op 9th

11.e5

حرکتی قدرتمند که اهداف چندگانه دارد .اول اینكه به اسب حریف حمله کرده
آنرا از موقعیت دفاعی مناسب خود دور میکند .خانهی مرکزی را برای اسب خود
باز میکند .قطر مهم سفید رو را برای حمله هماهنگ فیل و وزیر باز میکند و در
نهایت برتری فضا میگیرد.
!11...¤d5 12.¤g5

همكاری اینچنینی اسب با وزیر بسیارمتداول بوده و مخصوصاً در شرایط فعلی
بسیار برای حریف دردسر ساز خواهد بود واین نتیجه پیشروی پیاده مرکزی سفید
است.
!...g6 13.¥xd5

اسب سیاه آزار دهنده بود وسفید چون به اسب دیگرش برای ادامه حمله نیاز دارد
با فیل اسب حریف را میگیرد.
¤b4
–13...exd5? 14.¤xd5 £d8 15.£xc5+
!14.£d2 ¤xd5 15.¤ge4

مانورهای سفید بسیار زیبا وهدفمند است ،اکنون اسب خانه ضعیف را هدف قرار
داده وحتی فیل سیاه رو هم آماده حمله به وزیر است .
?¤xf4 16.£xf4 ¢g7

ادامه دیگر هم از باخت جلوگیری نمیکرد.
?16.£xf4 ¢g7
16...¥d7 17.£h6 f5 18.exf6 ¦xf6 19.¤xf6+ £xf6 20.¤e4 £e7
–21.¤xc5 £xc5 22.¦ac1+
17.£f6+! ¢g8

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5 6.e3 e6 7.¥xc4
¥b4 8.0–0 0–0 9.£e2 ¤bd7 10.e4 ¥g6 11.¥d3 ¥h5 12.e5 ¤d5
!?13.¤xd5 cxd5 14.£e3 ¥xf3

یک تعویض اشتباه .شاید سیاه فكر میکند با این کار حمله سفید تمام خواهد شد
ولی ادامه بازی ثابت میکند که او اشتباه
کرده است.
g6

=14...¥e7 15.¤d2 ¤b8
15.£xf3² £a5 16.£h3
!17.¥g5

اکنون که خانههای سیاه ضعیف شده
است ،سفید می رود تا با استقرار فیلش
درخانه ضعیف حریف شبكه ماتی برای
حریف بهوجود آورد .
!...¥d2 18.f4

تعویض هرگز ! این فیل با سیاه کارها
دارد.

Li Chao
...£b6 19.¦ad1 £xd4+ 20.¢h1 £e3

سیاه به آب و آتش می زند ولی سفید تمام مهره ها را برای حمله نیاز دارد.
–20...¥b4 21.¥xg6+
!21.¦f3 £c5

حرکتی که از فیل خود بهطور غیر مستقیم دفاع می کند.
!22.£h6

وزیر زودتر از همكارش فیل به مهمانی میآید.
22.¦xd2? £c1+ 23.¥f1 £xd2 24.£h6 f5 25.exf6 ¤xf6 26.f5 £c2
27.fxg6 £xg6 28.£xg6+ hxg6 29.¥xf6±
!22...f5 23.exf6 ¤xf6 24.¥xg6
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وقتی سوارها آماده حمله هستند قربانی برای تخریب قلعه مطلوب است ،حضور رخ
و وزیر وفیل کار را یكسره خواهد کرد.
£c7
24...hxg6 25.£xg6+ ¢h8 26.¦h3+ ¤h7 27.£xh7#
25.¥d3 ¤e4
–25...£g7 26.¦g3 £xh6 27.¥xh6+ ¢f7 28.¦g7+ ¢e8 29.¦xd2+
26.¥xe4 dxe4 27.¦g3 1–0

بازی شماره 6
Rostam Kasimdzhanov -Andrei Deviatkin
Aeroflot Open A Moscow RUS

25...¦f7 26.b4 a6 27.¤d3±
26.hxg6 £xg6 27.¤d3 ¦f7 28.g3 ¤f8 29.¤f4 £g4
–29...£g5 30.¢f1 ¤g6 31.¢e2! ¤f8 32.¦h1+
30.£xg4+ fxg4 31.¢g2 ¦h7 32.¦h1 a5 33.¦xh7 ¢xh7 34.¦h1+
¢g7 35.¦h4 ¦a6 36.¦xg4+ ¢f7 37.¦g5 ¦b6 38.¦f5+ ¢e8 39.g4
c5
39...¦xb2 40.g5 ¦b4 41.g6 ¤xg6 42.¤xg6 ¦xd4 43.¦f8+ ¢d7
44.f4 ¦d2+ 45.¢f3 ¦d3+ 46.¢e2 ¦d4 47.f5 ¦e4+ 48.¢f3 b5
–49.e6+ ¢d6 50.¦d8+ ¢c7 51.¦d7+ ¢b6 52.e7 a4 53.f6+
40.dxc5 ¦xb2 41.g5 ¦b4 42.¤xd5 ¤g6 43.¤xb4 ¤h4+ 44.¢h3
¤xf5 45.¤c2 ¢f7 46.¢g4 ¢g6 47.f4 a4 48.e6 ¤e7 49.¤a3 ¤f5
50.¤c4 ¤e7 51.f5+ +– 1–0

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5 6.e3 e6 7.¥xc4
¥b4 8.0–0 0–0 9.£e2 ¥g6 10.¤e5 ¤bd7 11.¤xg6 hxg6 12.¦d1
?!12.e4 ¤b6
12...£a5 13.¤a2 £xa4
–13...¥e7 14.¥d2 £xa4 15.¤b4+
!14.e4
شروع حمله در مرکز ولی در واقع هدف آن کشاندن حمله به جناح شاه است .
£a5
14...¤b6 15.b3 £a5 16.¥b2 ¤xe4??; 14...¤xe4?? 15.b3 £a5
16.£xe4+–; 14...e5 15.¥e3 ¤xe4?? (15...£a5 16.¤xb4 £xb4
–17.f3²) 16.¤c3 ¤xc3 17.bxc3+
!15.e5 ¤d5

XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7zpp+n+pzp-0
6-+p+p+ps+0
5wq-+nzP-+-0
4-vlLzP-+-+0
3+-+-+-+-0
2NzP-+QzPPzP0
1tR-vLR+-mK-0
xabcdefghy

Rostam Kasimdzhanov

Andrei Deviatkin

بازی شماره 7
-Wilhelm Steinitz

World Championship(Game 1),USA,1886

!16.h4

سفید طرح خود را رو میکند با راندن وتعویض پیاده ستون رخ سفید فضای کافی
برای استفاده از این ستون را خواهد داشت ،ضمن اینكه تعویض یكی از پیاده های
قلعه باعث ضعف بیشتر شاه خواهد شد.

Johannes Zukertort

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 ¥f5

یكی از ادامه های شروع بازی اسالو .این شروع بازی امروزه دارای محبوبیت
خاصی در باالترین سطح شطرنج می باشد .بازی حاضر نشان از قدمت دفاع اسالو
درسطح قهرمانی جهان دارد .امكانات دیگرعبارتند از:

¥e7 17.h5 g5 18.£g4 ¦fe8
18...f5 19.exf6
!19.¥xg5 ¥xg5 20.£xg5 £d8 21.£g3 f5 22.¥xd5

) )3...¤f6 4.¤c3 (4.¤f3 ¥f5 (4...a6
4.¤c3 e6 5.¤f3 ¤d7 6.a3

سفید سوار مرکزی حریف را تعویض میکند و برای مانور اسب خود آماده میشود
تا این سوار را به جناح شاه برساند.

تئوری مدرن پذیرای چنین حرکتی نیست بهتر بود سفید راه مطمئن زیر را انتخاب
می کرد.

22.¤c3 ¤7b6 23.¥d3²
22...exd5
22...cxd5 23.¤c3 a6
23.£f4 ¦f8 24.¤c1 £e8 25.£f3 g5

6.¥d3 ¥xd3 7.£xd3 ¤gf6 8.0–0 ¥b4 9.¥d2 a5 10.a3 ¥xc3
11.¥xc3 0–0

همراه با امكانات برابر
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!?6...¥d6 7.c5

یک ادامه سرنوشت ساز که نشان از نبود درک باالی ساختاری زوکرتورت دارد.
بستن بی موقع مرکز به سیاه امكان حمله متقابل در مرکز وجناح شاه خواهد
داد.درحالی که یورش پیاده ای سفید درجناح وزیر چندان نیرومند نیست .
!?¥c7 8.b4 e5 9.¥e2

سفید باید خود را ازشر پیاده مرکزی حریف رها میکرد پیشروی این پیاده ضمن
محدود کردن فضای مهره های سفید در
جناح شاه ،امكان انتقال سوارهای سفید
برای حمله در جناح شاه را فراهم میکند.
!9.dxe5
!?9...¤gf6

سیاه تعلل می کند باید پیاده را به جلو میراند.
!9...e4
!10.¥b2 e4 11.¤d2 h5 12.h3 ¤f8

اسب سیاه به جناح شاه میرود تا به
سوارهای مهاجم بپیوندد.
Johannes Zukertort
annes Zukertort

13.a4 ¤g6 14.b5
!14.a5? a6
!?14...¤h4 15.g3
15.¥f1! ¥d7³
!15...¤g2+

اسب سیاه به دام میافتد .قطعا این قربانی اسب توسط قهرمان اسبق جهان بهخوبی
محاسبه شده است.

XIIIIIIIIY
8r+-wqk+-tr0
7zppvl-+pzp-0
6-+p+-sn-+0
5+PzPp+l+p0
4P+-zPp+-+0
3+-sN-zP-+P0
2-vL-sNL+K+0
1tR-+-+-wQR0
xabcdefghy
!19...¦h6
راهی برای فرار از حمله هماهنگ مهره های سیاه نیست بهطور مثال:
20.¢f1
20.¢f2?? ¦g6 21.£b1 ¥g3+ 22.¢f1 £d7 23.¥d1 ¥xh3+ 24.¢e2
¥g4+
20...¦g6 21.£f2 £d7 22.bxc6
22.h4?? ¥h3+ 23.¢e1 ¥g3–+
22...bxc6 23.¦g1 ¥xh3+ 24.¢e1 ¤g4 25.¥xg4 ¥xg4

اکنون سیاه درازای سوار ،سه پیاده و حملهای قدرتمند دارد.
?26.¤e2 £e7 27.¤f4
27.¢d1µ

!?16.¢f1 ¤xe3+ 17.fxe3 ¥xg3 18.¢g2 ¥c7

نه چندان مطلوب ،بهتر بود:
18...£b8 19.¤f1 h4 20.¦b1
¦h6 21.¥g4 ¤xg4 22.hxg4
¥d7 23.bxc6 bxc6 24.¥c1
£c7³
?19.£g1
{19.£f1! ¥e6 20.¢f2

وسفید شاه خود را به جای امنی انتقال
میدهد وبازی خوبی کسب میکند.
Wilhelm Steinitz

سفید باید سریعا شاه را از منطقه حمله دور میکرد.
!?27...¦h6

ادامه زیر سریعتر به نتیجه می رسید
27...¦f6! 28.£h4 ¥xf4 29.exf4 e3! 30.¤f1 ¦b8 31.¥c3 £e4–+
28.¥c3
28.¤b3 ¦f6 29.£h4 ¥xf4 30.exf4 £c7 31.¦g3 ¦xf4–+
!28...g5 29.¤e2 ¦f6 30.£g2 ¦f3

بدیهی است که رخ ،خوراکی سمی است زیرا:
31.¤f1
31.¤xf3 exf3 32.£f2 fxe2–+
31...¦b8 32.¢d2? f5
سیاه بهراحتی و با ادامه زیر میبرد.
32...¥h3! 33.£h1 (33.£xg5 £xg5 34.¦xg5 ¥xf1 35.¦xh5 ¦f2
)36.¦h8+ ¢d7 37.¢e1 ¦xe2+ 38.¢xf1 ¦xe3 39.¦xb8 ¥xb8–+
33...g4 34.¤h2 ¦f2 35.¤f1 £f6 36.¦e1 h4 37.¢d1 £f3 38.¢d2
¦b3–+
33.a5 f4 34.¦h1 £f7 35.¦e1 fxe3+ 36.¤xe3 ¦f2 37.£xf2!? £xf2
38.¤xg4 ¥f4+ 39.¢c2 hxg4 40.¥d2 e3 41.¥c1 £g2 42.¢c3
–¢d7! 43.¦h7+ ¢e6 44.¦h6+ ¢f5 45.¥xe3!? ¥xe3 46.¦f1+ ¥f4
+ 0–1

فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران ویژهنامهی کمیته آموزش

شماره  ،1سال 1396

تمرکز حواس در شطرنج و اهمیت آن
از سری بحثهای روانشناسی در شطرنج
کند"2
تصور کنید در یک میهمانی شرکت کردهاید که در اطراف شما صدها نفر مشغول
گفتگو هستند و شما هم با دوست خود صحبت میکنید .با اینكه در این محل سر
و صداهای مختلف شما را احاطه کردهاند ،ولی شما بر روی صحبت با دوست خود
متمرکزید و بیشتر این صداها را نادیده میانگارید ...حال چنانچه فردی در میز
پشتی اسمتان را ببرد ،شما بدون اینكه به پشت سر خود نگاه کنید،توجه خود را به
آن میز معطوف میکنید تا متوجه شوید آنان دربارهی شما چه می گویند .بنابراین
توانایی انتخاب پردازش پیامهایی که از اطراف به سمت ما میآیند ،به عنوان دقت
و توجه نامگذاری شده است.
دقت و توجه به ما این امكان را میدهد که از بین محرک های مختلف به یک
محرک خاص اجازه پردازش دهیم و بقیهی محرکها را نادیده بگیریم .برای درک
بهتر مطلب کمی عمیقتر میشویم.
”ادراک3فرآیندی است که ما از طریق آن ،طرحهایی از محرکها را در محیط خود،
سازمان میدهیم و تفسیر میکنیم“.

4

به عبارتی ادراک”تعبیر و تفسیر همهی اطالعات حسی ،گذشته و حال ،از لحاظ

پای صحبت استاد بینالمللی سید حامد موسویان با موضوع

محیط و شرایط موجود فعلی است 5“.پس ادراک”جریان پردازش و روشن شدن
6

اطالعات ناشی از عالئم و رویدادهای واقعی است “.بنابر این ادراک حالت روانی

اهمیت پارامترهای روانشناسی در شطرنج

کلید پیروزیهایم در شطرنج ،همانا تمرکز
فكر است.
گری کاسپاروف
هدف از نگارش این سطور آشنایی بیشتر خوانندهی عالقهمند با موضوع متمرکز
ساختن توجه 1است .عاملی که گری کیموویچ کاسپاروف (سیزدهمین قهرمان
شطرنج جهان) آن را کلید پیروزیهای خود می داند.
"شیء ،رویداد ،اندیشه ،مسئله یا فكری که شخص توجه خود را بر آن متمرکز می

پیچیدهایست که شخص بدان وسیله حواس خود را سازمان می دهد و به شناخت
حقیقت نائل میآید.
”ادراک به طور مستقیم توسط انداموارههای حواس (حساسیت گیرندههای خارجی)
به وجود میآید ،ولی در ضمن ،پرتو فكنی آنی در شییی که دارای مختصات شناخته
شده است نیز در ایجاد آن بیتاثیر نیست“.

7

از این رو میتوان نتیجه گرفت وقتی گیرندههای حسی (گیرندههای حواس
پنجگانه) اطالعات را به درون مخابره میکنند و این احساسات در درون مغز تغییر
کرده و به آنها وقوف مییابیم ،در واقع ادراک صورت گرفته است.
توجه (یا دقت) شخص را آماده میسازد تا برای ادراک شییی مشخص جهتیابی
1. Focus of Attention

 .2فرهنگ روانشناسی(توصیفی) آرتور اس.ربر ،انتشارات رشد 1390

3. Perception

 .4ریتال .اتكینسون وهمكاران ،زمینه ی روانشناسی هیلگارد ،انتشارات رشد1392
 .5دیوید.ب.فراست،روانشناسی ورزشی ،ناشر:سازمان تربیت بدنی1366
 .6راینر مارتنز ،روانشناسی ورزشی،راهنمای مربیان و ورزشكاران ،انتشارات جهاد دانشگاهی1372
 .7هوشیار رزم آزما ،انگلیسی-فرانسه-فارسی ،انتشارات علمی1370
علویون ،سید عباس ،آموزش مهارتهای روانی،

8. Attention
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کند.
"توجه یک فرایند شناختی است که به وسیلهی آن اطالعات رسیده از محرکات
6

کشف  ،سازمانبندی و هدایت میشوند“.

در واقع ادراک زمانی به سهولت صورت میگیرد که شما به احساسهای دریافتی
خود توجه کنید.
”شایان ذکر است که در ادبیات ورزش ،تمرکز و توجه یكسان انگاشته میشوند ،
اما در واقع چنین نیست“
توجه”جریان هدایتکننده آگاهیهای ماست که به موازات دریافت اطالعات توسط
حواس ادامه مییابد “6و تمرکز”توان نگهداری توجه به روی محرک انتخاب شده
6

برای زمان معین است“

به زبان تمثیل ،توجه مانند دشت است و تمرکز به مثابه تونل .
در رشتههای مختلف ورزشی همواره بر اهمیت تمرکز و توجه تاکید شده است
.راینر مارتنز روانشناس ورزشی پرآوازه می گوید” :وقتی که با تیم اسكی المپیک
آمریكا کار میکردم به اسكی بازان نه تنها بر آماده سازی جسمانیشان تاکید می-
کردم  ،بلكه بر آزمون نیروی تمرکز نیز پای میفشردم6“.
ریگ مککینی  1یكی از ده تیرانداز برجسته جهان که معموال از کسب مقام اولی
محروم میماند ،سرانجام پی برد که شكستش به علت ناتوانی در تمرکز و معطوف
شدن به عملكردش می باشد .او آنچنان غرق فكر پیروزی میشد که امكان انجام
بهینه و عالی عملكرد را در فرآیند رقابت از دست میداد؛ همان مسالهای که استاد
بزرگ برجسته شوروی سابق آلكساندر کوتوف در کتاب کالسیكش همانند یک
استاد بزرگ فكر کنید ،سرمستی ناشی از پیروزی نامیده است؛ او ضعفش را جبران
کرد و به همین دلیل به پیروزیها و رکوردشكنیهای متعددی در جهان دست
یافت .چرا که”برقراری تمرکز مستلزم سمت و سو داشتن فكر به زمان حال است،
در واقع همه وجود فرد باید غرق همانجایی باشد  ،که هست“6
برنارد رایت سون 2دارنده مدال طالی شیرجه المپیک  196۸مكزیكوسیتی می
گوید”:در لحظه حساس و آغاز مسابقه ،من سعی میکنم تمام محرکهای خارجی
را از مد نظر دور سازم .این مرحله تمرکز ذهنی است .وقتی که کامال در حالت
ناخوداگاهی به سر میبرم  ،بهترین شیرجهها را به نمایش میگذارم“.
”عدهای عقیده دارند که قهرمانان بزرگ ،قدرت تمرکز فوق العادهای دارند ،بهطوری
که آنها وقتی برای اجرای یک مهارت آماده میشوند ،میتوانند کلیه محرک های
خارجی را از مد نظر دور کنند و در حالی که مراحل یک مهارت را مرور میکنند،
در یک حالت ناخوداگاه یا خودهیپنوتیزم 3به سر میبرند“. 5

توجه فرآیندی است که فرد از طریق آن از حواس خود برای ادراک دنیای خارج
سود میبرد .متمرکز ساختن توجه ،یعنی آگاه شدن از یک امر و صرف نظر کردن
از سایر موارد.
برای روشنتر شدن موضوع ،در حالیکه روی صندلی یا زمین نشستهاید و این
سطور را میخوانید ،توجه خود را بر عضالت پشت ران 4خود متمرکز کنید .به نقاط
تماس عضالتتان با صندلی توجه کنید و ببینید چه میزان فشار در این نقاط حس
میکنید  .آنچه انجام دادید آگاهی از این نقاط فشار و نادیده گرفتن سایر محرک-
های محیطی است( توجه انتخابی).
در فعالیتهای ورزشی ابتدا دو نوع کانون توجه مهم تشخیص داده شد :
پهنا(5وسیع -6باریک )7و جهت (8درونی -9بیرونی.)10

انواع کانون توجه(تمرکز) از نظر نایدفر
به عقیده نایدفر ،پهنا به میزان اطالعات و وسعت یک میدان ادراکی (که یک
ورزشكار در هر لحظه در حال پرداختن به آن است) مربوط است .مثال ورزشكاری
که باید به خرده اطالعات زیادی توجه کند (بازیكن بسكتبالی که در جست و جوی
یک هم تیمی برای یاری دادن است) به تمرکز وسیع نیاز دارد  .از طرف
دیگر،تیراندازی که به مرکز هدف تمرکز میکند  ،به کانون توجه باریكی نیاز دارد.
ورزشكاران معموال پهنای تمرکز خود را از باریک به وسیع تغییر می دهند .یک
فوتبالیست برای پیدا کردن یک همتیمی آزاد ،نگاهی سریع به زمین فوتبال می-
اندازد (کانون وسیع) ولی هنگامی که یک نفر را پیدا کرد ،توجه خود را به پاس
دادن به او متمرکز میکند (کانون باریک).
1 Rick Makinney
2 Bernard Wrightson
3 Self Hypnosis
4 Hamstring
5 Width
6 Broad
7 Narrow
8 Direction
9 Internal
10 External
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بعد دیگر ،جهت کانون آن است که میتواند نسبت به ورزشكار ،درونی یا بیرونی
باشد .ورزشكاری که به نشانههای محیطی  ،بازی و روشهای مورد استفاده حریف
مقابل و یا صفحه و مهره تمرکز میکند  ،کانون بیرونی را انتخاب کرده است .ولی
فردی که حرکت بعدی حریف را پیشبینی میکند و یا در ذهن به تجسم و محاسبه
مشغول است ،به کانون درونی نیاز دارد .در اینجا نیزیک شطرنجباز باید بتواند توجه
خود را بین کانون درونی و بیرونی تغییر دهد.

”نایدفر ( )1976همچنین خاطر نشان کرد که افراد احتماال شیوه توجه خاصی دارند
که با مقتضیات ذاتی توجه در یک موقعیت ورزشی  ،در تعامل است .وی به چهار
نوع اقتضای توجه اشاره کرد که احتماال در هر موقعیت ورزشی بهوجود میآیند:
درونی وسیع ،بیرونی وسیع ،درونی باریک ،بیرونی باریک.
به عقیده او،اجرا به بهترین شكل ممكن زمانی حاصل خواهد شد که مقتضیات
توجه خاص آن موقعیت،با شیوه توجه فرد یكسان باشد“.

1

ادامه این بحث در شمارههای بعدی نشریه کمیته آموزش خواهد آمد.

مفهوم دقیق تمرکز حواس (دهارانا) کانونی کردن بیشترین قوای ذهنی ،روانی و جسمی با توجه کردن
و آگاهی روی یک صحنه است ،نه توقف افكاری که در سطوح متفاوت،با هم و همزمان همكاری دارند.
در حالت تمرکز حواس ،برای قوای ذهنی زمینهی استراحت و کسب نیرو حاصل میشود و در پرتو چنین
ذهن تعلیم یافتهی متمرکزی قادر خواهیم شد ،توانایی ذهنی را به تمام جریانهای بدنی وروانی تسری

دهیم وآن را وسیلهی استحكام شخصیت و سالمت خویش سازیم.
پاراماهاسانیرانجاندا
اسرارتمرکز ،جدایی ذهن ازمحسوسات ،انتشارات فرا روان 1377

 .1آموزش روانشناسی ورزشی،پروفسور گلین س .رابرتس و همكاران،انتشارات رشد13۸۸

فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران ویژهنامهی کمیته آموزش

شماره  ،1سال 1396

مصاحبه با استاد بزرگ دانمارکی”پیتر هاین نیلسن“
دستیار مگنوس کارلسن بعد از رویارویی قهرمانی جهان
مترجم :ع .عطاخان ،مصاحبهگر ،André Schulz :ماخذwww.chessbase.com :
”پیتر هاین نیلسن“ دستیار مگنوس کارلسن است .او در یک مصاحبه مفصل،
مروری بر مسابقات قهرمانی جهان در نیویورک دارد .درباره حامیان کارلسن صحبت
میکند .توضیح میدهد :چرا تدارک با مهره سفید دشوار است .اینكه :کارلسن بعد
از باخت دور هشتم چه حس و حالی داشت و اینكه بهترین آماده سازی ذهنی برای
کارلسن برای اینكه خوب بازی کند چیست؟

"یان نپومنیاشی" در نیویورک حضور داشت .البته نقش او در آنجا معلوم نبود!

حرفهای جالب بود.
حاال که دیگر آن مسابقه تمام شده .می توانید نام دستیاران کارلسن در رویارویی
قهرمانی جهان را فاش کنید؟

مگنوس کارلسن در کنار پیتر هاین نیلسن در نیویورک و در مسیر بازار فولتون
در مسابقه قهرمانی جهان که بین مگنوس کارلسن و سرگیی کاریاکین در
نیویورک برگزار شد شما به عنوا ن دستیار مگنوس حضور داشتید .شما باید
چیزهایی را بدانید که هیچ کس دیگری از آنها خبر ندارد .برای مثال .قبل از اینکه
مسابقه شروع شود ،رسانه ها گزارش دادند که تیم کارلسن از حمله هکرهای
روسی ترسیده اند .آیا این موضوع صحت دارد؟

خب! ما با شرکت مایكروسافت همكاری داشتیم و واقعا از حمله هكرها واهمهای
نداشتیم.
مایکروسافت چطور به شما کمک کرد؟

آنها برنامه های کامپیوتری ویژهای را که ضامن امنیت اطالعات ارتباطی تیم
کارلسن باشد برای ما نصب کردند .برای آرامش تیم کارلسن ،ضروری بود تا در
این رابطه محكم کاری شود .در طول مسابقات قهرمانی همه چیزگیجکننده است
و شما نباید اجازه دهید  ،هیچ چیزی برای شما مزاحمتی ایجاد کند .شما باید روی
اصول جاری خودتان ثابت قدم بمانید .البته کار کردن با چنین تیم

البته ”،لورن فرسینه” هم دستیار بود .او در تمام رویاروییهای قهرمانی جهان و
چند مسابقه دیگر دستیار مگنوس بوده است”.ماکسیم واشیه -الگراو“ ”،یان
گوستافسون“ و” نیل گراندلیوس“ همگی به عنوان دستیاران کارلسن در این
رویارویی نقش داشتند”.ساموئل شاکلند“ در بعضی از اردوهای آموزشی مگنوس
شرکت داشت .همچنین مگنوس چند بازی آزمونی با”ریحارد راپورت“ انجام داد.
ولی من به تنهایی در نیویورک همراه او بودم.
بقیه اعضای تیم در شهر کراگروی نروژ ،در پاتوقی که مگنوس اغلب اوقات عادت
داشت در آنجا آزمون کند ،حضور داشتند  ،البته شما احتماال خواهید گفت که عدم
حضور دستیاران در نیویورک خیلی خوشایند نبوده ،ولی از طرف دیگر آنها محیط
آرامی را برای کار در اختیار داشتند و در آنجا به مراتب راحتتر کار میکردند .از
آن گذشته ،شروع بازیها به ساعت نروژ هشت غروب بود و دستیاران نمیتوانستند
تا پاسی از شب کار کنند ،اما در عوض ،میتوانستند صبح زود بیدار شوند و در طی
روز کارهایشان را انجام دهند و به نظر من این روش بهخوبی جواب داد.
از چه زمانی تدارک بازی ها را آغاز کردید؟

خب! جواب این سئوال خیلی آسان نیست .بعد از اینكه کاریاکین مسابقات
کاندیداتوری را برد و رقیب مگنوس شد ،ما به این موضوع فكر میکردیم که او
چه بازی هایی را ممكن است انجام دهد و چگونه ممكن است بازی کند و ......
ولیكن  .آزمونات اصلی ما بعد از المپیاد باکو شروع شد .سام شاکلند و لورن فرسینه
از باکو مستقیما به محل آزمون در نروژ رفتند و من و نیل گراندلیوس هم آنجا
بودیم.
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شطرنج باز حال حاضر جهان است و بدیهی بود که او تمایل داشت تا مسابقات را
با پیروزی پشت سر بگذارد .ولی این موضوع که این مسابقات تا این حد نزدیک
پیش برود واقعا عجیب بود .قبل از رویارویی من فكر میکردم که یا مگنوس با
اقتدار برنده می شود و یا بهگونهای نزدیک خواهد شد که هر کدام از بازیكنان
احتمال برد داشته باشند.
من هنوز هم فكر میكنم که مگنوس در آن رویارویی بهتر بازی کرد و برتری
داشت .در بازی های سوم و چهارم کارلسن برتری داشت و در هر دو بازی
پوزیسیون او برنده بود یا حداقل شانس برد زیادی داشت .اگر مگنوس آن بازی ها
را میبرد چهره مسابقات خیلی تغییر میكرد .اما کاریاکین خوب دفاع کرد .کاریاکین
در بازی پنجم شانس زیادی برای برد داشت که از دست داد ،اگرچه در بازی هشتم
از فرصت هایش بهترین استفاده را کرد و برنده شد.
مگنوس به همراه پدر و پیتر ( تنها دستیاری که درنیویورک همراهش بود )
شما می دانید دستیاران کاریاکین چه کسانی بودند؟

خب!” والدیمیر پوتكین” که قطعا دستیارش بود .پوتكین در نیویورک بود و ما
خیلی دوستانه با هم چت میکردیم .البته درباره موضوعاتی ،مثل داشتن آرزوی
موفقیت برای دیگری و چیزهایی از این قبیل ،بعد از مسابقات ،من ”الكساندر
موتیلیف“ را هم دیدم و فكر میکنم او هم یكی از دستیاران کاریاکین بوده.
”نپومنیاشی“ هم در نیویورک حضور داشت ولی من درباره دلیل حضورش و اینكه
دستیار بود یا خیر مطمئن نیستم .قبل از بازی ها ما تصویری از”ممدیاروف“ و
کاریاکین را در محل آزمون دیدیم .خب بدیهی است که آنها با هم کار میکردند.
احتماالً کاریاکین دستیاران بیشتری داشته ولی قبل از رویارویی ،آنها این موضوع
را مخفی نگه داشتند و من هم بعد از بازی ها کنجكاوی نكردم .حاال که بازی ها
تمام شده و این موضوع اهمیت خود را از دست داده ،دفعه بعد که پوتكین را ببینم

والدیمیر پوتكین در کنار سرگیی کاریاکین

از او راجع به این موضوع سئوال میکنم.
این رویارویی برای کارلسن دشوار بود .آیا شما انتظار این همه سختی را داشتید؟

البته  .خیلی سخت بود .ولی هیچ کس منكر این حقیقت نیست که مگنوس بهترین
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بازی شماره  ،۸قبل از حرکت  5ام کاریاکینh5! :

باید کاریاکین را بابت توانایی های دفاعیاش ستود  .او وقتی فرصتی بهدست آورد،
حرکت نیرومند  h5را پیدا کرد که عالی بود .باخت دور هشتم واقعا مگنوس را در
وضعیت بحرانی قرار داد .او در حالی که  4بازی باقی مانده بود 1 ،امتیاز عقب بود
و مجبور بود با آن وضعیت در کنفرانس خبری هم حاضر شود .خب من فكر میکنم
در آن شرایط ممكن بود به فكر هر کسی خطور کند که کاریاکین می تواند قهرمان
جدید جهان شود .حتی افرادی که روی این مسابقات شرط بندی هم کرده بودند
تمایل بیشتری به سمت کاریاکین پیدا کردند .ولی اگر شما به مسابقات قهرمانی
جهان در گذشته نگاه کنید میبینید که آنها هم پستی و بلندیهایی داشته اند و
آنكه عقب بوده نهایتا در ادامه پیروز شده است و بر عكس.در نیویورک ،مگنوس
در  4بازی اول برتر بود ولی در  4بازی بعد این کاریاکین بود که وضعیت بهتری
داشت ،حداقل در بخش پایانی بازی پنجم ،در بازی هشتم وبازی نهم بهتر بود.
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بازی شماره  ، 9قبل از حرکت 3۸ام کارلسن¤e7 :

شاید هنوز هم مردم درباره اینكه بازی نهم تا چه اندازه تعیین کننده بود فكر
میکنند .در حقیقت ،کاریاکین به برد نزدیک شده بود .من فكر میکنم که مگنوس
در حرکت  3۸یا  39دست به قمار بزرگی زد وقتی که حرکت ¤e7را بازی کرد .
فكر میکنم که مگنوس داشت باخت خود را جلوی چشمانش میدید و اینكه اگر
کاریاکین حرکت درست را میدید .....در کنفرانس خبری بعد از بازی هم مشهود
بود که مگنوس همه حرکتهای پیچیده بازی را دیده بود حتی شاخه منتهی به
حرکت ¥g8سفید را که با حرکات اجباری  ¥e6و  ¥d5همراه میشد .من فكر
میکنم که حرکات اجباری فیل به  e6و  d5بهترین حرکتهای موتورها هستند.
مگنوس واقعا قمار کرد و جواب داد.بله لحظه بی اندازه بحرانی بود .اگر مگنوس
بازی را میباخت 3 ،بازی مانده به پایان رویارویی 2 ،امتیازعقب میافتاد و جبران
آن کار سادهای نبود ولی مگنوس خود را نجات داد و این موضوع به او اعتماد به
نفس داد.
(توضیحات تكمیلی مترجم :شاخه منتهی به حرکت ¥g8مورد اشاره نیلسن ....... :
)£b3! ¤f5 40 ¥f7 ¢g7 41 ¦h3 £e7 42 ¥g8 h5 39
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بازی شماره  ،10بعد از حرکت  20ام کارلسن¤d2 :و قبل از حرکت  20ام کاریاکین d5 :

بازی دهم هم سخت بود .من فكر میکنم مگنوس خیلی خوب بازی کرد و پس
از آن یک رشته حرکت اشتباه فاحش انجام شد  .البته نمیشود گفت اشتباه فاحش!
آن حرکتها نتیجه حرکت بد ¤xf2+بودند که کاریاکین را در مخمصه بزرگی گیر
انداخت .اگر کاریكین پیاده  f2را با اسب میگرفت و کیش میداد مگنوس
انتخابهای دشواری پیشرو داشت .او یا با وضعیت دو اسب در مقابل رخ و دو
پیاده قرار میگرفت یا باید تساوی را میپذیرفت و این موضوع فشار را در بازیهای
آخر بر روی مگنوس بیشتر میکرد .بهخصوص بازی آخر که باید با سفید بازی
میکرد .ولی خب کاریاکین آن حرکت را ندید و مگنوس را صاحب برتری کرد.
آیا مگنوس بعد از باخت دور هشتم خیلی عصبی شد؟

من فكر میکنم او به طور واضحی عصبی بود .این اولین بار بود که او در رویارویی
عقب افتاده بود .این سومین رویارویی قهرمانی جهان بود که مگنوس در آن حضور
مییافت و برای اولین بار او عقب افتاده بود .او به حس عقب افتادن عادت نكرده
بود .او باید میپذیرفت که ممكن است دوره قهرمانیش تا یک هفته دیگر پایان
یابد .ولی او اراده کرد تا به سرعت خودش را پیدا کند و من فكر میکنم که او در
ادامه درست عمل کرد.
من باور دارم که او روی نوع استراتژی خود تفكر کرد .من نمیتوانم آخرین باری

را که مگنوس در  9بازی متوالی پیروز نشده باشد به یاد بیاورم و این موضوع کمی
عجیب بود و من فكر میکنم که او روی استراتژی خود در ادامه بازیها بازنگری
کرد و در پایان به این باور رسید که استراتژی درستی را اتخاذ کرده و با علم به
اینكه دیر یا زود نتیجه دلخواه خود را میگیرد ،تصمیم گرفت بر روی استراتژی
خود بایستد.
آیا کارلسن به این موضوع هم که در بازی های سریع تکمیلی شانس بیشتری
دارد فکر میکرد؟

من فكر میکنم او برای بازی های سریع تكمیلی به خودش اعتماد کامل داشت.
منتها او در طول بازی ها کامال متمرکز بود و میخواست  ،فارغ از برد و باخت،
بهترین بازیش را انجام دهد  .وقتی شروع کنید به فكر کردن راجع به نتیجه ،بهطور
تدریجی عصبی میشوید .وقتی مگنوس به نتیجه اهمیتی نمیدهد و راحت بازی
میکند شما بهترین عملكرد او را می بینید .البته بازیهای تكمیلی متفاوت است و
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مگنوس در بازیهای سریع خیلی مطمئن عمل میکند.
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بازی سریع شماره  ،2بعد از حرکت  19ام کاریاکین¥xe3 :

وقتی ما به بازی های سریع او در این رویارویی نگاه میکنیم خیلی واضح است
که اتفاق خاصی در بازی اول نیفتاد  .در بازی دوم ،مگنوس اراده کرده بود که از
کاریاکین پیشی بگیرد .در آن بازی وقتی کاریاکین فیل خود را به خانه e3برد من
یک لحظه خیلی خوشحال شدم .کامپیوتر به ما نشان می داد که مگنوس می تواند
با استفاده از مهره رخ خود برتری خوبی بگیرد ولی مگنوس با خود فكر کرد” :چرا
فیل را با فیل نزند؟“ در آن لحظه سفید یک قربانی پیاده میداد ولی وضعیت
خطرناکی را خلق میکرد .در این بازی مگنوس تصمیمات خاصی گرفت ولی خب
بازی سریع بود دیگر! پیروز نشدن مگنوس در آن بازی (دوم) البته ناتوانی بزرگی
بود و مگنوس تنها  12، 10دقیقه وقت داشت تا جبران کند و من فكر میکنم از
نظر روانشناسی آن لحظات بینهایت تعیین کننده بودند .ولی در بازی سوم مگنوس
بهترین بازیش را در این رویارویی انجام داد و بهجای اینكه دفاعی و محتاط بازی
کند ،تهاجمی بازی کرد.
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بازی سریع شماره  ،3قبل از حرکت  27ام کارلسن£e8:

در این بازی لحظات واقعا خوبی را شاهد بودیم .در قسمتی از بازی ،سیاه این

انتخاب را داشت که وزیرش را به خانهی  e8و از جناح شاه به جناح وزیر ببرد .من
به یاد دارم که این حرکت را در کامپیوتر دیدم و در عین حال تصورم این بود که
مگنوس هرگز نمیتواند این حرکت را پیدا کند .این حرکت خیلی غیر شهودی به
نظر میرسید.
ولی پس از چند لحظه تفكر ،مگنوس £e8را بازی کرد .بعد از آن حرکت  ،بعضیها
همان لحظه که با من چت میکردند ،اشاره کردند که مگنوس اشتباه بازی کرده
زیرا بر اساس موتورها ،فكر میکردند که باید به سمت پوزیسیون بهتر میرفت.
ولی مگنوس قربانی پوزیسیونی متعاقب با آن را دیده بود .بعد از آن ،او یک پیاده
عقب افتاد ولی موقعیت اسب او در خانه  e3فوق العاده قوی شد و وزیرش می
توانست به خانه  e5بیاید و رخ او فضای حرکتی مناسبی پیدا کرد .
چرا فکر میکنید که حرکت  ¦xc7کاریاکین به جای  ¦b1اشتباه بود؟

خب! حرکت  ¦b1هم بازنده بود .در طول مسابقات من از یک سوپرکامپیوتر نروژی
با نام  sesseاستفاده میکردم و این کامپیوتر با عمق محاسبه  ، 45بعد از حرکت
 ، ¦b1برای سیاه  2+برتری قائل میشد در حالیكه موتورهای دیگر بعد از این
حرکت ،وضعیت را تقریباً مساوی یا با برتری خیلی جزیی برای سیاه ارزیابی
میکردند  .سیاه یک پیاده عقب بود اما رخ در خانه  a2بود و موقعیت وزیر قوی
بود و اساساً وضعیت سیاه برتری داشت ¦xc7.اشتباه فاحش نبود زیرا وضعیت
همان موقع هم بد بود.
وقتی از دید ناظر خارجی به بازی نگاه میکنیم شما باید با من هم عقیده باشید
که تدارکاتی که کارلسن در این بازی ها با مهره سیاه داشته جواب داده است ولی
او در هنگام در اختیار داشتن مهره سفید به مشکل بر میخورد .آیا این موضوع را
قبول دارید؟

من فكر میکنم ،اساسا شما خودتان جواب خودتان را دادید .تدارک مگنوس با
مهره سیاه خروجی خوبی داشت .البته گشایش او در بازی  9ایدئال نبود ،وضعیت
سیاه بعد از گشایش باید خوب میشد اما بعد از حرکت  ،¦h4کاریاکین طرح خوبی
برای زیر فشار قرار دادن مگنوس (با مهره سیاه) پیدا کرد .اما بگذار روی بازی
هایی که مگنوس واریانت اسپانیایی ( با حرکت  )¥e7انجام داد تمرکز کنیم که
خیلی خوب جواب داد .بیش از آنچه ما انتظار داشتیم .من فكر میکنم  ،کاسپاروف
بود که یکبار گفت محكمترین گشایشها ،حتی در رویارویی قهرمانی جهان هم
فقط در  3بازی میتواند مطمئن باشند .ولی مگنوس با این گشایش مشكل خاصی
با مهره سیاه نداشت .ما کمی نگران تكرار واریانتها بودیم .بنابراین مگنوس چند
روش مختلف را مقابل  d3امتحان کرد ولی در کل ،تدارک او با مهره سیاه خوب
جواب داد .اما با مهره سفید کار او دشوار بود .مگنوس اراده کرد که در بعضی از
بازی ها به برتری قابل توجهی دست یابد ولی روی هم رفته بررسی بازی های
قهرمانی جهان چند دور اخیر نشان میدهد که بازیكنان ،برای بازی با مهره سیاه
خود را خیلی خوب آماده میکنند .در این رویارویی ما هیچ ایده گشایشی قابل
توجهی را از بازیكنان ،هنگام در اختیار داشتن مهره سفید شاهد نبودیم .مگنوس ،
گشایش ترومپوفسكی و کوله( )Colleرا بازی میکرد  .این فقط به این خاطر بود
که کاریاکین را غافلگیر کند .مگنوس همچنین چند شاخه ایتالیایی و اسپانیایی را
هم بازی کرد .ولی این چیزی بود که ما آن را ایده ای می نامیم که فقط به درد
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استفاده در یک بازی میخورد .من حس میکنم این که بازی کردن با مهره سفید
هر روز سخت تر می شود یک گرایش مدرن است .شما به بازیكنی مثل کرامنیک
نگاه کنید .شاید او یكی از قوی ترینها ،اگر نگوییم قویترین ،در گشایش شروع
بازی باشد .قبالً او با  ¤f3و  g3شروع میکرد .او سیستم لندن بازی میکرد ولی
االن او با سفید ،ایتالیایی بازی میکند .منظور من این است که امروزه ما از او
انتظار تدارک گشایشهای تند و تیز تری را داریم ولی زمانه خیلی عوض شده و
به نظر میرسد که شیوه مدرن تدارک با کامپیوتر خیلی به بازیكنانی که با مهره
سیاه بازی میکنند ،کمک کرده است .این موضوع در مورد کاریاکین هم صادق
است .خیلی حرفها در مورد منابعی که او در اختیار داشته گفته شده و اینكه اساساً
کل روسیه در این رویارویی حامی او بودند و او برای تامین مالی هم هیچ مشكلی
نداشته است .اگرچه من فكر میکنم او با مشكالت مشابهی روبرو بوده است .او
هنگام بازی با سیاه دستش پر بود و خوب تعلیم دیده بود ولی در هنگام بازی کردن
با مهره سفید او هم با مشكالت مشابهی مواجه بود .به نظر میرسید که او هم
مشكالت زیادی در طرح و ایده داشت .در مجموع من فكر میکنم که مگنوس در
قسمت مربوط به گشایش خیلی خوب بود .من نمیخواهم بگویم که او همیشه در
بخش گشایش ،موقعیت برندهای را ایجاد میکرد .حرف من این است که او
وضعیتهایی را خلق میکرد که به او اجازه بازی کردن بدهد و او این کار را بخوبی
انجام داد.
اما بگذارید کمی درباره استراتژی کاریاکین صحبت کنیم .او خیلی مورد انتقاد قرار
گرفته است .شاید هم منتقدین او دالیلی خوبی داشته باشند .اما من فكر میکنم
که نتایج او گویای عملكرد او هستند .شاید فقط عده قلیلی تصورش را میکردند
که او بتواند با مگنوس به تساوی  6-6برسد .منظور من این است که شما میتوانید
این نتایج را بهطور مثال با استراتژی تیم فوتبال پرتغال در جام اروپا مقایسه کنید
و یا با تیم” لستر” وقتی فاتح لیگ برتر انگلستان شد .این تیم ها برای کسب چنین
عناوینی مجبور بودند ،جانانه دفاع کنند .وقتی شما با حریفی روبرو می شوید که
می دانید از شما قویتر است .شما مجبورید کاری را بكنید که کاریاکین انجام داد.
اگر این استراتژی اشتباه بود ،شما با نتیجه ای چنین نزدیک روبرو نمیشدید.
کاریاکین خوب جنگید و مثل تیم فوتبالی که در ضربات پنالتی بازی را می بازد،
بازی را باخت .و مگنوس هم قدرت خود را در بازی های تكمیلی نشان داد .من
فكر میکنم ،مگنوس در بازی های سریع برتری خود را به عنوان بازیكن قدرتمندتر
به خوبی نشان داد و همچنین فكر میکنم که کاریاکین هم هیچ شكی در این
موضوع که کارلسن بازیكن قوی تری هست ندارد .ولی کاریاکین هم با شیوه
دفاعی خود شانس خود را امتحان کرد .که البته این کار را هم خیلی خوب انجام
داد و فكر میکنم که نتیجه این رویارویی خیلی عادالنه بود  .باور دارم که کاریاکین
نگاه واقعبینانهای به این رویارویی داشت و استراتژی دفاعی که اتخاذ کرده بود را
به درستی انجام داد.
انتقادات زیادی نسبت به نحوه برگزاری مسابقات شده است .خیلی از مردم فکر
میکنند که  12بازی برای این رویارویی کافی نیست و بازیکنان را عصبی میکند.
نظر شما چیست؟ آیا این نحوه درست است و یا بهتر است 18 ،14 ،و یا حتی
بازیهای بیشتری انجام شود؟

(با خنده) شما دارید این سئوال را از من میپرسید؟ من برای یک ماه و نیم از
خانواده ام دور بودم و شما میخواهید من جواب بدهم که آیا دوست دارم این جدایی
کمی بیشتر شود! خب ! واقعا نه .من فكر میکنم که نقطه نظر مگنوس درباره این
موضوع کامال شناخته شده است .او ترجیح میدهد که بازی ها کم تعداد باشد.
بگذارید از نقطه نظر دیگری به موضوع نگاه کنیم .معموال فرایند انتخاب نحوه
برگزاری ،بستگی به این دارد که چه چیزی را میخواهید .من فكر میکنم رویارویی
با  16بازی طرفداران بیشتری دارد  .ولی آیا شما میخواهید که رویارویی مهیجتری
داشته باشید و یا میخواهید رویارویی از نظر ریاضی کامال عادالنه برگزار شود؟ 12
بازی از جهتی کم به نظر میرسد ولی از سوی دیگر واقعا  12بازی زیاد است .به
نظر من باید یک مرز و محدوده ای وجود داشته باشد و چرا باید این حد و مرز را
تغییر دهیم؟ من فكر میکنم ما چند رویارویی قهرمانی جهان خیلی مهیج داشتهایم
و قطعا امروز هم همینطور است و من مشكلی در این رابطه نمیبینم .من شخصا
تعداد  12بازی را مناسب میبینم .صادقانه بگویم ،من اختالفی بین مسابقات با 12
یا  14بازی نمیبینم.
نظر شما درباره کیفیت و محل برگزاری مسابقات چیست؟ در نیویورک به شما
چطور گذشت؟

میدانم این حرفی که میزنم شاید عجیب به نظر برسد ولی من  1ماهی که در
نیویورک بودم انگار در خالء به سر بردم .اتاق من در هتل خوب بود .محیط اطراف
هتل هم خوب بود و ما میتوانستیم بسكتبال هم بازی کنیم .ولی من هرگز در
سالن برگزاری حضور نداشتم و خبرها را هم در اینترنت نمیخواندم و با کسی هم
کاری نداشتم .من سعی کردم از هر چیز و هرکسی خودم را دور نگه دارم ،تا تمرکزم
معطوف مسابقات باشد .اگربخواهم صادقانه به سئوال شما جواب دهم ،فقط می
توانم بگویم که اتاق و هتل خوبی داشتم.

فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران ویژهنامهی کمیته آموزش

شماره  ،1سال 1396

انواع مرکز
تهیه و تنظیم  :استاد فیده محمدرضا افشاری
یكی از اولین مفاهیمی که هر شطرنجباز در هنگام
یادگیری چگونگی بازی شطرنج با آن مواجه
میشود موضوع مرکز است .به طور دقیقتر اینكه
نقش مرکز در بازی شطرنج بسیار پررنگ است و
یادگیری قوانین آن اجتناب ناپذیر.
همانطور که از اسم آن بر میآید باید اتفاقاتی در
وسط یا مرکز صفحه حادث شود.

مرکز کوچک
به طور مشخص خانه های  e4,d4برای سفید و  e5,d5برای سیاه مرکز کوچک
نامیده میشوند.
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مرکز بزرگ
مرکز بزرگ محدوده وسیع نری از خانه های میانی صفحه را شامل میشود .بیشتر
قوانین برای هر دو مرکز صدق میکند  ،اما بایستی مراقب باشیم! اگر یک قاعده
خاص در بسیاری از موارد استفاده شود بدین معنا نیست که ما بتوانیم به طور قطع
از این قاعده در هر وضعیت ( پوزسیونی ) استفاده کنیم .معموال نوآموزان دلیل
اهمیت مرکز را نمیدانند  ،پیروزی را در مرکز جستجو نمی کنند چون شاه ها معموال
در مرکز نیستند و ماتی هم در اینجا اتفاق نمیافتد! برتری قوا در هر قسمتی از
صفحه می تواند حاصل شود و اینكه در آخر بازیها لزوما نتیجه بازی به مرکز
ارتباطی ندارد.

اهمیت مرکز
نكته اینجاست که اهمیت مرکز هم تاکتیكی و استراتژیک است.کنترل مرکز به
بازیكن برتری پوزیسیونی میبخشد که باید چگونگی و انواع این برتری ها را به
شطرنج آموزان آموخت.
دریافت مفهوم مرکز زمانی آسانتر میشود که ما به تفاوت قدرت سوارها در قسمت
های مختلف صفحه پی ببریم.
برای مثال مهره وزیر در مرکز  27خانه را در صفحه شطرنج پوشش میدهد ،حال
اگر وزیر را در گوشه صفحه ( مثال  ) a3قرار دهیم تنها  21خانه را کنترل می کند.
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و مثال کاربردیتر مهره اسب است که در مرکز صفحه هشت خانه را کنترل میکند
و هر چه به حاشیه صفحه نزدیکتر شود از تحرک آن کاسته میشود.
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کنترل بر مرکز باعث برتری فضا حتی قبل از وسط بازی میشود ،سوارهای مستقر
شده در مرکز سوارهای حریف را که معموال از مرکز دور هستند تحت فشار قرار
میدهند که یا به عقب برگردند و یا از خود دفاع کنند.
نبرد بر سر مرکز از همان شروع بازی آغاز می شود.
روش معمول این است که هر دو بازیكن پیادهها را در مرکز قرار می دهند و با آنها
به کنترل مرکز میپردازند ( اشغال و کنترل مرکز با پیادهها ) حدود صد سال پیش
این تنها راه شناخته شده و قابل قبول بود ( 1. e4 e5 ; 1.d4 d5 ).
اولین قهرمان شطرنج جهان ویلهم اشتاینیتز اعتقاد داشت که کسی که مرکز را در
اختیار دارد از برتری بزرگ و حتی تعیین کنندهای برخوردار است و آموزههای او
توسط استاد آلمانی زیگبرت تاراش عمومیت یافت .بعد از آن و با ورود هایپر
مدرنیسمها ( نیمزوویچ  ،رتی و دیگران  ) ...دانش بیشتر و نگاه مدرنیزه نسبت به
مقوله مرکز بوجود آمد .آنها ثابت کردند که راههایی برای مقابله با مرکز وجود دارد
مثل کنترل از راه دور! و همین دیدگاه باعث بوجود آمدن شروع بازیهای هندی (
مقابل بازیهای بسته  ) 1.d4 Nf6و مثال دفاع آلخین در مقابل  1.e4شد .گاهی
حتی مرکز کامال به حریف واگذار میشود تا بتوان به آن حمله کرد مثل دفاع آلخین
یا گرونفلد با سیاه یا مثال شروع بازی رتی با مهره سفید.
طبقه بندیهای فراوانی برای انواع مرکز بهوجود آمد که بر اساس شكل و ساختار
پیادههای مرکزی دسته بندی شدهاند ،حال به معرفی ( مدرن ) انواع مرکز می
پردازیم.

انواع مرکزهای پیادهای
مرکز متحرک
مرکزی که در آن یكی از طرفین ( سفید یا سیاه ) دارای پیادههایی ( الاقل دو پیاده
) در مرکز باشد و حریف دارای یک پیاده و یا حتی فاقد پیاده در مرکز باشد ( منظور
مرکز کوچک است ) مرکز متحرک نامیده میشود .مثال
 e4,d4 : d6یا  e4,d4 :e6یا  d4,e5,f5 : c6,f7یا . e3 : d5,e5,f5
وقتی ما از تحرک صحبت میکنیم پس الاقل یكی از پیادههای دارنده مرکز
متحرک می تواند آزادانه به جلو حرکت کند و پیاده حریف مقابل آن قرار ندارد.
اینگونه وضعیتها معموال بسیار پرتنش و حاد هستند و حرکات ارزش زیادی پیدا
می کنند.از دست دادن هر تمپی ( زمان ) میتواند در نتیجه بازی تاثیر گذار باشد.
جایی برای ایستادن و مانورهای کند وجود ندارد و نیاز به سرعت عمل همراه با
محاسبات دقیق میباشد.
واضح است بازیكنی که دارای مرکز متحرک است برتری پوزیسیونی دارد و نادیده
گرفتن مرکز متحرک می تواند نتایج زیان باری برای طرف مدافع بوجود آورد(.
توضیحات بیشتر در بخش مرکز متحرک ).

XIIIIIIIIY
8r+lwqk+-tr0
7zppzpp+pzpp0
6-vln+-sn-+0
5+-+-+-+-0
4-+LzPP+-+0
3+-+-+N+-0
2PzP-+-zPPzP0
1tRNvLQmK-+R0
xabcdefghy
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zpp+-+pzpp0
6-+p+-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-zPP+-+0
3+-+-+-+-0
2PzP-+-+PzP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

مرکز متقارن
مرکز متقارن زمانی شكل میگیرد که پیادهها در خانه های مرکزی روبروی هم قرار
گرفته باشند و قادر به حرکت نباشند.
در اینگونه مرکز معموال پیادهها استراحت میکنند (ساکن هستند) و بازی معموال

ویژهنامهی کمیته آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 1۸

در اطراف آنها یا در جناحین جریان دارد.
مرکز قرینه با مرکز یسته تفاوت دارد در مرکز بسته همانطور که از اسم آن بر می
آید پیادههای مرکزی (چندین پیاده) کامال در هم گره خوردهاند و بازی با سوارها
(یا پیادههای دیگر) در جناحین جریان دارد .اما در مرکز متقارن معموال دو پیاده
مرکزی راه یكدیگر را سد کردهاند.
یک مثال کالسیک از مرکز قرینه وجود پیاده در  d4,d5است بدون پیادههای
ستونهای . e,c
در اینگونه مراکز ابتكار عمل نقش حیاتی دارد و اگر یكی از طرفین موفق شود از
خانههای مرکزی برای استقرار سوارهایش (پایگاه) استفاده کند شانس موفقیت
بیشتری خواهد داشت.

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zpp+-+pzpp0
6-+-+-+-+0
5+-+p+-+-0
4-+-zP-+-+0
3+-+-+-+-0
2PzP-+-zPPzP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

مرکز باز
مرکز باز به مرکزی اطالق میشود که هیچ پیاده ای از دو طرف در خانههای مرکزی
وجود نداشته باشد ( مرکز کوچک )  .بعد از تعویض پیادههای مرکزی حال به
مرکزی عاری از پیاده میرسیم .در این مرکز هر بازیكنی که سوار در مرکز داشته
باشد برتری محسوسی خواهد داشت .مانور سوارها باید همراه با کنترل و اشغال
خانههای مهم مرکزی با خطوط باز (ستون های باز و قطرها) بوجود آمده نیز سازگار
باشد.ضعف های احتمالی اردوگاه حریف بهخصوص آنهایی که در نزدیكی مرکز
هستند اهمیت دوچندانی دارند.
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مرکز بسته (بلوکه شده)
مرکز بسته زمانی بوجود میآید که پیادههای مرکزی دو طرف کامال مسدود (بلوکه)
شده باشند .در این حالت معموال پیادهها در رنگ مخالف هم قرار میگیرند.
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در مرکز بسته طرح ها مشخص تر میشوند و کار ما در انتخاب طرح قدری راحتتر
است.
یک منطق ساده که میتواند به یک قاعده تبدیل شود این است :در مرکز بسته
بازی به جناحین منتقل میشود و معموال یک طرف به جناح شاه و طرف مقابل به
جناح وزیر حمله میکند .وضعیت شاهها بسیار مهم است و معموال حمله به شاه
خطرناکتر از حمله در جناح مخالف است .در اینگونه مرکز معموال بهای سنگینی
برای اشتباهاتمان میپردازیم و اغلب قربانی مهرهها برای تسریع در حمله موفقیت
آمیز خواهد بود.
در مرکز بسته غالبا زنجیرههای پیادهای شكل میگیرد (برای دوطرف و در رنگهای
مخالف) که حمله به نوک زنجیر و یا قاعده آن بسیار مرسوم است.

مرکز ثابت (استاتیک)
در مرکز ثابت پیادههای مرکزی در برخی ساختارهای نمونه ای قرار میگیرند که
معموال با هم در ارتباط مستقیم هستند.
این پیادهها کم و بیش محكوم به صبر (ایستایی) هستند چون هرگونه تحرک آنها
می تواند منجر به تغییرات مهمی گردد.
این نوع مرکز پیاده ای بسیار متداول است و حالتهای نسبتا زیادی به این نوع مرکز
منجر می شود  .به طور مثال مرکز به وجود آمده از پیاده منفرد وزیر و یا ساختار
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پیادهای کارلسباد از مشهورترین حالتهای مرکز ثابت هستند که البته این مرکز
قابل تبدیل به مرکزهای دیگر نیز میباشد.
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مرکز درگیر (پرتنش)
در این نوع مرکز  ،پیادههای مرکزی دوطرف با هم برخورد دارند (درگیر شده اند).
در اغلب موارد تنش موجود در مرکز تا مدتها باقی میماند و هر کدام از دو حریف
سعی بر تحمیل طرح خود بر حریف دارد ،مانورها در جهت رسیدن به مرکز دلخواه
تا نیل یه مقصود ادامه دارد .با از بین رفتن تنش در مرکز وضعیت به حالتهای
دیگر مرکزی تبدیل میشود.
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در بعضی از منابع (امروزی) مرکز دینامیک نیز مستقال طرح و بررسی شده است
(برای مثال مرکز سیسیلی) و همچنین مرکز درگیر (دارای تنش) از دسته بندیها
حذف شده است به این دلیل که میتواند به انواع دیگر مرکز تبدیل شود.
در شمارههای آینده مرکزهای پیادهای را به طور جداگانه تحلیل خواهیم کرد.

فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران ویژهنامهی کمیته آموزش

شماره  ،1سال 1396
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كدام پياده را بايد پيش راند؟
اشتباه با واقعيت درارتباط است ،مانند خواب با بيداري .انساني كه از اشتباه بيرون ميآيد،
واقعيت را با نيرويي جديد مخاطب قرار ميدهد.
یوهان ولفگانگ فون گوته

مترجم :اعظم اعتماد
برگرفته از کتاب« :بازی استراتژیک» نوشته مارک دوورتسكی
تئوری ،استراتژی آرامی را برای سیاه پیشنهاد میکند12...¤d7 :و سپس
 ...¤f8 ،...و . ...¥d7-e8
دولماتوف طرح تهاجمیتر دیگری را برمیگزیند و امیدوار است به وسیلهی آن بتواند
از تاخیر اندک حریف در شروع بازی ( انجام حرکت غیرضروری  a2-a3و راندن
پیادهی  e2به e4در دو مرحله) ،بهرهبرداری کند.
¦d8

توانایی بازی با پیادهها از اجزای بسیار مهم بازی
پوزیسیونی به شمار میرود .انتخاب یک ساختار
پیادهای ،در طوالنیمدت ویژگی مبارزه را تعیین
میکند .به موجب قوانین ،حرکت رو به عقب
پیادهها مجاز نیست و بنابراین پیآمدهای پیشروی
نامناسب یک پیاده ،جبرانناپذیر است.
یوسوپوف-دولماتوف
قهرمانی مسابقات دورهای دسته یک شوروی ،فرونزه 1979
c6
d5
¤f6
e6
h6
£xf6
¥d6

?!12... f5

این قبیل حرکات پیادهها باید به دقت بررسی شوند .آنها دربردارندهی خطـــر
استــراتژیک قابلتوجهی هستند و عدم موفقیت آنها تنها به ایجاد ضعفهای
جدی در وضعیت میانجامد.
1.c4
2.d4
3.¤c3
4.¤f3
5.¥g5
6.¥xf6
7.e3
!?8.a3

یوسوپوف میخواهد  e2-e4بازی کند (انجام فوری  8.e4با توجه به ادامهی
 8...dxe4 9.¤xe4 ¥b4+حاصلی دربرندارد) ،اما منطقیتر بود که سفید آن را با
حرکتهای گسترشی معمول  8.¥d3و 9.0-0تدارک میدید.
dxe4
¥c7
0–0

!8...£e7
9.e4
10.¤xe4
11.¥d3
12.0–0

ارزیابی این وضعیت کار سادهای نیست .سفید فضای بیشتری را در کنترل خود دارد،
اما این عامل در برابر برتری دو فیل حریف ،اثربخشی خود را از دست میدهد.
البته در حال حاضر ،فیل خانههای روشن گیر افتاده است و خطر آن میرود که به
یک فیل "بد" تبدیل شود.
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13.¤c3

آشكار است که اکنون سیاه باید پیادهای را در مرکز به پیش براند ،اما کدام پیاده را؟
هر دو حرکت  13...c5و  13...¤d7که با  14...e5ادامه مییابد ،امكانپذیر است.
سوال :طرح درست را تعیین کنید.
اگر اسب سفید به  c3عقبنشینی نكرده بود ،سیاه پیادهی  cخود را پیش میراند.
برای مثال 13.¤g3!? c5! 14.¦e1 £f6 ،فرصتهایی را برای هر دو بازیكن
همراه دارد.
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اما او باید پس از حرکت اصلی بازی13...¤d7 ،را با هدف  e6-e5انجام میداد.
سفید نمیتواند از این پیشروی جلوگیری کند ،زیرا ادامهی

19...£xc5? 20.¦c1

يوسوپوف با ظرافت برتري خود را به پيروزي تبديل كرد.
¤c6
¢h7
£xd6
a5
¢g6
a4
¢f6
bxc6
¦e8
¦e6

)13...¤d7! 14.£c2 e5! 15.¥xf5 exd4 16.¦fe1 (16.¤xd4 £e5
16...£f6

به نفع او نیست (حریف از برتری دو فیل در یک وضعیت باز برخوردار است).
و بنابراین!.14.¦e1 e5
اکنون ادامهی  15.¤xe5 ¤xe5 16.f4بهسادگی با ! 16...£d8دنبال میشود
(اما ادامهی 16...¥b6 17.c5 ¥xc5? 18.¥c4+خوب نیست)
17.dxe5 £d4+ 18.¢h1 £xf4

با فرصتهای بهتر برای سیاه.
و پس از 15.dxe5 ¤xe5 16.¤xe5 ¥xe5 17.£e2 ¦e8بهرهبرداری از آچمزی
در ستون  eامكانپذیر نیست .سفید مجبور بود در پی کسب تساوی باشد ،زیرا پس
از تكمیل گسترش با  ...¥d7و ...£f6حریف برتری به دست میآورد (فیل
خانههای تیره بسیار خطرناک است) .حرکت  ...f7-f5بهطور تصادفی در این شاخه
درست از آب در میآید .این حرکت قابلیت تحرک فیل و اسب سفید را کاهش
میدهد.
دولماتوف پس از 13...¤d7حتی میتوانست نسبت به دراختیارگرفتن ابتكارعمل
امیدوار باشد ،اما حرکت او برعكس ،به فاجعهای زودهنگام انجامید.
?c5
cxd4
£d8
£xc7

13.
!14.¦e1
15.¤d5
16.¤xc7
17.¤xd4

بیایید به ارزیابی آنچه روی داده است ،بپردازیم .سیاه از برتری دو فیل خود محروم
شده و افزون برآن ،فیل خانههای تیرهی او که بهتر بود ،تعویض شده است.
پیادهی  e6زیر ضرب قرارگرفته است؛ دفاع تاکتیكی با ادامهی 17...¦d8
 18.¤xe6 ¥xe6 19.¦xe6 £d7بهسادگی با ! 20.¥c2ناکام میماند .درست
است ،او میتواند  ...e6-e5بازی کند ،اما با توجه به اینکه در گسترش بسیار عقب
است ،فعالیت در مرکز موفقیتآمیز نیست.
e5
£e7
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17.
18.¤b5

!19.c5

یک حرکت تعیینکننده! سفید خانهی  c4را برای فیل و  d6را برای اسب یا وزیر
خود در اختیار میگیرد .پیاده در امنیت است:

19.
20.¥c4+
!21.£d6
22.¤xd6
23.f3
24.¦ad1
25.¥b5
26.¥xc6
27.¤c4
28.¦d6+
29.¤b6

سیاه تسلیم شد.
دولماتوف یک سال پیش از این نیز با یک مسالهی استراتژیک مشابه مواجه شده
بود ،اما افسوس که آن زمان نیز نتوانست راه حل درست را بیابد.
لرنر-دولماتوف
كوتائيسي۱۹۷۸
d5
c6
¤f6
e6
¤bd7
dxc4
¥d6

XABCDEFGHY
(8r+lwqk+-tr
'7zpp+n+pzpp
&6-+pvlpsn-+
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+LzPN+-#
"2PzP-+-zPPzP
!1tRNvLQ+RmK-
xabcdefghy

1.¤f3
2.d4
3.c4
4.e3
5.¥d3
6.0–0
7.¥xc4
?!8.¥d3

این موضوع اغلب اتفاق میافتد :وضعیتی مشابه یک وضعیت تئوریک ایجاد شده
است ،اما با وجود این ،تئوریک نیست و در برخی موارد جزئی با آن متفاوت است.
در این حالت ،شاخههای آموزشی کمککننده نیستند .اگر با ایدههای خاص موقعیت
ایجادشده آشنا باشید خوب است ،اما این ایدهها نمیتوانند به طور خودکار مورد
استفاده قرار گیرند ،بلكه باید به بررسی عینی بپردازید.
پیشروی کدام پیاده درست است ...c6-c5،یا ...e6-e5؟ و پرسش دیگر :آیا
بیدرنگ باید یكی از این پیادهها را پیش راند یا ابتدا به قلعه رفت؟
سفید در تدارک  e3-e4است ،اما چرا گسترش اسب جناح وزیر را به تاخیر میاندازد؟
کنستانتین لرنر ،آشكارا قصد دارد تا به طریقی اسب را از  d2به  c4برساند .سیاه
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باید این مانور را جدی بگیرد .بهویژه اگر هدف او  ...e6-e5باشد.
اگر او واقعاً قصد انجام  ...e6-e5را داشته باشد ،باید شتاب کند .پس از 8...0–0
پاسخ حریف میتواند  9.¤bd2باشد و ? 9...e5دیگر امكانپذیر نیست:
?!8...e5!? 9.¤bd2

و بنابراین
10.¤c4
دلیل 10...e4

اکنون  9...£e7وسوسهانگیز است که اجازهی ? 10.¤c4را به
نمیدهد .سپس بازی با ?! 10.e4و ! 10...exd4 11.e5ادامه مییابد که بسیار
برای سیاه خطرناک است .حرکت ?! 9...exd4با یک بازی خوب منطقیتر است.
طرح  ...c6-c5نیز کامالً امكانپذیر است ،اما تنها پس از رفتن اسب سفید به d2
باید اجرا شود .برای مثال:

با وجود یک پیادهی منفرد ،اسب باید در این خانه باشد (به همین دلیل است که
سیاه باید منتظر  ¤bd2میماند و تنها پس از آن  ...c6-c5را بازی میکرد) .آرایش
سوارهای سیاه برخالف سفید خوب نیست .در چنین وضعیتهایی ،جای فیل نه
در ،d6بلكه در  e7است .همچنین بهتر است اسب جناح وزیر در  c6گسترش یابد.
آشكار است که سفید جنگ شروع بازی را برده است.
دولماتوف ناراحت از این نتیجه ،انگیزهاش را از دست داد و بیدرنگ باخت.
b6
¥b7
?h6

یک حرکت ضد پوزیسیونی که جناح شاه را ضعیف میکند.
¥e7
??¤d5

8...0–0!? 9.¤bd2

(پس از  9.e4یا  9.¤c3ادامهی درست ! 9...e5است)
9...c5 10.¤c4 ¥e7

وضع سیاه خوب است.
سه ماه پیش از این مسابقه ،در مسابقات انتخابی باشگاهها در سال 197۸در
دوگاپیلس ،دولماتوف در برابر آلكسی سوئتین دقیقاً به همین وضعیت با یک تمپ
عقبتر رسید (در آن مسابقه 6.¤bd2 dxc4 7.¤xc4 c5 8.0–0 ¥e7،بازی شد).
او به خاطر آورد که در جریان بازی بیم آن داشت که پس از ادامهی 9.e4 cxd4
 10.e5مورد حمله قرار گیرد و تصمیم گرفته بود که با  ...c6-c5یک حرکت زودتر،
حریف را از این امكان محروم کند.
?c5

8.
!9.¦e1

جالـــب است که پاســـخ لـــرنر نیز به حرکت  ...c6-c5همان پاسخ یوسوپوف
بود .هرچند با ایدهای متفاوت .سفید پس از ادامهی  9.e4 cxd4 10.e5میخواهد
تعویض پیادهها در  d4را اجباری کند .پس از ?! 9...£c7پاسخ ! 10.£e2تهدید
را بار دیگر برقرار میکند.
cxd4
0–0

9.
10.exd4
!11.¤c3

11.
12.¥g5
13.£e2
14.¥h4
15.¦ad1
!16.£e4

سیاه به دلیل ادامهی زیر تسلیم شد:
16...g6 17.¥xe7 £xe7 18.¤xd5 ¥xd5 19.£xd5

فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران ویژهنامهی کمیته آموزش

شماره  ،1سال 1396

کاربرد ابزارهای روانشناسی در شطرنج
تهیه و تنظیم :محمّد خیرخواه

روانشناسی گشایش در بازی
(کسب ابتكارعمل روانی)

در تابستان  1972کمی قبل از رویارویی فیشر در برابر اسپاسكی ،بر روی جلد مجله
( Chess Life & Reviewکه اکنون با نام  Chess Lifeمنتشر میشود) طرحی
چاپ شده بود که در آن اسپاسكی پشت میز و در برابر دو رهبر بزرگ شوروی سابق
یعنی برژنف و کوسیگین نشسته بود.

بر روی این میز روزنامههایی که حاکی از خبرهای پیروزیهای پیدرپی فیشر در
برابر حریفان خویش منتشر شده بود قرار داشت و در طرف دیگر میز ،انبوهی از
مدارکی که حاوی تئوریهای مختلف شروع بازی با حرکت اولیه  1.e4بود .برژنف
در این حالت با نگرانی از اسپاسكی سوال کرده« :بوریس ،اگر در حرکت اول 1.e4

نكند ،چه خاکی بر سرمان بریزیم؟»
این طرح در حقیقت نوعی پیشگویی اقدام بعدی فیشر بود.
فیشر که تمام بازیهای سرتاسر عمر خویش را با حرکت پیاده شاه آغاز کرده بود،
رویاوریی ششم خویش در برابر اسپاسكی را با حرکت  1.c4آغاز کرد .گرچه
اسپاسكی این احتمال را میداد که فیشر حرکت ابتدایی خویش را عوض کند ،اما
وقتی با این حقیقت مواجه شد به نوعی شوکه شد و دست و پای خود را گم کرد!

فیشر با این حرکت خط بُطالنی بر تمامی تدارکات اسپاسكی در برابر  1.e4کشید
و «ابتكارعمل روانی» را در همان ابتدای بازی کسب کرد.

خیلی از مردم بر این اعتقاد بودند از آنجاییکه فیشر همیشه با حرکت آغازین پیاده
شاه بازی میکند باالخره یک روز گرفتار این یكنواختی در شیوه گشایش خواهد
شد و شكست خواهد خورد .چراکه حریف به سادگی میتواند تدارک ببیند و مطمئن
است او چه گشایشی خواهد داشت .زیبایی این رویارویی فیشر در برابر اسپاسكی
در این حقیقت قرار داشت که با چه شیوهای این «امتیاز ویژه» خویش را به پارامتر
موثری برای کسب پیروزی بدل کرد .بهرغم این موضوع به گفته فیشر ،وی هیچ
اعتقادی به روانشناسی در شطرنج ندارد ،و این نكته قابل توجهای در این بازی
است.
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روانشناسی آخربازی
به شهادت بسیاری از بازیكنان برجستهای که یک آخربازی برنده را از دست دادهاند،
سختترین نوع پیروزی ،کسب نتیجه در یک بازی برنده است!
احتمال وقوع خطا همیشه وجود دارد ،اما در کنار این موضوع عوامل روانشناسی نیز
وجود دارند و ریشه اصلی بسیاری از خطاها عوامل روانشناسی هستند.
در مرحله پایان بازی ،از خطاهای متداول روانی ،غیر از آن دسته از اشتباهاتی که
ناشی از نادیده گرفتن نكات تئوری موضوع است میتوان به بیتابی و بیحوصلگی،
غرور و از خود راضی بودن ،خستگی و یا همه این عوامل در کنار هم اشاره کرد.
حتی بزرگترین استاتید شطرنج نیز از این خطاهای انسانی مصون نیستند.
بیتابی و بیحوصلگی به خصوص در بازیكنان جوانتر دیده میشود.
غرور و از خود راضی بودن و اینكه فكر کنیم نتیجه بازی قطعی است و مهم نیست
شما چه حرکتی انجام دهید ،درست به اندازه بیتابی خطرناک است.

در مرحله آخربازی ،با موضوعاتی نظیر گسترش سوار ،باز کردن خطوط حمله ،ایجاد
شرایط امن برای شاه و محافظت از آن و یا هر درونمایهی دیگری که به گشایش
و وسط بازی مرتبط هستند سروکار نداریم .موضوع اصلی در مرحله پایان بازی
کنترل خانههای کلیدی ،ایجاد شكافت با کمک شاه ،و یا بهرهبرداری از برتری یک
سوار به سوار دیگر است .این شیوه بازی نیاز به «هوشیاری» و «توجه» بیشتری
نسبت به دیگر مراحل بازی دارد اما از آنجایی که سرعت پیشرفت بازی در مرحله
آخربازی کند است و بازی شور و حال مراحل دیگر را ندارد ،در برخی موارد دامنه
این هوشیاری و توجه کوتاه میگردد .اوضاع وقتی خیلی بدتر میشود که نتیجه
مرحله آخربازی سرنوشت ساز باشد .معموالً ارتكاب یک اشتباه در مرحله شروع
بازی و وسط بازی مرگبار نیست و با اشتباهات متقابل بعدی حریف در ادامه بازی
میتوان موضوع را جمع و جور کرد .اما در مرحله آخربازی حتی کوچكترین اشتباه
منجر به پیروزی یا شكست خواهد شد و فرصتی برای جبران وجود ندارد.

از سوی دیگر هوشیاری پیوسته در مدت زمان طوالنی موجب خستگی زیاد خواهد
شد بهخصوص اگر اتفاق ویژهای در بازی نیفتد و زمان بازی نیز طوالنی شده باشد.
در اثر خستگی ،بیتابی و بیحوصلگی ایجاد میشود .اگر برتری داشته باشیم ،عجله
میکنیم تا حریف را از بدبختی که گرفتارش شده خالص کرده و زودتر پیروز شویم.
اگر وضعیت بدتری در آخربازی داشته باشیم ،به خصوص نوعی که لزوماً بازنده
نیست اما نیاز به دفاع دقیق ،و صبوری پیشه کردن دارد خیلی ساده با بیتابی
میتوان وضعیت را از دست داد و یا بازی را واگذار کرد.
صبر پیشه کردن یكی از با ارزشترین خصوصیات استادی در آخربازی است .به
همین سبب است در میان اساتید جوان کمتر مهارت آخربازی مشاهده میشود.
در بازی میان اساتید ،اغلب دیده میشود که بیهدف با سواری بازی میشود ،اما
در واقع مقصود آنان بازی بیهدف نیست بلكه در برخی مواقع تالش میکنند بر
روی ساعت زمان جمعآوری کنند و در بسیاری از موارد هدف اصلی آنان تخریب
روانی حریف است .بیش از آن چیزی که فكر کنید این شیوه کارآمد است.

روانشناسی «پیشنهاد تساوی»
درک نقاط ضعف و قوت روانی حریف ،سالح نیرومندی در دستان کسانی است که
میدانند چگونه باید از آن بهرهبرداری کنند.
این موضوع در جریان «پیشنهاد تساوی» بسیار خودنمایی میکند .بازیكنان باید
فاکتورهای مهمی نظیر توانایی و قدرت بازی خویش ،موقعیت در جدول مسابقه،
نتایج قبلی کسب شده در برابر حریف ،اینكه حریف بعدی کیست؟ ،نتایج کسب
شده در دور قبلی مسابقه ،سبک بازی ،سن هر دو طرف بازی ،زمان باقیمانده روی
ساعت و عواملی از این نوع و البته آخرین آن به پوزیسیون حاصل در صحنه نبرد
توجه داشته باشند.
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خُلقوخوی بازیكنان کامالً متفاوت است و همه آنان احساس مشابهای در مورد
«پیشنهاد تساوی» ندارند .برخی از آنان تقریباً در برابر هر حریفی و در هر زمانی
پیشنهاد تساوی را میپذیرند .برخی دیگر تمایل دارند تا زمانی که احساس امنیت
میکنند به بازی ادامه دهند و بهمحض اولین احساس خطر دست خود را به نشانه
تساوی دراز میکنند .بازیكنانی که تمایلی با تساوی در مراحل اول مسابقه ندارند
در دورهای بعدی مسابقه با تقسیم نتیجه خود با حریف خوشحال هم میشوند .و
بازیكنانی هم داریم که تحت هیچ شرایطی در صورت امكان ضعیفی برای بهبود
وضعیت پیشنهاد تساوی را نمیپذیرند که در این مورد میتوان از بابی فیشر یاد
کرد .به نظر فیشر مساوی کردن تنها به این دلیل که وضعیت طرفین متعادل است
ناسپاسی نسبت به ایده بنیادین شطرنج است .برای بابی فیشر همیشه نتیجه بازی
در برابر تمامی حریفانش اهمیت داشت .از آنجایی که ذهن خالقی داشت و
فرصتهای کسب پیروزی را در بسیاری از پوزیسیونهایی که به نظر متعادل بودند
پیدا میکرد و ضمناً این توانایی و مهارت را نیز داشت که برتری میكروسكپی
خویش را به برد تبدیل کند بنابراین بسیاری از حریفان وی از نپذیرفتن «پیشنهاد
تساوی» وی وحشت داشتند .و از نظر روانی قبل از اینكه فیشر کار خاصی با آنان
انجام دهد ،در وضعیت نامساعد روحی قرار میگرفتند.
گرچه ایدئال فیشر ممكن است از میزان تواناییهای ما بسیار باالتر باشد اما شاید
نظر او به نوعی صحیح نیز بود .اگر قصد دارید بازی خویش را بهبود بخشید ،توافق
به تساوی بازی در مراحل وسط بازی و یا حتی آخربازی ،فرصت آزمون در حین
مسابقه را که برای کسب مهارت در این مراحل الزم است ،به نوعی از خود سلب
کردهاید.
اما از آنجایی که هوش و استعداد شطرنجی ما ممكن است به اندازه فیشر نباشد
بنابراین شاید بهتر است تحت شرایط خاص مسابقه ،پیشنهاد تساوی را پذیرفت.

پیشنهاد تساوی بدهم؟
پیشنهاد تساوی حریف را بپذیرم؟
در اکثر مسابقات آزاد ( )Openدر برخی روزها دو بازی اجرا میشود و معموالً یک

هفته تا ده روز هم به طول میانجامد .اجرای دو بازی در یک روز باعث خستگی و
فرسودگی بازیكن میشود که این موضوع البته بستگی مستقیم به سن او نیز دارد.
در نظر داشته باشید که به عنوان مثال بازی اول شما به یک وضعیت متعادل رسیده
است و حریف شما از لحاظ توانایی نیز هم سطح شماست .در این شرایط شاید
پیشنهاد تساوی دادن خوب باشد.
اوالً اگر ارزیابی شما از وضعیت حاصله صحیح باشد و حقیقتاً وضعیت برابر است،
تالش برای کسب پیروزی ممكن است منجر به از دست دادن یک امتیاز کامل
شما شود .ثانیاً اگر در وضعیتی که واقعاً مساوی است ،برای پیروزی تالش کنید،
این کوشش شما به قیمت از دست دادن انرژی و قوای مورد نیاز شما در بازی دوم
تمام خواهد شد .ثالثاً اگر خوب میدانید که حریف شما به پیروزی نیاز دارد ،پیشنهاد
تساوی به موقع شما منجر به بازی جاهطلبانه وی و بروز خطا توسط او میگردد.
به زمانبندی بازیها نیز باید توجه داشت .اگر بازی اول شما خیلی طوالنی شود،
فرصت کافی برای غذا خوردن یا استراحت قبل از بازی بعد نخواهید داشت و این
موضوع عواقب بدی خواهد داشت.
از سوی دیگر اگر حریف اول شما مدعی کسب عنوان قهرمانی مسابقه است ،حتی
در وضعیتی برابر خطر کردن و ادامه بازی برای کسب پیروزی ارزش خود را دارد.
به خاطر داشته باشید که با پیشنهاد تساوی وی وسوسه نشوید.
کامالً مشخص است که نمیتوان تمامی موارد را در این متن در نظر گرفت اما
وقتی در مورد دادن پیشنهاد تساوی یا پذیرفتن آن فكر میکنید نه فقط باید به
پوزیسیون ایجاد شده در صفحه توجه کنید بلكه به تمامی شرایط پیرامونی که از
جمله آنان شرایط انسانی طرفین است ،توجه ویژه داشته باشید.
در بسیاری از وضعیتهایی که برنده بوده ،بازی با شكست یا نتیجه مساوی به پایان
رسیده است و بسیاری از وضعیتهای بازنده تبدیل به برد یا تساوی شده است که
دلیل هیچیک از آنان موقعیت سوارها در بازی نبوده ،بلكه دلیل اصل آن کاربرد
فاکتورهای روانی در بازی بوده است .اما به خاطر داشته باشید که بسیاری از
وضعیتهای برنده ماهوی برنده هستند .درست است که کاربرد هوشمندانه
روانشناسی سالح بسیار با ارزشی است اما به هیچ عنوان جایگزین دانش ،تخیلقوی
و تكنیک و مهارت نخواهد شد.
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فاکتورهای روانی متداولی که باید در شطرنج
به آنان توجه داشت
 )1خودتان را خوب بشناسید.
 )2حریف را شناسایی کنید.
 )3صبور باشید.
 )4از اعتماد بهنفس کاذب دوری کنید.
 )5برای نبرد آماده باشید .حریف شما هم آماده نبرد است.
 )6به پشتی صندلی خود تكیه داده و فقط به بازی فكر کنید.
 )7به حریف خود احترام گذارید ،مرد ،زن ،کودک یا حتی رایانه – اما تالش کنید
او را شكست دهید.
 )۸اگر نكتهای برای حریف شما خوب باشد ،حتماً برای شما بد است.
 )9سبک طبیعی بازی خویش را بیابید و با خود کلنجار نروید.
 )10همیشه تحلیل کنید و از گمانهزنی پرهیز کنید .میدان نبرد پر از پادشاهانی
است که تكه کالمشان این است که «من این حرکت یا تهدید را ندیدم!»
 )11واقعگرا باشید .وقتی که پوزیسیون به شما اجازه حمله نداده ،حمله نكنید و در
برابر تهدیدهای فرضی دفاع نكنید.
 )12گشایشی را انتخاب کنید که حریف را مجبور کند تا خارج از سبک طبیعی
خویش بازی کند.

 )13اگر حریف شما از گشایشی استفاده کرد که قبالً ندیدهاید ،وقت خود را برای
مردود نمودن آن تلف نكنید ،تالش کنید حرکات صحیح گسترشی خویش را
ادامه دهید.
 )14به هیچ عنوان پیشنهاد تساوی ندهید ،مگر اینكه به آن نیاز داشته باشید.
 )15با واگذار کردن بازی و یا پذیرش پیشنهاد تساوی ،پیروز نخواهید شد.
 )16وقتی اشتباه فاحش انجام دادید ،مایوس نشوید ،هوش و حواستان را متمرکز
کنید و به بازی ادامه دهید .اگر قرار باشد که شكست بخورید ،شكست خواهید
خورد پس به مبارزه خویش ادامه دهید.
 )17اگر باختید ،سعی کنید خیلی راحت با موضوع کنار بیایید و زندگی را به خود
سخت نگیرید.
 )1۸آلخین گفته است :توان مدیریت زمان به اندازه توان مرحله آخربازی اهمیت
دارد.
 )19وقتی در تنگی وقت قرار دارید ،از پیچیده کردن بازی پرهیز کنید .اگر نمیتوانید
از پیچیدگی پرهیز کنید ،تالش کنید دچار تنگی وقت نشوید.
 )20وقتی حریفتان در تنگی وقت قرار دارد ،اگر با هدف فشار وارد کردن به حریف
سریع بازی کنید ،در واقع خودتان را در نوعی تنگی وقت مصنوعی قرار
میدهید.
 )21اگر تمرکز خود را از دست دادهاید ،تا زمانی که وضعیت را بهخوبی مطالعه
نكرده و ازاینكه چه اتفاقی درحال وقوع است مطلع نشدید ،حرکت بعدی
خویش را انجام ندهید.
 )22سر موقع پشت میز مسابقه قرار گیرید .اگر حریف شما دیر کرد ،مشكل اوست،
سعی نكنید از این موضوع مشكلی برای خود بسازید و تالش کنید از آن به
عنوان یک برتری استفاده کنید.
 )23خوب استراحت کنید ،به خورد و خوراک خود توجه کنید و تالش کنید بدنتان
همیشه روی فرم مناسب باشد.
 )24روانشناسی در شطرنج سالح نیرومندی است اما بههیچعنوان جایگزین دانش،
تخیل قوی ،مهارت و تكنیک نخواهد شد.

فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران ویژهنامهی کمیته آموزش

شماره  ،1سال 1396

رشته مطالبی از مارک دوورتسكی
تهیه و تنظیم :احسان محمد اسماعیل
بعدها نیز آن را در کتاب منتشر شده خود اسرار شطرنج عملگرایانه آورد.
داشتم به یكی از مجلههای  New In Chessنگاهی
میانداختم (شماره ،)2013 ،6توجهم به بخش پایانی
مقاله استاد بزرگ یان تیمان جلب شد.

کونین – ادوارد
هلسینگفور2013 ،
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کونین استاد بزرگی با درجه تقریبی  2500است .در این وضعیت به نظر میرسید
که رخهای دو پشته سیاه در ستون  aاو را نگران کرده بود ،به همین خاطر 22
? b5را انجام داد.

حرکتی که کامالً غیر قابل باور مینمود .مسائل پوزیسیونی سیاه به یكباره حل شد:
اسب سیاه که هیچ چشماندازی در  b7نداشت ،خانه دلپذیر  c5را هدیه گرفت .پیش
از آن سیاه حتی تهدیدی خشک و خالی هم نداشت.
کافی است اشاره کنیم ،حتی کامپیوترها که به اینجور چیزها آنقدرها هم حساس
نیستند،
اعالم میکردند سفید پس از  22 e4کمی تا قسمتی بهتر خواهد بود .اما پس از
حرکت متن سفید ،آنها وضعیت را تا اندازهای بهتر به سود سیاه ارزیابی کردند .با
این همه به نظر من اینطور میرسد که حاال سیاه یک برتری آشكار استراتژیک
دارد هر چند که پیش از این در وضعیت دشواری به سر میبرد.
این بخش مرا به یاد بازی دیگری انداخت که سالها پیش در همین مجله یعنی
 ( New In Chessشماره  ،) 19۸۸ ،5استاد بزرگ جان نان تفسیر کرده بود و

سیراوان – نان
بروکسل19۸۸ ،
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استاد بزرگ آمریكایی پس از آنكه در مرحله گشایش چیزی گیرش نیامد ،با
بهرهبرداری از تحرکات بیش از حد خوشبینانه حریف توانست در ادامه حریف را
کامالً از میدان به در کند .تا به اینجای کار او فوقالعاده خوب بازی کرده بود ،اما...

در اینجا سیراوان یک اشتباه جدی استراتژیک مرتكب شد 25 gxf6? :که نه تنها
باعث شد همه برتریهایی را که تا این لحظه به چنگ آورده بود ،از دست دهد ،بلكه
سبب شد تا خطر بزرگی وی را تهدید کند.
ادامه کار چنین بود:
)25...ngxf6 (25...nhxf6 26 ng5) 26 bf3? (26 nf2 qf7
26...nxe4

سیاه ضمن انجام این حرکت پیشنهاد تساوی سفید را رد کرد.
27 rxe4 rxe4 28 bxe4 (28 bxg7 qxf4) 28...bxd4+ 29
qxd4 qxf4 30 rf1 qg4 -/+.

بازی نهایتاً پس از یک سری طوالنی اشتباهات دو جانبه ،با نتیجه مساوی خاتمه
یافت.

سفید پس از آنكه مدتها دائماً برای حفظ پیاده  g5بازی میکرد ،ناگهان کنترل خانه
 f6را رها کرد و اجازه داد تا اسب چالق سیاه به بازی برگردد .چنانچه سیراوان با
 25 qd1 f5 26 bxg7 qxg7 27 bxg4 fxg4 28 qd2ادامه داده بود،
سیاه با مشكالتی جدی مواجه میگشت .پیاده  d6زیر ضرب بود و اسب  h7شاید
فقط در آیندهای دور میتوانست به زندگی برگردد .سفید همچنین میتوانست با
 25 rf1حلقه محاصره را تنگتر کند .در آن صورت  25...fxg5غیر ممكن بود
و سفید به زودی شكافت  f4-f5را عملی میساخت .برای سیاه فقط یک حرکت
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قابل قبول باقی مانده بود ...rac8 ،و پس از آن او باید منتظر مینشست و میدید
که سفید چگونه برای تقویت وضعیتش گامبهگام میکوشد.
حاال من بقیه تفسیر مجلهای نان را میآورم که آن را در کتابش ذکر نكرده است.

عجیب اینكه وقـتی اولین بـار در هاستینگز  1979-۸0با سیراوان مالقات کردم،
او تقریباً همین اشتباه را مرتكب شد.
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?1.

در این وضعیت از بازی سیراوان – شورت (یاسر مرا ببخش!) سفید میتوانست با
! 28 nd5به طور موفقیتآمیزی با اسب  a6دست به معامله بزند ( اسبی که خارج
از بازی است ) و برتری بگیرد .اما در عوض حرکت نابخشودنی ? 28 b5را انجام
داد که نتیجهاش فعال شدن اسب  a6و رخ  a8بود .پس از:

 ( 28...nc5 29 nd5 ra3 30 bc3 qg5 31 ra1 qg2یک شاخه
ساده و نیرومند دیگر  31...rxa1و به دنبالش  32...qg2یا صرف ًا
?! 31...rxc3بود ) ،تهدید کشنده  qh1+و  na4#به سیاه وضعیتی برنده

داد .این امر همچون نوری در ظلمت ما را رهنمون میشود :شاید همه ما در مدار
ذهن و تفكرمان « اتصال کوتاههایی » داریم که باعث میشود همان اشتباهات را
بارها و بارها تكرار کنیم.
هیچ شكی در صحت ارزیابی نان نیست ،با اینهمه ،توجه کنید که در مثال آخری،
حرکت توصیه شده وی با اینكه اجازه میدهد اسب سیاه به بازی برگردد -و یک
پیاده هم عالوه بر آن بگیرد -مرا مصمم ساخت تا شاخههای پیش آمده را شخصاً
بررسی کنم .تجزیه و تحلیل نشان داد که سفید واقعاً برنده است ،هر چند دشواری
زیادی سر راه وجود دارد که نیازمند وجود دقتی فوقالعاده و ابتكاری استثنایی از
سوی اوست .این وضعیت کامالً مناسب بازی در جلسات آموزشی و تمرینی است
با دو نفر که هنگام بازی چنین کنند :وظیفه سیاه همواره این است که دفاعی را
پیدا کند که مقاومت طوالنیتری را سبب شود و کار حریف را در راه برد پیچیدهتر
گرداند .در صورت کوچكترین بیدقتی حریف ،سیاه نباید اجازه دهد بختی که به او
رو کرده است ،از دست رود.
در حالی که مشغول نمایش ادامههای یافته خودم هستم ،باید به روشنی اعتراف
کنم که از مضمون پوزیسیونی مثال اولیه به نمونهای کامالً متضاد آن تغییر جهت

دادهام :یعنی تمرین محاسبات پیچیده .از طرف دیگر چنین «ناهماهنگیهایی»
مكرراً در مقاالت من چهره میکند :باعث تأسف خواهد بود اگر اجازه دهیم بخت
نمایش یافتههای جذاب از دست رود ،یافتهها و نكاتی که میتواند برای شطرنجبازان
و مربیان مفید از کار درآید.
!28 nc3-d5

ادامه ! 28 na4?! bxc4 29 bxe5 nb8هیچ نكتهای ندارد و سیاه بختهای
بهتری در ادامه کار خواهد داشت.
!26...be6xd5 29 qd1xd5 na6xb4

سیاه اسب مسئلهدار خود را به بازی میآورد و حتی یک پیاده هم میگیرد .اما
وضعیت وی همچنان دشوار است.
اما نه

?30 rb1xb4
30 qe6+? qf6 31 qxf6+ kxf6 32 bxe5+ kxe5 33

! rxb4 be3با برتری جزئی سیاه.
30...ra8xa1+ 31 ke1-f2

ابتدا سفید حمله را آغاز میکند که تكیه بر موضع بسیار باز شاه حریف و قوت پیاده
رونده  dخودی دارد و در عین حال شاهش نیز در پناه اسب ایمن است.
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حرکت ? 31...qg5نومید کننده خواهد بود:
32 qe6+ (32 qxe5? qd2! 33
qe6+ kg5) 32...kh7 (32...qf6 33 qe8+ & 34 d7) 33rxb7+
)(34 qxe5+ +-و یا bg7 34 qe7+ −

حرکت ? 31...ra3نیز ( با تهدید  ) 32...be3+چیز بهتری نصیب سیاه نخواهد
کرد ( 32 qe6+! qf6 33 qe8+ kg5 :در صورت 33...qf7 34 d7+
 -+و در صورت .-+34 c5!?+ ) 33...kh7 34 rxb7+
تردید کردن درباره ادامه زیر بسیار سختتر خواهد بود:
! ( 31...qa5!? 32 qe6+ kg5 33 d7 bg7سیاه تمایل دارد تا پیاده را با
 34...bf6متوقف سازد )

ویژهنامه کمیته آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 29

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+p+P+-vl-0
6-+-+Q+-+0
5wq-+-zppmk-0
4-tRP+-+-zp0
3+-+-+-+P0
2-+-+NmK-+0
1tr-+-+-+-0
xabcdefghy
?1.

ادامه  34 qb6 bf6 35 qxa5 rxa5 36 rxb7 ra2! 37 c5 rc2با
برتری جزئی سفید چندان متقاعد کننده نیست .به نظر میرسد سفید چنین بازی
خواهد کرد:
 ( 34 nc3!! qc5+پس از ادامه 34...ra2+ 35 nxa2 qxa2+ 36 ke1
qa1+ 37 ke2! qa2+ 38 kd1 qa1+ 39 kc2 qa2+ 40 rb2

 -+qa4+ 41 kd2+کیش دائمی در کار نیست و در عین حال پس از
 ،34...bf6سفید با -+35 rb5! ra2+ 36 kf1! ra1+ 37 ke2+
برتری میگیرد )  ( 35 ke2 qd4 36 qd5! bf6یا 37 qxd4 )36...ra8
 exd4 38 nd5با داشتن برتری برنده در آخر بازی.
!31...e5-e4! 32 qd5-e6+
ادامه ( 32 rxb7 e3+حرکت ? 32...qf6خوب نیست ،زیرا ادامه !33 qg8+

 -+bg7 34 re7+ +وجود دارد ،و یا اگر kg2 qg5+ 34 kh2جالب است.

33 )33...kh5 34 c5!?++-
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?1...

سیاه خود را با یک قربانی وزیر تماشایی نجات میدهد که سوفیا پولگار آن را نشان
داد:

34...qf4+!! 35 nxf4 bxf4+ 36 kg2 ra2+ 37 kf1 e2+ 38
همراه kf2 bg3+ 39 kf3 e1n+! 40 ke3 bf2+ 41 kf4 bg3+

با کیش دائم.
و اگر  ( 33 kf3به جای  ) 33 kg2ادامه کار چنین است:
 kg2 rf2+ 35 kh1و حاال نه ادامه 35...rxe2? 36 qf7+ kg5 37
 -+qe7+! qxe7 38 dxe7+و نه ادامه  35...rf1+? 36 ng1++-هیچ
کمكی نخواهد کرد ،اما  35...qf6! 36 d7? rxe2برای سفید بد خواهد بود؛
اگر  36 ng1آنگاه ادامه  ( 36...rd2 37 qg8+ bg7ادامه 37...kh5 38
 c5 rd1نیز مبهم است) 38 qe8+ kh7 39 qh5+ kg8 40 c5 qe5
 41 rb8+ bf8 42 qg6+ qg7 43 qxg7+ kxg7با وضعیتی مبهم.
حرکت !? 32 d7چیز زیادی را تغییر نمیداد32...e3+ 33 kg2 qg5+ 34 :
!! ،kh2 qf4+با همان کیش دائم آشنا؛ یا ادامه 33 kf3 rf1+ 34 kg2
=! rf2+ 35 kh1 qc7که مساوی است.
33...rf1+ 34

32...qd8-f6

و نه البته .32...kg5? 33 rb5 qf6 34 qxe4++-
ادامه  33...kg5 34 d7 rd1با حرکت
میشود.

33 qe6-e8 kg6-h7
تماشایی  35 rb1!!++-مردود
34 rb4xb7+ bh6-g7

XIIIIIIIIY
8-+-+Q+-+0
7+R+-+-vlk0
6-+-zP-wq-+0
5+-+-+p+-0
4-+P+p+-zp0
3+-+-+-+P0
2-+-+N+-mK0
1tr-+-+-+-0
xabcdefghy
?1.

!35 qe8-h5+
35...e3+?! 36 qxe3

? 35 d7خام دستانه است ،زیرا !( 35.. rd1ادامه
 qd6به طور محسوسی ضعیفتر است37 qf4! qc5+ 38 kg2 qc6+ :
39 qh5+ kg8 37 rb8+ bf8 38 qe8 e3+! 39 kxe3 ) 39 qf3
( 39 qxe3 rxd7 ) 39...qd6! ( 39...
rxd7 40 qxd7 qe5+ 41 kf2± ) 40 d8q rd3+ 41 kf2 qh2+
 42 kf1 qxh3+به کیش دائم منجر میشود.

پس از  35 qe7? qh6! 36 d7سیاه دو راه گوناگون برای تساوی دارد:
 36...e3+ 37 qxe3 rf1+ 38 kxf1 qxe3 39 d8q qf3+ (Aو
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.40...qxb7
36...ra2 37 d8q qf4+ 38 ke1 rxe2+! 39 kxe2 qf3+ (B
40 kd2 qc3+ 41 kd1 qf3+ 42 kc2 qc3+ 43 kb1 qa1+

همراه با کیش دائم.
!35...kh7-g8 36 c4-c5

این حرکت یک خرده زودتر (آن هنگام که وزیر در  e8بود) مؤثر نبود ،زیرا پاسخ
! 35...qg5وجود داشت که سفید را وادار میکرد تا تساوی را با !36 rxg7+
بپذیرد.
در صورت 36...e3+ 37 kg2!++-و اگر
.c7++-

!36...ra1-a8
36...rd1 37 c6! rxd6 38

37 c5-c6
!? 37 re7ضعیفتر بود؛ به خاطر !37...rf8 38 re8 bh6؛ برای مثال 39

=! ،rxf8+ kxf8 40 d7 kg7 41 c6 bd2و یا ادامه

?!39 kg2!? be3

40 c6 qxd6 41 rxf8+ kxf8 (41...qxf8? 42 qg6+ kh8 43 c7+
 +-) 42 qxf5+ ke8 43 qxe4+ qe7همراه با برتری مختصر تا کمی

بیش از آن برای سفید.
37...ra8-f8 38 d6-d7

 38 rd7نیز برنده میشد.
شاید ! 39 kg1دقیقتر باشد ،زیرا پس از
نمیتوانست از  h2کیش دهد.

38...e4-e3+ 39 kf2-f1
 39...qxc6 40 d8qسیاه

39...qf6xc6
) !39...qd6 40 qf3! ( 40 kg1
40 d7-d8q qc6-h1+
40...qxb7 41 qdxh4+ +41 ne2-g1 e3-e2+

XIIIIIIIIY
8-+-wQ-trk+0
7+R+-+-vl-0
6-+-+-+-+0
5+-+-+p+Q0
4-+-+-+-zp0
3+-+-+-+P0
2-+-+p+-+0
1+-+-+KsNq0
xabcdefghy
?1.
!42 qh5xe2

در غیر اینصورت ممكن بود ،حتی سفید ببازد.
42...rf8xd8 43 rb7xg7+! kg8xg7 44 qe2-e7+ kg7-g6 45
qe7xd8+ +-

چنین تمرینی برای بازیهای آموزشی که هم زیبا باشد و هم مناسب ،واقعاً نادر است.
سفید برای کسب امتیاز کامل بازی ،ناچار بود برای هجده ( ! ) حرکت متوالی،
بهترین حرکت را بیابد -در واقع از لحاظ عملی میبایست «تنهاحرکات» را پیدا
کند .و یافتن همه این حرکات پیش روی وی که کامالً هم کامپیوتری نیستند ،از
عهده یک بازیكن نیرومند برمیآید و میتواند آنها را پشت میز تحلیل کند .دشواری
کار در تقسیمبندی متعادل زمان تفكر اشخاص است (معموالً من یک ساعت را در
نظر میگیرم) و بیش از آن ،حفظ تمرکز مطلق در سراسر «بازی» دشوار است.

فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران ویژهنامهی کمیته آموزش

شماره  ،1سال 1396

آرین غالمی در برابر محمد امین طباطبایی ،در فینال قهرمانی ایران1396 ،
تفسیر بازی از  :استاد بینالمللی آرین غالمی
Gholami,aryan - tabatabaei,M.amin
Final championship Iranian, 09.06.2017

1.e4 c5

قبل از بازی برای  c5حریف ،اصالً آمادگی نداشتم و تدارک ندیده بودم و فكر
میکردم حریف روی لوپز بازی خواهد کرد و بیشتر روی آن کار کرده بودم.
2.¤f3 d6 3.¥b5+

XIIIIIIIIY
8rsnlwqkvlntr0
7zpp+-zppzpp0
6-+-zp-+-+0
5+Lzp-+-+-0
4-+-+P+-+0
3+-+-+N+-0
2PzPPzP-zPPzP0
1tRNvLQmK-+R0
xabcdefghy

طرح گرفتن خانه  b6را هم دارد.
!?10...0–0 11.£d3 £a5

معموالً حرکت  3.c3را بازی میکنم ،اما خوب میدانستم که حریف برای  c3من
پاسخ مناسب را آماده کرده و به همین سبب  ¥b5را انتخاب کردم.
3...¤d7 4.d4 cxd4 5.£xd4 a6 6.¥xd7+ ¥xd7 7.c4 ¤f6 8.¤c3
در اینجا  8.¥g5بیشتر بازی میشود.
8...g6 9.0–0 ¥g7 10.a4

XIIIIIIIIY
8r+-wqk+-tr0
7+p+lzppvlp0
6p+-zp-snp+0
5+-+-+-+-0
4P+PwQP+-+0
3+-sN-+N+-0
2-zP-+-zPPzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7+p+lzppvlp0
6p+-zp-snp+0
5wq-+-+-+-0
4P+P+P+-+0
3+-sNQ+N+-0
2-zP-+-zPPzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy

11...£a5

این حرکت سیاه مشكوک است و من حرکت  ...¦c8را بیشتر میپسندم.
11...¦c8 12.¥e3 ¥g4 13.¤d4 ¤d7 14.b3 ¥e6
!!12.¥d2 ¦fc8 13.b3 ¦ab8 14.h3

به این حرکت دو عالمت خوب میدهم .به این نوع حرکات حرکت ”پیشگیری
کننده“ گویند و این حرکت آثار خیلی زیادی در بازی خواهد داشت.
!?14...£h5

وزیر در خانه  h5جای خوبی ندارد و شاید استقرار در  14...£d8برای وی بهتر بود.
15.a5 ¥c6

10.a4

در اینجا حرکت  a4را حرکت خوبی میدانم چون مانع  b5سیاه میشود ضمن اینكه
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XIIIIIIIIY
8-trr+-+k+0
7+p+-zppvlp0
6p+lzp-snp+0
5zP-+-+-+q0
4-+P+P+-+0
3+PsNQ+N+P0
2-+-vL-zPP+0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy
طرح سیاه  ...¤d7و در ادامه  ...f5است که میتواند طرح خوبی باشد و بازی را
حفظ کند.
!16.b4 ¤d7 17.¦ac1 f5

این حرکت سیاه به نظر خوب بود و
با این ترتیب در ادامه بازی میتواند
مهرهای خود را به بازی بیاورد.
18.¤d5 ¦e8 19.¤g5 ¤e5
20.£g3

نیز خارج میساخت.
23...¢h7 24.¥xe5 £xe5 25.£xe5 dxe5 26.¤c3
?24.¥xe5+
در اینجا متاسفانه حرکت بسیار خوب  ¤b6را ندیدم.
–24.¤b6 ¦cd8 25.¦b1 £g5 26.£xg5 hxg5 27.b5 ¥d7 28.¦fd1+
?24...£xe5 25.£xe5+ dxe5 26.¤c3 ¦ed8 27.b5

XIIIIIIIIY
8-+rtr-+-+0
7+p+-zp-mk-0
6p+l+-+pzp0
5zPP+-zp-+-0
4-+P+p+-+0
3+-sN-+-+P0
2-+-+-zPP+0
1+-tR-+RmK-0
xabcdefghy

سیاه حرکت  ¥e8را بازی نكرد و وضعیت بهتر را از دست داد.
27...axb5
27...¥e8 28.bxa6 bxa6 29.¤xe4 ¦d4 30.f3 ¦cxc4 31.¦xc4 ¦xc4
32.¦a1
28.cxb5 ¥e8 29.a6 bxa6 30.bxa6 ¥c6 31.¦fd1 ¦d3 32.¤a2

بعد از این حرکت من و حریفم هر دو در تنگی وقت گرفتار بودیم.
32...¦xd1+ 33.¦xd1 ¥a8 34.¤b4 ¢f6 35.¦d7 ¢e6 36.¦a7 ¢d6
37.¤c2 ¦xc2

XIIIIIIIIY
8-tr-+r+k+0
7+p+-zp-vlp0
6p+lzp-+p+0
5zP-+NsnpsNq0
4-zPP+P+-+0
3+-+-+-wQP0
2-+-vL-zPP+0
1+-tR-+RmK-0
xabcdefghy
طرح من در اینجا  ¤f4است که میخوام به وزیر در  h5حمله کنم.
20...h6 21.¤e6 fxe4 22.¤xg7 ¢xg7 23.¥c3 ¦bc8
حرکت سیاه به هیچ عنوان خوب نیست ،شاید  ...¢h7بهتر بود که شاه را از آچمزی

XIIIIIIIIY
8l+-+-+-+0
7tR-+-zp-+-0
6P+-mk-+pzp0
5+-+-zp-+-0
4-+-+p+-+0
3+-+-+-+P0
2-+r+-zPP+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

37...¥d5 38.¤e3 ¦c1+ 39.¢h2 ¥c6
38.¦xa8

در این وضعیت سفید مختصری بهتر است چراکه آرایش پیادهای سیاه بسیار ضعیف
است.
38...¦a2 39.a7 ¢e6 40.¦g8 ¦xa7 41.¦xg6+ ¢f5 42.¦xh6 ¦a3
42...¦a1+ 43.¢h2 ¦a2 44.¢g1 ¦a1+ 45.¢h2 ¦a2 46.¦h8 ¢g5
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47.¦f8 ¦d2

سفید برای دوری از تكرار حرکات مجبور شد به سیاه این اجازه را دهد که شاهش
را به خانهی  g5بیاورد و بازی به حالت تعادل برسد.
43.¦h5+ ¢f6 44.¦h6+ ¢f5 45.¦h5+ ¢f6 46.g4

چون در تنگی وقت گرفتار شده بودم ،چند کیش پی در پی دادم.
!46...e3 47.fxe3 ¦xe3 48.¢f2 ¦a3 49.¦f5+

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-zp-+-0
6-+-+-mk-+0
5+-+-zpR+-0
4-+-+-+P+0
3tr-+-+-+P0
2-+-+-mK-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

این حرکت سفید بسیار خوب بود و در اصل میشود گفت حرکتی که مرا به پیروزی
نزدیک کرد ،همین حرکت بود.
49...¢e6 50.h4 ¦h3 51.h5 ¢d5 52.¢g2 ¦h4 53.¢g3 ¦h1 54.¦f2

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-zp-+-0
6-+-+-+-+0
5+-+kzp-+P0
4-+-+-+P+0
3+-+-+-mK-0
2-+-+-tR-+0
1+-+-+-+r0
xabcdefghy

در اینجا حرکتی که انجین پیشنهاد میدهد ! 54.¦f7است.

54...e4 55.¦d2+
55.¦h2?! ¦xh2 56.¢xh2 ¢c4! 57.g5 e3 58.g6 e2 59.g7 e1£
=60.g8£+ ¢d4
??55...¢c4

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-zp-+-0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-+P0
4-+k+p+P+0
3+-+-+-mK-0
2-+-tR-+-+0
1+-+-+-+r0
xabcdefghy

سیاه چون در تنگی وقت قرار داشت حرکت  ...¢e5را ندید و شاید هم فكر میکرد
با حرکت  56.¦h2بازنده شود.
55...¢e5 56.¦h2 ¦g1+ 57.¢h4 ¢f4 58.¦f2+ ¢e3 59.¦f7 ¢d3
=60.¦xe7 e3 61.g5 e2 62.g6 ¢d2 63.¦d7+ ¢c2 64.¦e7
56.¢f4 ¦e1 57.h6 e3 58.¦h2 ¢d5 59.¢f3 ¦f1+ 60.¢xe3 ¦f8
61.g5 ¢e6 62.g6 ¢f6 63.¦f2+
1–0
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فیلهای ناهمرنگ در آخر بازی
تهیه و تنظیم :استاد بینالمللی آرش روغنی
در این مقاله سعی بر این است
که اصول کلی آخر بازی فیل
های ناهمرنگ (بدون حضور
سایر سوارها) به طور خالصه و در
قالب مثال و تمرین آموزش داده
شود .نمونه های ابتدای مقاله
سادهتر هستند و تمرینهای
مشكلتر را در انتها میتوانید
ببینید .در این مقاله منظور از
«مهاجم» کسی است که مهره
جلو است و برای برد میجنگد و «مدافع» کسی است که مهره عقب است و برای
تساوی تالش می کند.
الزم به ذکر است که من این مقاله را در اوایل پاییز تهیه کرده بودم .اما پس از
شرکت در کالسهای عمومی تیم ملی با استفاده از مطالب مطرح شده توسط
استادبزرگ سرخان گولیف چند نمونه بدان افزودم.

فیل و یک پیاده در برابر فیل:
در صورت ناهمرنگ بودن فیلها بازی مساوی است .مثال:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+k+K+-+0
9+-+-+P+-0
9-+L+-+-+0
9+-vl-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

به محض اینكه سفید پیاده را براند سیاه آن را با فیل میگیرد و بازی مساوی است.
در صورت همرنگ بودن فیلها نتیجه بازی به موقعیت شاه ها و پیاده بستگی دارد.
به عنوان مثال:
آزمون:1
اگر فیل سفید به جای  c4در  f4باشد (فیلها همرنگ باشند) نشان دهید که سفید
می برد.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+k+K+-+0
9+-+-+P+-0
9-+-+-vL-+0
9+-vl-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
فیل و دو پیاده در برابر فیل (فیلها ناهمرنگ):
الف) اگر پیادهها دوبله باشند ،فقط در صورتی که شاه مدافع از پیادهها دور و شاه
مهاجم نزدیک باشد میتوان بازی را برد .در مثالهای زیر بازی مساوی است:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+k+-0
9-+-+-zP-+0
9+lvL-mKP+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9+-+-+lmK-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-vLP+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
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XIIIIIIIIY
9-+-+-vl-+0
9+-+k+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-zPP+-+-0
9-+-mK-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+L+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-vL-zPK+0
9+-+l+P+-0
9-+-+k+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

بر خالف وضعیت قبل ،این بار فیل سیاه در موقعیت درستی قرار دارد .زیرا عالوه
بر اینكه از حرکت  d6جلوگیری می کند ،پیاده  c5را هم زیر ضرب گرفته است.
یكی از مهمترین اصول در آخر بازی فیلهای ناهمرنگ برای طرف مدافع ،زیر
ضرب گرفتن پیاده های حریف توسط فیل است.

ب) اگر پیاده ها متصل باشد ،نتیجه بازی به موقعیت مهره ها بستگی دارد.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+k+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-zPP+-+-0
9-+-mK-+-+0
9+-+-+-vl-0
9-+-+L+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

=!1.¥b5+ ¢c7

در این وضعیت در صورت ?? 1.c6حالت بلوکه به وجود می آید .بلوکه زمانی ایجاد
می شود که طرف مهاجم پیاده هایش را در خانه همرنگ فیل خودش قرار دهد .در
اینجا بعد از  1.c6+?? ¢c7و به دنبال آن  1...¥d6سفید هیچگاه نمی تواند پیاده
هایش را جلوتر براند و بازی مساوی است .در نتیجه سفید باید سعی کند که پیاده
را به  d6براند ،به طوری که پیادههایش در خانه مخالف رنگ فیلش قرار گیرد.
حرکت ?? 1.d6در حال حاضر به دلیل  1...¥xd6ممكن نیست .در نتیجه سفید
ابتدا باید با شاهش به  e6یا  c6نفوذ کند و سپس پیاده  dرا حرکت دهد.
!1.¥b5+

به این ترتیب شاه سیاه ناچار میشود یكی از خانه های  e6و  c6را رها کند .حرکت
 1. ¥b5از  1.¥g4+قویتر است ،زیرا فیل سفید در  b5خانههای مهم  c6و d7
را که در مسیر پیشروی پیادهها قرار دارند کنترل میکند.
1...¢e7

بعد از 1...¢c7 2.¢e4 ¥f2 3.d6+ :سفید می برد .دقت کنید که اگر فیل سفید
به جای  b5در  g4بود ،سیاه می توانست  3...¢c6را بازی کند.
2.¥a4

خانه  b5را برای نفوذ شاه به  c6خالی میکند.
2...¥f4 3.¢c4 ¥g3
)(3...¥h6 4.d6++-
4.¢b5 ¢d7 5.¢b6+ ¢e7 6.¢c6 ¥f4 7.d6+ ¢e6
)(7...¢d8 8.¢d5 ...c6-c7
8.¥b3+ ¢e5 9.¢d7+-

XIIIIIIIIY
9-+-mkl+-+0
9+-+-+-+-0
9-+PzP-+-+0
9+-+K+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vL-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

فیل سیاه در جای صحیح قرار گرفته است ،اما پیاده های سفید بیش از حد پیشرفته
اند و فیل سیاه امكان حرکت در قطر  a4-e8را ندارد .در نتیجه سیاه در حالت
زوگزوانگ قرار میگیرد:
1.¥b6+ ¢c8 2.¢c5+-

به طور کلی میتوان گفت که در آخر بازی فیلهای ناهمرنگ ،طرف مهاجم در
صورت داشتن دو پیاده رونده متصل در عرض  6بازی را میبرد .این قاعده یک
استثناء دارد:
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XIIIIIIIIY
9-+-+-vl-mk0
9+-+-+-+-0
9-+-+L+-zP0
9+-+-+-zPK0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
1.g6
=1.¢g6 ¥xh6=; 1.¢g4 ¥xh6
=1...¥xh6

ج) فیل و دو پیاده جدا از هم (منفصل) در برابر فیل ناهمرنگ:
در این حالت هر چه پیادهها از هم دورتر باشند شانس برد بیشتر میشود.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-mk-vl-+-0
9-+P+-+-+0
9+-+KzPL+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

درصورتیكه یک ستون بین پیادهها فاصله باشد و شاه مدافع مقابل پیادهها قرار
بگیرد بازی مساوی است.
1.¥e4 ¥h4 2.¢e6 ¥g5 3.¢f7 ¢d8! 4.e6 ¥h4

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+P+-mk-+0
9+-+K+-+-0
9-+-+-vl-+0
9+-+L+P+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
در این وضعیت با اینكه پیادهها دو ستون با هم فاصله دارند ،نتیجه مساوی میشود.
زیرا فیل سیاه با قرار گرفتن در هر یک از خانههای قطر  h2-b8میتواند جلوی
پیشروی هر دو پیاده را بگیرد.
=1.¢c5 ¥c7! 2.¢d4 ¥f4 3.¢e4 ¢g5! 4.¢d5 ¢f6

در صورتی که یكی از پیادهها مرکزی باشد و پیاده دیگر دو ستون با آن فاصله
داشته باشد ،طرف مدافع در صورتیكه پیاده مرکزی را با شاه و پیاده کناری را با فیل
مهار کند می تواند به تساوی برسد.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+L+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-vl-+0
9+p+-zp-+-0
9-mk-+-+-+0
9+-+K+-+-0
xiiiiiiiiy

به این ترتیب شاه سیاه موفق میشود که هر دو پیاده را مهار کند.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-mk-vl-+-0
9-+P+-+-+0
9+-+K+P+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+L+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

درصورتی که پیادهها دو ستون با هم فاصله داشته باشند و هر دو در ستون فیل
باشند ،معموالً میتوان برد.
1.¥f3 ¥h4 2.¢e6+-

مشكل سیاه اینست که در سمت چپ
ندارد.

1.¥f7! ¢a2
!1...¢a3 2.¥g6
=2.¥e6 ¢a3 3.¥f5! b2 4.¥b1
پیاده  bفضای کافی برای نفوذ شاه وجود

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-mk-+-+-0
9P+-+-+-+0
9+K+P+-+-0
9-+-+-+-+0
9vl-+-+-+-0
9-+-+L+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
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اگر فیل سیاه در  a7بود بازی به سادگی به تساوی میرسید .مشكل سیاه موقعیت
بد فیلش است.
1.¥f3 ¥d6 2.¥e4‡ ¥g3 3.d6+! ¢b8 4.d7 ¥h4 5.¢c6 ¢a7 6.¥d3
¥d8 7.¢d6 ¢b8 8.¢e6 ¥h4 9.¢f7 ¢c7 10.¢e8 ¥g5 11.¥e4 ¢b6
12.¥b7 ¢c7 13.¥c8+-

اصول کلی دفاع در آخربازی فیل های ناهمرنگ:
 -1طرف مدافع باید سعی کند پیاده های حریف را بلوکه کند ،یعنی کاری کند که
پیادههای حریف در خانههای همرنگ فیلش قرار بگیرد .به این ترتیب مدافع
میتواند از پیشروی بیشتر پیادههای حریف جلوگیری کند.

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zPlzP-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-+K+-+0
9+-+-vL-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

=1.¢f4 ¢f7 2.¢g5 ¥d7 3.¢h6 ¥e6

بازی مساوی است.
 -2طرف مدافع باید سعی کند ،راه نفوذ شاه حریف را با شاه خودش سد کند.

XIIIIIIIIY
9l+-+-+-+0
9zP-+-+-zp-0
9-+-+-+-+0
9+-mK-+k+p0
9-+-+-+-zP0
9+-+-vL-+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

!1...¢e6
1...¥xg2?? 2.¢b6 ¢g4 3.¥g5+=2.¢b6 ¢d7 3.g3

 -3طرف مدافع باید پیادههای حریف را با فیل زیر ضرب بگیرد .به این ترتیب
مهاجم یا مجبور میشود که شاهش را مقید به دفاع از پیاده نماید و یا اینكه مجبور
به راندن پیاده میشود که ممكن است به ایجاد بلوکه منجر شود.

آزمون:2

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+k+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-zPPvL-0
9l+-+K+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
سیاه شروع و مساوی میکند.
 -4گاهی الزم است طرف مدافع با قربانی کردن یک یا دو پیاده ،فیل خود را فعال
کند .فعال کردن فیل ممكن است به قصد حمله به پیادههای حریف و رسیدن به
حالت بلوکه و یا مهار پیاده رونده حریف باشد.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+k+-+-+-0
9-vl-+pzp-+0
9+-+-+-zp-0
9-+P+-+-zp0
9+-+-+K+P0
9-+L+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1.c5 ¥xc5 2.¥b3 e5 3.¥e6
=...¢e4
کردن فیل در  ،f5با شاه به  b5نفوذ

در نمودار زیر سفید قصد دارد پس از مستقر
کند.
لونفیش  -کان ( 1927واریانت)

XIIIIIIIIY
9-+-vl-+-mk0
9+-+-+-+P0
9-+-+-zp-+0
9zp-zp-zp-+-0
9P+PzpL+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

=1...f5! 2.¥xf5 e4! 3.¥xe4 ¥f6 4.¢g2 ¢g7 5.¢f3 ¢f7
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بدین ترتیب سیاه وظیفه مهار پیاده  hرا به فیل واگذار میکند تا با شاهش جلوی
نفوذ شاه سفید را بگیرد.
پانومارویف – نیلسن  ،2011مسابقات رپید بیجینگ

XIIIIIIIIY
8-+l+-+k+0
7+p+-+p+p0
6p+-+-zPp+0
5+-+p+-zP-0
4-+-vL-+-zP0
3+-+P+-+-0
2PzP-mK-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

آزمون:3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-+-0
9-+p+-+k+0
9+-zPl+-+p0
9-zP-zp-vL-+0
9+-+-+-+P0
9-+-+-+-+0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy
راه تساوی سفید را پیدا کنید.

!26.¥c5

جلوگیری از ورود شاه به بازی
?26...¥f5
=26...d4! 27.¥xd4 (27.¢e2 ¥f5=) 27...¢f8
یک پیاده بهای زیادی برای فعال کردن شاه نیست!
27.¢e3 ¥h3 28.¢f4 ¥f5 29.d4 ¥b1 30.a4

اصول کلی مربوط به طرف مهاجم در آخر بازی فیلهای ناهمرنگ:
 -1طرف مهاجم باید از بلوکه شدن پیاده های رونده اش جلوگیری کند.
 -2طرف مهاجم مانند همه آخربازی ها باید سعی کند ،شاهش را فعال کند و به
کمک شاهش پیاده یا پیاده های رونده اش را به سمت خانه ارتقاء ،هدایت کند.
 -3طرف مهاجم باید سعی کند که در دو جناح پیاده رونده ایجاد کند.
مثال:

برای جلوگیری از  ...a5-a4سیاه
30...a5
30...b5 31.¢e5 ¥a2 32.a5! b4
(32...¥c4 33.b4+-

با ایده گرفتن پیاده  a6توسط شاه)
33.¥xb4 ¥c4 34.¥e7 ¥b3 35.¢d6 ¥c4 36.b4 ¢h8 37.¥f8 ¢g8
38.¥g7
با زوگزوانگ
?31.b4
31.¥e7! ¥c2 (31...¥a2 32.¢e5 ¥b3 33.¢d6 ¥c4 34.¢c5
¢h8 35.¢b6) 32.¢e5 ¥b3 33.¢d6 ¥c4 34.¢c5+?31...axb4 32.¥xb4 ¥d3
32...b6! 33.¢e5 ¥a2 34.¥e7 ¥b3 35.¢d6 ¢h8 36.¢c6 (36.¥f8
=¢g8 37.¥g7 ¥xa4 38.¢xd5 ¥d7 39.¢d6 ¥e8 40.d5 ¥a4
پیاده  bسیاه از پیشروی بیشتر شاه سفید جلوگیری کرد)
=36...¢g8
33.a5!+– ¥c4 34.¢e5 ¥b3 35.¢d6 ¥c4 36.¢c5 ¢h8 37.¢b6 ¥a6
38.¥f8 ¢g8 39.¥g7

با زوگزوانگ
39...h5 40.gxh6 ¢h7 41.¢c7 ¢g8 42.¢d6 ¥c4 43.¢e7
1–0

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-mk-+-zp-0
9K+-+-zp-+0
9+P+-+P+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+P0
9-+-+-vlL+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

سیاه پیاده رونده  b5را بلوکه کرده است .سفید در جناح شاه دارای اکثریت پیاده ای
 3به  2می باشد .سفید در جناح شاه پیاده رونده دوم را به ترتیب زیر ایجاد می کند:
!1.¥e4

زوگزوانگ
!1...¥e3 2.h4 ¥f2 3.h5 ¥e3 4.¥f3

دوباره زوگزوانگ!
4...¥d4 5.g5 fxg5 6.¥g4

باز هم زوگزوانگ
6...¥c5 7.f6 gxf6 8.h6 f5
8...¥f8 9.h7 ¥g7 10.¢a7+9.¥xf5 ¥d4 10.h7 ¢b8 11.b6
در  ،e4شاهش را به جناح شاه منتقل

و به دنبال آن سفید پس از قرار دادن فیل
می کند .در این حالت سیاه نمیتواند شاه خود را به جناح شاه بیاورد ،چون به محض
اینكه شاه سیاه به ستون  eبرسد یكی از پیاده های  bیا  hوزیر می شود (فیل سیاه
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همزمان نمی تواند هر دو پیاده را مهار کند)
نكته جالب توجه دیگر این است که فیل سفید پس از قرار گرفتن در  e4ضمن
حمایت از پیاده  bاز پیشروی پیاده  gسیاه نیز جلوگیری می کند.
 -4طرف مهاجم باید فیلش را در جایی قرار دهد که در همان قطری که از پیشروی
پیاده حریف جلوگیری می کند ،از پیاده خودی نیز دفاع کند.

XIIIIIIIIY
9-+-+L+-+0
9+-+-+-+-0
9-mk-+-+-+0
9zp-+Pvl-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+-zp-0
9-+-+-+K+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1...¢c5
...¢b4-§a4

فیل سیاه ضمن جلوگیری از پیشروی پیاده های سفید از  g3هم دفاع میکند .اگر
پیاده سفید به جای  d5در  f5بود ،سفید با راندن پیاده  fبه تساوی می رسید.
آزمون:4

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zpl+-+k+p0
9-+-+-+p+0
9+p+-+-+-0
9-+-+P+-vL0
9zP-+P+-+-0
9-+-+-+PzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
 -1در صورتی که نوبت حرکت با سیاه باشد ،راه مساوی سیاه را پیدا کنید.
 -2در صورتیكه نوبت با سفید باشد ،برد سفید را پیدا کنید.

آزمون:5
ایوه – یانوفسکی 1946

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zP-+-+k+-0
9-+-+-+p+0
9+-+-+-mK-0
9-+-vL-+-+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-+lzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
طرح برد سفید را پیدا کنید.
راهنمایی :با توجه به اصل دوم ،سفید باید ضمن جلوگیری از حرکت شاه سیاه به
جناح وزیر ،راه مناسبی برای انتقال شاهش به این جناح پیدا کند.
آزمون:6
توپالوف – آناند قهرمانی جهان 2010

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+p+-+k+p0
6p+-zPp+-+0
5zPl+-vL-mK-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+P+-0
2-zP-+-+P+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
آیا سیاه باید پیاده  dرا با فیل مهار کند و در صورت  ¢h6با  ¢g8از پیاده دفاع
کند یا برعكس ،با فیل از  h7دفاع کند و با شاه مراقب  dباشد؟
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آزمون  :2تهدید سفید  e6است .سیاه به دو طریق می تواند از  e6جلوگیری کند:

آزمون:7
کوتوف – باتوینیک 1955

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+l+p+0
9+-vLp+-+p0
9-+-+-zP-zP0
9+pmK-zPk+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
سیاه شروع می کند و می برد.
راهنمایی :با توجه به اصل سوم در دو جناح پیاده رونده ایجاد کنید.
آزمون:8
آسیف – باگیروف
لنینگراد 19۸9

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+k0
6-+-+l+-zp0
5+-+-+-+P0
4-+-+q+PmK0
3+-+-+-+-0
2-+-vL-wQP+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
سفید شروع و میبرد

1...¥b3?? 2.¢d4

و به دنبال آن سفید شاهش را از  c5به  d6منتقل می کند و می برد.
=!1...¥d7

ضمن جلوگیری از  e6پیاده را با فیل زیر ضرب می گیرد .به این ترتیب سفید نمی
تواند شاهش را به  d6منتقل کند.
آزمون  :3ابتدا ببینید که اگر سفید بی تفاوت بازی کند چه اتفاقی میافتد.
!a) 1.¢f2? ¢f5 2.¥d2 ( 2.¢g3 h4+) 2...¢e4 3.h4 ¢d3 4.¢e1 ¥c4
5.¢d1 ¥b5 6.¢e1 ¢c4 7.¢f2 a5! 8.bxa5 ¢xc5 9.¢e1 ¢d5–+

و سیاه بازی را می برد .چرا که سفید نمی تواند از پیشروی پیاده های رونده متصل
سیاه جلوگیری کند.
در این وضعیت اگر پیاده سیاه به جای  d4در  d3بود ،بازی مساوی میشد .بنابراین:
!1.¥e5

با زیر ضرب گرفتن پیاده به وسیله فیل ،زمینه برای ایجاد بلوکه در آینده فراهم
میشود.
1...d3 2.h4

از حرکت  2...h4جلوگیری می کند.
!2...¢f5 3.¥c3 ¢g4 4.¥f6 ¢f3 5.¢e1 ¢e3 6.¥g5+ ¢d4 7.¢d1
بلوکه =a5 8.bxa5 ¢xc5 9.¢d2 ¢b5 10.¥f6 ¢xa5 11.¥c3+

آزمون  :4سیاه فقط در صورتی می تواند مساوی کند که پیاده های رونده متصل
سفید را بلوکه نماید .برای رسیدن به این هدف باید با زیر ضرب گرفتن پیاده ها به
وسیله فیل آنها را به خانه های سیاه رنگ برانیم.
!1...b4
=!1...¥a6 2.d4 b4
2.axb4
2.¢f2?? b3!–+
2...¥a6 3.d4 ¥d3 4.e5 ¥c4

و به دنبال آن با  ، ¢e6 ، h5 ، a6سیاه به سادگی به تساوی می رسد.
در صورتی که که نوبت سفید باشد ،سفید  1.¢f2می کند و پس از انتقال شاه به
 e3و فیل به  ،c3پیاده  d3را به  d4و سپس  d5میراند بعد شاه را به  d4منتقل
می کند وآنگاه پیاده  e4را به  e5و  e6می راند و ...
آزمون :5

پاسخ آزمونها:
آزمون  :1سفید با حائل کردن فیل خود به سیاه اجازه نمی دهد که فیلش را با
پیاده سفید عوض کند.
1.¥e5! ¥b4 2.f6 ¥a3 3.f7 ¥f8 4.¥f6 ¢c7 5.¥e7 ¥h6
5...¥g7 6.¢f5 ¢d7 7.¢g6+6.¢f6
6.¥b4 ¢d8 7.¥a5+! ¢c8 8.¢e7 ¥g7 9.¢e8 ¥h6 10.¥b4 ¥g7
11.¥f8 ¥c3 12.¥h6 ¥b4 13.¥g5+6...¢d7 7.¥a3

سیاه در زوگزوانگ قرار دارد.
با مقایسه این آزمون و مثال اول می توان به تفاوت زیاد بین وضعیت فیل های
همرنگ و ناهمرنگ پی برد.

1.h4 ¥h1 2.b4 ¥g2 3.b5 ¥h1 4.¥f6! ¥g2 5.h5! gxh5 6.¢f5+-

سفید ضمن اینكه راه شاه خود به جناح وزیر باز کرده ،راه شاه حریف را هم بسته
است!
آزمون :6
??52...¥c6
52...¥d3! 53.¢h6 ¥c2 54.g4 ¥d3 55.f4 ¥c2 56.¢g5 ¥d3 57.f5
exf5 58.gxf5 ¥c2 59.¢f4 ¥d3 60.f6 ¥b5 61.¢e4 ¢e6 62.¢d4
!¥e8

باید با شاه جلوی نفوذ شاه حریف را گرفت:
=63.¢c5 ¢d7 64.¢b6 ¢c8
53.¢h6 ¢g8 54.g4

مشابه ایوه-یانوسكی سفید راه را برای نفوذ شاه باز می کند و می برد.
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54.g4 ¥b5 55.g5 ¥e8 56.f4 ¥c6 57.¥g7! ¥e8 58.b4

با زوگزوانگ
!58...¥b5 59.g6
1–0

آزمون  :7سیاه یک پیاده رونده در  b3دارد و در صورت لزوم می تواند با حرکت
 d4این پیاده را حفظ کند .برای بردن بازی الزم است در جناح دیگر یک پیاده رونده
ایجاد شود .حرکت  1...¢g3به دلیل  2.¥e7به جایی نمی رسد .بنابراین:
1...g5!! 2.fxg5
–2.hxg5 h4 3.f5 ( 3.¥d6? ¥f5! 4.g6 ¥xg6 5.f5 ¥xf5 6.¢xb3 ¢g2
+) 3...¥xf5 4.¥d6 h3 5.¢xb3 ¢xe3–+
2...d4+! 3.exd4
3.¥xd4 ¢g4 4.g6 ¢xh4 5.¢d2 ¢h3! ( 5...¢g3? 6.¥e5+! ¢g2
7.¥f6=) 6.¥f6 h4 7.¢e2 ¢g2!–+
!3...¢g3
=3...¢g4? 4.d5! ¥xd5 5.¥f2
4.¥a3 ¢xh4–+

به این ترتیب سیاه موفق شد در دو جناح پیاده رونده ایجاد کند.
5.¢d3 ¢xg5 6.¢e4 h4 7.¢f3
7.d5 ¥xd5+–+
7...¥d5+

آزمون :8
!67.£f3

معموالً در حضور فیلهای ناهمرنگ کسی که یک یا دو پیاده جلو است تمایلی به
تعویض ندارد .در اینجا فشار سیاه بر روی پیاده  g4و اصالح ساختار پیادهای این
تعویض را توجیه میکند.
;67.£a7+ ¢g8 68.£b8+ ¢h7
;67.¥f4 ¥d5
67.£f4 £xf4 68.¥xf4 ¥d7 69.g5 hxg5+ 70.¢xg5 ¥e8 71.g4
=¥d7 72.¢h4 ¥e6 73.g5 ¥f7





67...£xf3
67...£b1? 68.£e3!+-

با حمله دوگانه
67...£d4 68.¥xh6!! ¢xh6 69.£f8+ ¢h7 (69...£g7? 70.g5+
;–¢h7 71.g6+ ¢h6 72.£f4#) 70.£e7++
67...£c4 68.¥xh6!! ¢xh6 69.£f6+ ¢h7 70.£g6+ ¢h8
71.h6+-




68.gxf3 ¥b3 69.f4! ¥c2 70.f5
=70.g5?? hxg5+
!70...¢g7 71.¥xh6+
نكته اصلی!
!71...¢xh6 72.f6
72.g5+ ¢g7 73.f6+?? (73.h6+! ¢h7 74.¢g4 ¥d3 75.¢f4 ¥c2
76.¢e5 ¥d3 77.¢e6! (77.¢f6 ¥c2 78.g6+ ¢xh6=) 77...¥c2
78.f6 ¢g6 79.f7 ¥b3+ 80.¢e7 ¥xf7 81.h7+–) 73...¢f7 74.¢g3
!¥d1
زیر ضرب گرفتن = 75.h6 ¥c2بلوکه کامل.

دقت کنید که برخی از اصول آخر بازی فیلهای ناهمرنگ مانند زیر ضرب گرفتن
پیادهها و بلوکه در آخر بازی فیل مقابل چند پیاده هم حاکم است.
72...¥d3 73.g5+
73.f7 ¢g7
!73...¢h7 74.f7
74.g6+?? ¥xg6
74...¢g7 75.g6
75.g6 ¥c4 76.h6+ ¢f8 77.h7+1–0

