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 :مطالب این شماره  :زادهمهندس مهرداد پهلوان سخن رئیس فدراسیون
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 پیاده پیشرفته ستونe  
 تمرکز حواس در شطرنج و اهمیت آن 
 پیتر هاین نیلسن”مصاحبه با استاد بزرگ دانمارک“ 
 مرکز 
 رشته مطالبی مرتبط از مارک دوورتسكی 
  محمد امین طباطباییآرین غالمی در برابر 
 کدام پیاده را باید پیش راند؟ 
 کاربرد ابزارهای روانشناسی در شطرنج 
 های ناهمرنگ در آخر بازیفیل 
 

 مشخصات نشریه

 ثابت قدم د خیرخواهمحمّ          سردبیر:
 هاملت تومانیانمربی ارشد فیده    ویراستار فنی:
 احسان محمد اسماعیل   ویراستار ادبی:

 همكاران این شماره:
 آرش روغنیالمللی استاد بین

 محمدرضا افشاریاستاد فیده 
 قربانی محسنالمللی استاد بین

 احسان محمد اسماعیل
 سید حامد موسویانالمللی استاد بین

 المللی آرین غالمیاستاد بین
 ع. عطاخان
 اعظم اعتماد

 به نام خدا
 .نیست پوشیده کسهیچ بر اخیر هایسال در ایران شطرنج مداوم پیشرفت
 دانش یاری به ایرانی نوجوانان و کودکان المللیبین فراوان هایموفقیت

 ادامه هامدت فوق روند و آمده دست به داخلی مربیان غنی یتجربه و
 این شدند موفق آور،مدال نوجوانان اخیر هایسال در اینكه تا داشته

 دو در و برسانند سالگی 1۸ تا و جوانان باالتر هایرده به را هاموفقیت
 .  سازند خود آن از را جهان قهرمانی مقام متوالی دوره

 جای هنوز کشور، شطرنج دانش و مربیان هایپیشرفت یهمه رغمبه اما
 سیارب شطرنج آموزش موضوع با رابطه در داخلی تألیفات و نوشتاری آثار

 بكر مطالب حاوی و معتبر کتابی همآن کتاب، تألیف مسلماً. است خالی
 ما مؤلفان ناگهانبه داشت انتظار تواننمی و نیست آسانی کار جدید، و

 و برگزیده هایکتاب و مقاالت یترجمه همانا واال هدف این به دستیابی مسیر اما. شوند دشوار این انجام به موفق

 بر که «ایران شطرنج مكتب» به تواندمی که پایید نخواهد دیری و است موثر و کوتاه مقاالت تألیف آن موازات به

 .یافت دست است، استوار آنان آموزش و مربیان یویژه سبک پایه

 یتهکمی در شطرنج فدراسیون همكاران همت با امیدواریم که است مهم این در موثر گامی دارید رو پیش که اثری
 دیگر به خارجی و داخلی مجرب و آگاه افراد دانش انتقال مقدس امر شدن نهادینه باعث و یافته تداوم آموزش

 .باشد عالقمندان

 1396 ماه آبان

 ایران – تهران
 زادهمهرداد پهلوان



ی کمیته آموزشنامهویژه  1396، سال 1شماره  فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران 
 

 

 eپیشرفته در ستون  یپیاده
 المللی محسن قربانیهمراه با استاد بین تفسیر چند بازی

 

 1بازی شماره 
Adolf Anderssen - Howard Staunton 

London knockout London 1851 

 

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.e5!?  
همینطور  آورد.می بدست برتری فضا هم و دهدمیحرکتی که شاه را هدف قرار 

جناح شاه خالی می کند. ولی ادامه بهتری  خانه مهم مرکزی را برای انتقال اسب به
  :هم وجود داشت

 
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  

 
 
18.¦xf8+ £xf8 19.£g6 £f7 20.£xf7+ 

¢xf7 21.¤d6+ ¢f8 22.¤xc8+– 

10...£c7?  

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

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!  

 کرد.این حرکت تكلیف بازی را زودتر تعیین می

...¥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 

 
Howard Staunton 

13...¥xe4!  
  گرفت.قبل از اینكه اسب به جناح شاه برود آن را باید

14.¥xe4 ¤c6 15.¤xc6 dxc6 16.g4?!  

  16.¢h1! 

 شود.دارد دور می شاه از قطر سیاه رنگ که در معرض آچمزی قرار
...¦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?!  
 .کندنمی خوبی استفادههفرصت طالیی حمله باز سفید باز هم 

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

ان هر امك بسیار قدرتمند بوده و فیل سفید .حرکت ممكن برای ادامه بازی تنها
 .برددفاعی را ازبین می

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  

 

 2بازی 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! 

سفید اکنون حریف را تحت  کرد در حالی کهتعویض وزیر ها سیاه را راحت می
 . گذاردفشار می

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! 

بینی شده پیش سریع و یبا ادامه 
تعویض وزیرها خوب است  اکنون

چه خواهید دید سفید به یک نچنا
 .رسدقابل قبول می برتری

9...axb6 10.¤c3! 

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

 و گسترشی فعال دفاعی
12...fxe5 13.b4! ¦a8  

13...¦a3 14.¢b2 ¦xc3 15.¢xc3 exf4 16.¥c4 ¤f6 17.¦hf1± 

14.fxe5 ¤h6  

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 

 ندارد دبرای دفاع وجو راهی میزند وسیاه دست و پا 

 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 

 3بازی شماره 
Boris Savchenko (2598) Anton Shomoev (2569) 

Khanty-Mansiysk Governor Cup 10
th
 

 

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± 

 

t 1 Gustav Neumann 

Louis Paulsen 
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Boris Savchenko 

21.dxe7 ¦e8 22.¦f1 £c5 

 22...f5 23.g4!  

 .یكی از اصول است ،ضعیف خطوط برعلیه شاه باز کردن

 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 

 
Anton Shomoev 

 4بازی 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 

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 



 5 |  کمیته آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران یامهنویژه 

 

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 

 5بازی شماره 
Romanov Evgeny (2647) - Salomon,Johan (2352)  

NOR-chT 1415 Norway 
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 

11.e5 

 کرده حمله حریف اول اینكه به اسب. دارد چندگانه اهداف که قدرتمند حرکتی

 خود اسب برای را مرکزیی خانه. کندمی دور خود مناسب دفاعی موقعیت از راآن

 در و کندمی باز وزیر و فیل هماهنگ حمله برای را سفید رو مهم قطرکند. می باز

 گیرد.می فضا نهایت برتری
11...¤d5 12.¤g5! 

 فعلی شرایط در مخصوصاً و بوده بسیارمتداول وزیر با اسب چنینیاین همكاری

 سفید مرکزی پیاده پیشروی نتیجه واین بود خواهد ساز دردسر حریف برای بسیار

 .است

...g6 13.¥xd5!  
 دارد نیاز حمله ادامه برای دیگرش اسب به چون وسفید بود دهنده آزار سیاه اسب

 .گیردمی را حریف اسب فیل با
¤b4  

13...exd5? 14.¤xd5 £d8 15.£xc5+– 

 
14.£d2 ¤xd5 15.¤ge4!  

 قرار هدف را ضعیف خانه اسب اکنون، است وهدفمند زیبا بسیار سفید مانورهای

 ت . اس وزیر به حمله آماده هم رو سیاه فیل وحتی داده
 ¤xf4 16.£xf4 ¢g7? 

 کرد.نمی باخت جلوگیری از هم دیگر ادامه

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  

 :زیرا کند تعویض را وزیرها تواند نمی سیاه

17...£xf6?? 18.exf6+ ¢g8 19.¤xc5 

 
18.¤a4!  

 .افتاد خواهد عقب سوار یک وسیاه کند می تمام رار کا سفید

18.¤a4! b6 19.¤axc5 £xf6 20.¤xf6+ 1–0 

 
Romanov Evgeny 

 

Li Chao (2711) -Guliyev Namig (2556)  

Deizisau op 9th  

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?! 

 شد خواهد تمام سفید حمله کار این با کندمی فكر سیاه شاید. اشتباه تعویض یک

 اشتباه او که کندمی ثابت بازی ادامه ولی

 .است کرده
14...¥e7 15.¤d2 ¤b8= 

15.£xf3² £a5 16.£h3 g6 

17.¥g5! 

 شده ضعیف سیاه هایخانه که اکنون

 فیلش استقرار با تا رود می سفید، است

 برای ماتی شبكه حریف ضعیف درخانه

  .آورد وجودهب حریف
...¥d2 18.f4! 

 کارها سیاه با فیل این ! هرگز تعویض 

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

 .دارد نیاز حمله برای را ها مهره تمام سفید ولی زند می آتش و آب به سیاه 
 

20...¥b4 21.¥xg6+–  21.¦f3 £c5! 

 .کند می دفاع مستقیم غیر طورهب خود فیل از که حرکتی

22.£h6! 

 .آیدمی مهمانی به فیل همكارش از زودتر وزیر
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! 

Li Chao 
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 رخ حضور ،است مطلوب قلعه تخریب برای قربانی هستند حمله آماده سوارها وقتی
 .کرد خواهد یكسره را کار وفیل وزیر و 

£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 

 6بازی شماره 
Rostam Kasimdzhanov -Andrei Deviatkin  

Aeroflot Open A Moscow RUS 
 

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! 

  .است شاه جناح به حمله کشاندن آن واقع هدف در ولی مرکز در حمله شروع
£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 

16.h4!  

 کافی فضای سفید رخ ستون پیاده وتعویض راندن با کندمی رو را خود طرح سفید

 های پیاده از یكی تعویض اینكه ضمن، داشت خواهد را ستون این از استفاده برای

 .شد خواهد شاه بیشتر ضعف باعث قلعه

¥e7 17.h5 g5 18.£g4 ¦fe8  

18...f5 19.exf6 

19.¥xg5 ¥xg5 20.£xg5 £d8 21.£g3 f5 22.¥xd5! 

شود آماده می  خود اسب مانور برای و کندمی تعویض را حریف مرکزی سوار سفید
 تا این سوار را به جناح شاه برساند.

22.¤c3 ¤7b6 23.¥d3² 

22...exd5  

22...cxd5 23.¤c3 a6 

23.£f4 ¦f8 24.¤c1 £e8 25.£f3 g5 

 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 

 
Rostam Kasimdzhanov 

 
Andrei Deviatkin 

 

 7بازی شماره 
Johannes Zukertort  -Wilhelm Steinitz  

World Championship(Game 1),USA,1886 
 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 ¥f5 

 محبوبیت دارای امروزه بازی شروع این. اسالو بازی شروع های ادامه از یكی

 اسالو دفاع قدمت از نشان حاضر بازی .باشد می شطرنج سطح باالترین در خاصی

  :از دیگرعبارتند امكانات .دارد جهان قهرمانی درسطح

 3...¤f6 4.¤c3 (4.¤f3 ¥f5 (4...a6) )  

4.¤c3 e6 5.¤f3 ¤d7 6.a3 

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

 .کرد می

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

11.¥xc3 0–0 

 برابر امكانات با همراه
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6...¥d6 7.c5?!  

دارد.   زوکرتورت ساختاری باالی درکنبود  از نشان که ساز سرنوشت ادامه یک
 خواهد شاه وجناح مرکز در متقابل حمله امكان سیاه به مرکز موقع بی بستن

 . نیست نیرومند چندان وزیر درجناح سفید ای پیاده یورش که درحالی.داد

¥c7 8.b4 e5 9.¥e2?! 

 ضمن پیاده این پیشروی کردمی رها حریف مرکزی پیاده ازشر را خود باید سفید

 در سفید های مهره فضای کردن محدود

 سفید سوارهای انتقال امكان ، شاه جناح
 .دکنمی فراهم را شاه جناح در حمله برای

9.dxe5! 

9...¤gf6?!  

 .اندرمی جلو به را پیاده باید کند می تعلل سیاه
9...e4! 

10.¥b2 e4 11.¤d2 h5 12.h3 ¤f8! 

 به تا رودمیبه جناح شاه  سیاه اسب

 .بپیوندد مهاجم سوارهای
13.a4 ¤g6 14.b5  

14.a5? a6! 

14...¤h4 15.g3?!  

15.¥f1! ¥d7³ 

15...¤g2+!  

 خوبیهب جهان اسبق قهرمان توسط اسب قربانی این قطعا . افتدمی دام به سیاه اسب

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

 :بود بهتر ،مطلوب چندان نه 

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 
 

 انتقال امنی جای به را خود شاه وسفید

 کند.می کسب خوبی وبازی دهدمی

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! 

 :مثال طورهب نیست سیاه های مهره هماهنگ حمله از فرار برای راهی

 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 

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

27.¢d1µ  

 .کردمی دور حمله منطقه از را شاه سریعا باید سفید

27...¦h6?! 

 رسید می نتیجه به ترسریع زیر ادامه
 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! 

 :زیرا است سمی خوراکی، رخ که است بدیهی

 31.¤f1  

31.¤xf3 exf3 32.£f2 fxe2–+ 

31...¦b8 32.¢d2? f5 

 . بردمی زیر ادامه با و راحتیهب یاهس

 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 

 

Wilhelm Steinitz 

Johannes Zukertort 
annes Zukertort 



ی کمیته آموزشنامهویژه  1396، سال 1شماره  فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران 
 

 

 تمرکز حواس در شطرنج و اهمیت آن
 های روانشناسی در شطرنجاز سری بحث

 
 المللی سید حامد موسویان با موضوعپای صحبت استاد بین

 اهمیت پارامترهای روانشناسی در شطرنج

هایم در شطرنج، همانا تمرکز کلید پیروزی

 فكر است.
 گری کاسپاروف

ز مند با موضوع متمرکی عالقهش این سطور آشنایی بیشتر خوانندههدف از نگار

ن زدهمین قهرماعاملی که گری کیموویچ کاسپاروف )سیاست.  1ساختن توجه

  های خود می داند.شطرنج جهان( آن را کلید پیروزی
یداد، اندیشه، مسئله یا فكری که شخص توجه خود را بر آن متمرکز می شیء، رو"

 
1. Focus of Attention 

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

 1392ریتال. اتكینسون وهمكاران، زمینه ی روانشناسی هیلگارد، انتشارات رشد .4

 1366تربیت بدنیدیوید.ب.فراست،روانشناسی ورزشی، ناشر:سازمان  .5

 1372. راینر مارتنز، روانشناسی ورزشی،راهنمای مربیان و ورزشكاران، انتشارات جهاد دانشگاهی6

 1370فارسی، انتشارات علمی-فرانسه-. هوشیار رزم آزما، انگلیسی7
8. Attention ،های روانی، سید عباس، آموزش مهارت علویون  

 "2کند

اید که در اطراف شما صدها نفر مشغول ور کنید در یک میهمانی شرکت کردهتص
ر کنید. با اینكه در این محل ستند و شما هم با دوست خود صحبت میگفتگو هس

روی صحبت با دوست خود  اند، ولی شما برصداهای مختلف شما را احاطه کرده و
د... حال چنانچه فردی در میز انگاریو بیشتر این صداها را نادیده می متمرکزید

وجه خود را به ،تاسمتان را ببرد، شما بدون اینكه به پشت سر خود نگاه کنیدپشتی 
 ی شما چه می گویند. بنابراینتا متوجه شوید آنان درباره کنیدآن میز معطوف می

ت آیند، به عنوان دقهایی که از اطراف به سمت ما میمانتخاب پردازش پیاتوانایی 
 گذاری شده است.و توجه نام

دهد که از بین محرک های مختلف به یک قت و توجه به ما این امكان را مید
ای درک بر ها را نادیده بگیریم.ی محرکمحرک خاص اجازه پردازش دهیم و بقیه

 شویم.یتر مبهتر مطلب کمی عمیق

ها را در محیط خود، هایی از محرکآن، طرحفرآیندی است که ما از طریق 3ادراک”

 4“کنیم.دهیم و تفسیر میسازمان می

ی اطالعات حسی، گذشته و حال، از لحاظ ر همهتعبیر و تفسی”به عبارتی ادراک

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

ابر این ادراک حالت روانی بن 6“ناشی از عالئم و رویدادهای واقعی است. اطالعات

ایست که شخص بدان وسیله حواس خود را سازمان می دهد و به شناخت پیچیده
 آید.ائل میحقیقت ن

( های خارجییت گیرنده)حساس های حواساک به طور مستقیم توسط انداموارهادر”
اخته نکه دارای مختصات ش ییپرتو فكنی آنی در شی ،ید، ولی در ضمنآبه وجود می

 7“تاثیر نیست.شده است نیز در ایجاد آن بی

های حواس های حسی )گیرندهتوان نتیجه گرفت وقتی گیرندهاز این رو می
کنند و این احساسات در درون مغز تغییر ( اطالعات را به درون مخابره میپنجگانه

 ، در واقع ادراک صورت گرفته است.مبییاها وقوف میکرده و به آن
 یابیازد تا برای ادراک شییی مشخص جهتس)یا دقت( شخص را آماده می توجه
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 کند.
ن اطالعات رسیده از محرکات آ یتوجه یک فرایند شناختی است که به وسیله"

 6“.شوندبندی و هدایت می، سازمانکشف 

 های دریافتیشما به احساسگیرد که ادراک زمانی به سهولت صورت میدر واقع 
 خود توجه کنید. 

وند ، ش،تمرکز و توجه یكسان انگاشته می شایان ذکر است که در ادبیات ورزش”
 “نیست اما در واقع چنین

یافت اطالعات توسط های ماست که به موازات درکننده آگاهیجریان هدایت”جهتو

روی محرک انتخاب شده توان نگهداری توجه به ”و تمرکز “6یابدحواس ادامه می

  6“برای زمان معین است

 به زبان تمثیل، توجه مانند دشت است و تمرکز به مثابه تونل .
های مختلف ورزشی همواره بر اهمیت تمرکز و توجه تاکید شده است در رشته

ک وقتی که با تیم اسكی المپی” .راینر مارتنز روانشناس ورزشی پرآوازه می گوید:
-ردم به اسكی بازان نه تنها بر آماده سازی جسمانیشان تاکید میکآمریكا کار می

 6“فشردم.نیروی تمرکز نیز پای می آزمونکردم ، بلكه بر 
یكی از ده تیرانداز برجسته جهان که معموال از کسب مقام اولی  1کینی ریگ مک

ماند، سرانجام پی برد که شكستش به علت ناتوانی در تمرکز و معطوف محروم می
 شد که امكان انجاماو آنچنان غرق فكر پیروزی می شدن به عملكردش می باشد.

اد ای که استداد؛ همان مسالهبهینه و عالی عملكرد را در فرآیند رقابت از دست می
بزرگ برجسته شوروی سابق آلكساندر کوتوف در کتاب کالسیكش همانند یک 

بران میده است؛ او ضعفش را جسرمستی ناشی از پیروزی نا ،استاد بزرگ فكر کنید
های متعددی در جهان دست ها و رکوردشكنیکرد و به همین دلیل به پیروزی

، فكر به زمان حال است داشتن سوسمت و برقراری تمرکز مستلزم ”یافت. چرا که
 6“در واقع همه وجود فرد باید غرق همانجایی باشد ، که هست

مكزیكوسیتی می  196۸رجه المپیک دارنده مدال طالی شی 2برنارد رایت سون 
های خارجی کنم تمام محرکدر لحظه حساس و آغاز مسابقه، من سعی می”گوید:

را از مد نظر دور سازم. این مرحله تمرکز ذهنی است. وقتی که کامال در حالت 
 .“گذارمها را به نمایش میبرم ، بهترین شیرجهناخوداگاهی به سر می

ری طوای دارند، بهقهرمانان بزرگ، قدرت تمرکز فوق العاده ای عقیده دارند کهعده”
توانند کلیه محرک های شوند، میمیوقتی برای اجرای یک مهارت آماده  هاکه آن

 کنند،که مراحل یک مهارت را مرور می خارجی را از مد نظر دور کنند و در حالی
 . 5“برندبه سر می 3در یک حالت ناخوداگاه یا خودهیپنوتیزم

 
1 Rick Makinney 

2 Bernard Wrightson 
3 Self Hypnosis 

4 Hamstring 

5 Width 
6 Broad 

7 Narrow 

8 Direction 
9 Internal 

10 External 

توجه فرآیندی است که فرد از طریق آن از حواس خود برای ادراک دنیای خارج 
آگاه شدن از یک امر و صرف نظر کردن  یعنی ،متمرکز ساختن توجه برد.سود می

 از سایر موارد.

ن اید و ایکه روی صندلی یا زمین نشستهتر شدن موضوع، در حالیبرای روشن

خود متمرکز کنید .به نقاط  4بر عضالت پشت ران خوانید، توجه خود راسطور را می

تماس عضالتتان با صندلی توجه کنید و ببینید چه میزان فشار در این نقاط حس 
-کنید . آنچه انجام دادید آگاهی از این نقاط فشار و نادیده گرفتن سایر محرکمی

 های محیطی است) توجه انتخابی(.
ن توجه مهم تشخیص داده شد : در فعالیتهای ورزشی ابتدا دو نوع کانو

 .(10بیرونی -9)درونی8( و جهت 7باریک -6)وسیع5پهنا

 
 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 

 )بازیكن بسكتبالی که در جست و جوی باید به خرده اطالعات زیادی توجه کندکه 
به تمرکز وسیع نیاز دارد . از طرف  یک هم تیمی برای یاری دادن است(

 .کند ، به کانون توجه باریكی نیاز داردراندازی که به مرکز هدف تمرکز میدیگر،تی
 ه وسیع تغییر می دهند. یکورزشكاران معموال پهنای تمرکز خود را از باریک ب

-ید، نگاهی سریع به زمین فوتبال متیمی آزافوتبالیست برای پیدا کردن یک هم
اس را به پ توجه خود ولی هنگامی که یک نفر را پیدا کرد، اندازد )کانون وسیع(

 کند )کانون باریک(.دادن به او متمرکز می
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ونی رورزشكار، درونی یا بیتواند نسبت به عد دیگر، جهت کانون آن است که میب
های مورد استفاده حریف های محیطی ، بازی و روشباشد. ورزشكاری که به نشانه

ی ول کند ، کانون بیرونی را انتخاب کرده است.مقابل و یا صفحه و مهره تمرکز می
کند و یا در ذهن به تجسم و محاسبه بینی میفردی که حرکت بعدی حریف را پیش

ه در اینجا نیزیک شطرنجباز باید بتواند توج کانون درونی نیاز دارد. مشغول است، به
 خود را بین کانون درونی و بیرونی تغییر دهد.

 

 13۸۸آموزش روانشناسی ورزشی،پروفسور گلین س. رابرتس و همكاران،انتشارات رشد1. 

همچنین خاطر نشان کرد که افراد احتماال شیوه توجه خاصی دارند  (1976) نایدفر”
هار وی به چ که با مقتضیات ذاتی توجه در یک موقعیت ورزشی ، در تعامل است.

آیند: وجود میهاقتضای توجه اشاره کرد که احتماال در هر موقعیت ورزشی ب نوع
 بیرونی باریک. درونی باریک، بیرونی وسیع، درونی وسیع،

زمانی حاصل خواهد شد که مقتضیات  به عقیده او،اجرا به بهترین شكل ممكن

 1“توجه خاص آن موقعیت،با شیوه توجه فرد یكسان باشد.

 
  .های بعدی نشریه کمیته آموزش خواهد آمدادامه این بحث در شماره

مفهوم دقیق تمرکز حواس )دهارانا( کانونی کردن بیشترین قوای ذهنی، روانی و جسمی با توجه کردن 

 زمان همكاری دارند.سطوح متفاوت،با هم و همو آگاهی روی یک صحنه است، نه توقف افكاری که در 

ن شود و در پرتو چنیی استراحت و کسب نیرو حاصل میدر حالت تمرکز حواس، برای قوای ذهنی زمینه

بدنی وروانی تسری های ی متمرکزی قادر خواهیم شد، توانایی ذهنی را به تمام جریانذهن تعلیم یافته

 ی استحكام شخصیت و سالمت خویش سازیم.دهیم  وآن را وسیله
 پاراماهاسانیرانجاندا

 1377 روانانتشارات فرا  جدایی ذهن ازمحسوسات، اسرارتمرکز،



ی کمیته آموزشنامهویژه  1396، سال 1شماره  فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران 
 

 

 “پیتر هاین نیلسن”یمصاحبه با استاد بزرگ دانمارک
 بعد از رویارویی قهرمانی جهان دستیار مگنوس کارلسن

www.chessbase.com، ماخذ: André Schulzگر: مصاحبه،  مترجم: ع. عطاخان

 
دستیار مگنوس کارلسن است. او در یک مصاحبه مفصل،  “پیتر هاین نیلسن”

ت بمروری بر مسابقات قهرمانی جهان در نیویورک دارد. درباره حامیان کارلسن صح
کارلسن بعد  :با مهره سفید دشوار است. اینكهدهد: چرا تدارک کند. توضیح میمی

از باخت دور هشتم چه حس و حالی داشت و اینكه بهترین آماده سازی ذهنی برای 
 کارلسن برای اینكه خوب بازی کند چیست؟

 

 
کاریاکین در  ییسرگ در مسابقه قهرمانی جهان که بین مگنوس کارلسن و

ن دستیار مگنوس حضور داشتید. شما باید نیویورک برگزار شد شما به عنوا

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؟

ای اشتیم و واقعا از حمله هكرها واهمهخب! ما با شرکت مایكروسافت همكاری د
 نداشتیم.

 

 مایکروسافت چطور به شما کمک کرد؟ 

که ضامن امنیت اطالعات ارتباطی تیم  را ایهبرنامه های کامپیوتری ویژ آنها
نصب کردند. برای آرامش تیم کارلسن، ضروری بود تا در  برای ما باشدکارلسن 

کننده است مسابقات قهرمانی همه چیزگیجاین رابطه محكم کاری شود. در طول 
برای شما مزاحمتی ایجاد کند. شما باید روی  و شما نباید اجازه دهید ، هیچ چیزی

 اصول جاری خودتان ثابت قدم بمانید. البته کار کردن با چنین تیم 

 

 جالب بود. ایحرفه
 

حاال که دیگر آن مسابقه تمام شده. می توانید نام دستیاران کارلسن در رویارویی 

 قهرمانی جهان را فاش کنید؟ 

های قهرمانی جهان و هم دستیار بود. او در تمام رویارویی ”فرسینه ورنل ”البته،
 یان”، “اوالگر -ماکسیم واشیه”بوده است. مگنوسچند مسابقه دیگر دستیار 

ر این د همگی به عنوان دستیاران کارلسن “نیل گراندلیوس ”و “گوستافسون
در بعضی از اردوهای آموزشی مگنوس  “ساموئل شاکلند”رویارویی نقش داشتند.

انجام داد.  “راپورت اردحری”ی باآزمونشرکت داشت. همچنین مگنوس چند بازی 
 ولی من به تنهایی در نیویورک همراه او بودم.

تیم در شهر کراگروی نروژ، در پاتوقی که مگنوس اغلب اوقات عادت  بقیه اعضای
م هید گفت که عداشما احتماال خو کند، حضور داشتند ، البته آزمونداشت در آنجا 

حضور دستیاران در نیویورک خیلی خوشایند نبوده، ولی از طرف دیگر آنها محیط 
از  کردند.تر کار میمراتب راحتنجا به آآرامی را برای کار در اختیار داشتند و در 

توانستند ها به ساعت نروژ هشت غروب بود و دستیاران نمیآن گذشته، شروع بازی
توانستند صبح زود بیدار شوند و در طی تا پاسی از شب کار کنند، اما در عوض، می

  خوبی جواب داد.به کارهایشان را انجام دهند و به نظر من این روش روز
  ی تدارک بازی ها را آغاز کردید؟از چه زمان

خب! جواب این سئوال خیلی آسان نیست. بعد از اینكه کاریاکین مسابقات 
کردیم که او فكر می برد و رقیب مگنوس شد، ما به این موضوع اکاندیداتوری ر

...... چه بازی هایی را ممكن است انجام دهد و چگونه ممكن است بازی کند و 
 فرسینه رنوباکو شروع شد. سام شاکلند و لات اصلی ما بعد از المپیاد آزمونولیكن . 

 دلیوس هم آنجاننروژ رفتند و من و نیل گرا در آزموناز باکو مستقیما به محل 
 بودیم.

 نن در نیویورک و در مسیر بازار فولتویلسن هاین مگنوس کارلسن در کنار پیتر

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

http://www.chessbase.com/
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 ؟چه کسانی بودند شما می دانید دستیاران کاریاکین

ما  وا دستیارش بود. پوتكین در نیویورک بود عکه قط ”پوتكینوالدیمیر  ”خب!
مثل داشتن آرزوی  کردیم. البته درباره موضوعاتی،خیلی دوستانه با هم چت می

اندر الكس” موفقیت برای دیگری و چیزهایی از این قبیل، بعد از مسابقات، من
. کنم او هم یكی از دستیاران کاریاکین بودهرا هم دیدم و فكر می “فیموتیل

من درباره دلیل حضورش و اینكه حضور داشت ولی  هم در نیویورک “نپومنیاشی”
و  “ممدیاروف”ن نیستم. قبل از بازی ها ما تصویری ازئدستیار بود یا خیر مطم

 .کردنددیدیم. خب بدیهی است که آنها با هم کار می آزمونکاریاکین را در محل 
ن موضوع آنها ای ،کاریاکین دستیاران بیشتری داشته ولی قبل از رویارویی احتماالً

نگه داشتند و من هم بعد از بازی ها کنجكاوی نكردم. حاال که بازی ها  را مخفی
تمام شده و این موضوع اهمیت خود را از دست داده، دفعه بعد که پوتكین را ببینم 

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

بته . خیلی سخت بود. ولی هیچ کس منكر این حقیقت نیست که مگنوس بهترین ال

را  تاشطرنج باز حال حاضر جهان است و بدیهی بود که او تمایل داشت تا مسابق
دیک تا این حد نز مسابقاتبا پیروزی پشت سر بگذارد. ولی این موضوع که این 

کردم که یا مگنوس با میپیش برود واقعا عجیب بود. قبل از رویارویی من فكر 
ای نزدیک خواهد شد که هر کدام از بازیكنان گونههاقتدار برنده می شود و یا ب

 .احتمال برد داشته باشند

من هنوز هم فكر میكنم که مگنوس در آن رویارویی بهتر بازی کرد و برتری 
و در هر دو بازی  برتری داشتوم و چهارم کارلسن داشت. در بازی های س

پوزیسیون او برنده بود یا حداقل شانس برد زیادی داشت. اگر مگنوس آن بازی ها 
چهره مسابقات خیلی تغییر میكرد. اما کاریاکین خوب دفاع کرد. کاریاکین  بردرا می

م بازی هشت اگرچه در ،در بازی پنجم شانس زیادی برای برد داشت که از دست داد
 از فرصت هایش بهترین استفاده را کرد و برنده شد.
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 !h5 :کاریاکین ام 5، قبل از حرکت ۸بازی شماره 
 ،دست آوردبه یاش ستود . او وقتی فرصتاعیباید کاریاکین را بابت توانایی های دف

را پیدا کرد که عالی بود. باخت دور هشتم واقعا مگنوس را در  h5حرکت نیرومند 
امتیاز عقب بود  1بازی باقی مانده بود،  4وضعیت بحرانی قرار داد. او در حالی که 

کنم خب من فكر می .و مجبور بود با آن وضعیت در کنفرانس خبری هم حاضر شود
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 

رمانی ولی اگر شما به مسابقات قه تمایل بیشتری به سمت کاریاکین پیدا کردند.
هایی داشته اند و ا هم پستی و بلندیبینید که آنهجهان در گذشته نگاه کنید می

 در نیویورک، مگنوس.آنكه عقب بوده نهایتا در ادامه پیروز شده است و بر عكس
بازی بعد این کاریاکین بود که وضعیت بهتری  4بازی اول برتر بود ولی در  4در 

 داشت، حداقل در بخش پایانی بازی پنجم، در بازی هشتم وبازی نهم بهتر بود.

 درنیویورک همراهش بود ( به همراه پدر و پیتر ) تنها دستیاری کهمگنوس 

 کاریاکین ییوالدیمیر پوتكین در کنار سرگ
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 e7¤ :کارلسن ام3۸، قبل از حرکت  9بازی شماره 
عیین کننده بود فكر شاید هنوز هم مردم درباره اینكه بازی نهم تا چه اندازه ت

کنم که مگنوس کنند. در حقیقت، کاریاکین به برد نزدیک شده بود. من فكر میمی
را بازی کرد . e7¤ دست به قمار بزرگی زد وقتی که حرکت 39یا  3۸در حرکت 

دید و اینكه اگر ی چشمانش میورا جلخود  کنم که مگنوس داشت باختفكر می
دید..... در کنفرانس خبری بعد از بازی هم مشهود کاریاکین حرکت درست را می

شاخه منتهی به بود که مگنوس همه حرکتهای پیچیده بازی را دیده بود حتی 
شد. من فكر همراه می d5¥و  e6¥سفید را که با حرکات اجباری  g8¥ حرکت

بهترین حرکتهای موتورها هستند.  d5و  e6ت اجباری فیل به اکنم که حرکمی
حرانی بود. اگر مگنوس عا قمار کرد و جواب داد.بله لحظه بی اندازه بمگنوس واق
افتاد و جبران امتیازعقب می 2بازی مانده به پایان رویارویی،  3باخت، بازی را می

ای نبود ولی مگنوس خود را نجات داد و این موضوع به او اعتماد به آن کار ساده
 نفس داد.

مورد اشاره نیلسن : .......  g8¥ هی به حرکت)توضیحات تكمیلی مترجم: شاخه منت
£b3! ¤f5 40 ¥f7 ¢g7 41 ¦h3 £e7 42 ¥g8 h5 39) 
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 d5ام کاریاکین :  20و قبل از حرکت  d2¤ام کارلسن:  20، بعد از حرکت 10بازی شماره 

کنم مگنوس خیلی خوب بازی کرد و پس بازی دهم هم سخت بود. من فكر می
شود گفت اشتباه فاحش! انجام شد . البته نمیفاحش از آن یک رشته حرکت اشتباه 

بودند که کاریاکین را در مخمصه بزرگی گیر +xf2¤ آن حرکتها نتیجه حرکت بد
داد مگنوس گرفت و کیش میرا با اسب می  f2ه کاریكین پیادانداخت. اگر 

و دو  اسب در مقابل رخ رو داشت. او یا با وضعیت دوهای دشواری پیشانتخاب
های و این موضوع فشار را در بازی پذیرفتگرفت یا باید تساوی را میپیاده قرار می

ید با سفید بازی با خصوص بازی آخر کههکرد. ببیشتر می آخر بر روی مگنوس
 .کرد. ولی خب کاریاکین آن حرکت را ندید و مگنوس را صاحب برتری کردمی

 آیا مگنوس بعد از باخت دور هشتم خیلی عصبی شد؟
کنم او به طور واضحی عصبی بود. این اولین بار بود که او در رویارویی من فكر می

ضور حمگنوس در آن عقب افتاده بود. این سومین رویارویی قهرمانی جهان بود که 
یافت و برای اولین بار او عقب افتاده بود. او به حس عقب افتادن عادت نكرده می

تا یک هفته دیگر پایان  شمانیپذیرفت که ممكن است دوره قهربود. او باید می
کنم که او در یابد. ولی او اراده کرد تا به سرعت خودش را پیدا کند و من فكر می

 ادامه درست عمل کرد.
توانم آخرین باری من باور دارم که او روی نوع استراتژی خود تفكر کرد. من نمی

می م و این موضوع کیاد بیاوره بازی متوالی پیروز نشده باشد ب 9را که مگنوس در 
ها بازنگری کنم که او روی استراتژی خود در ادامه بازیعجیب بود و من فكر می

لم به با ع کرد و در پایان به این باور رسید که استراتژی درستی را اتخاذ کرده و
بر روی استراتژی  تصمیم گرفتگیرد، اینكه دیر یا زود نتیجه دلخواه خود را می

 .خود بایستد
 یکه در بازی های سریع تکمیلی شانس بیشترهم کارلسن به این موضوع آیا 

 کرد؟دارد فکر می

کنم او برای بازی های سریع تكمیلی به خودش اعتماد کامل داشت. من فكر می
خواست ، فارغ از برد و باخت، او در طول بازی ها کامال متمرکز بود و می منتها

طور هشروع کنید به فكر کردن راجع به نتیجه، ببهترین بازیش را انجام دهد . وقتی 
دهد و راحت بازی شوید. وقتی مگنوس به نتیجه اهمیتی نمیتدریجی عصبی می

میلی متفاوت است و های تكالبته بازی کند شما بهترین عملكرد او را می بینید.می
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 کند.های سریع خیلی مطمئن عمل میمگنوس در بازی
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 xe3¥ام کاریاکین:  19د از حرکت ع، ب2بازی سریع شماره 
کنیم خیلی واضح است در این رویارویی نگاه می وقتی ما به بازی های سریع او

در بازی دوم، مگنوس اراده کرده بود که از  .که اتفاق خاصی در بازی اول نیفتاد 
برد من  e3 کاریاکین پیشی بگیرد. در آن بازی وقتی کاریاکین فیل خود را به خانه

کامپیوتر به ما نشان می داد که مگنوس می تواند  یک لحظه خیلی خوشحال شدم.
چرا ” :مهره رخ خود برتری خوبی بگیرد ولی مگنوس با خود فكر کرد با استفاده از

داد ولی وضعیت در آن لحظه سفید یک قربانی پیاده می “با فیل نزند؟ را فیل
کرد. در این بازی مگنوس تصمیمات خاصی گرفت ولی خب خطرناکی را خلق می
زرگی ( البته ناتوانی بمگنوس در آن بازی )دوم نشدن پیروز! بازی سریع بود دیگر

کنم از جبران کند و من فكر میدقیقه وقت داشت تا  12، 10 نوس تنهاگبود و م
نهایت تعیین کننده بودند. ولی در بازی سوم مگنوس آن لحظات بی اسیننظر روانش

جای اینكه دفاعی و محتاط بازی هب بهترین بازیش را در این رویارویی انجام داد و
 کند، تهاجمی بازی کرد. 
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 e8£ ام کارلسن: 27، قبل از حرکت 3بازی سریع شماره 

 این ، سیاهاز بازی . در قسمتیرا شاهد بودیم خوبیدر این بازی لحظات واقعا 

. من ببردو از جناح شاه به جناح وزیر  e8 یانتخاب را داشت که وزیرش را به خانه
و در عین حال تصورم این بود که  دیدمکامپیوتر  دریاد دارم که این حرکت را  هب

تواند این حرکت را پیدا کند. این حرکت خیلی غیر شهودی به مگنوس هرگز نمی
 رسید. نظر می

 هاحرکت ، بعضی آنبعد از  .را بازی کردe8£ ولی پس از چند لحظه تفكر، مگنوس
مگنوس اشتباه بازی کرده  که کردند، اشاره کردندمن چت میهمان لحظه که با 

رفت. کردند که باید به سمت پوزیسیون بهتر میزیرا بر اساس موتورها، فكر می
ولی مگنوس قربانی پوزیسیونی متعاقب با آن را دیده بود. بعد از آن، او یک پیاده 

و وزیرش می  شدفوق العاده قوی  e3عقب افتاد ولی موقعیت اسب او در خانه 
 بیاید و رخ او فضای حرکتی مناسبی پیدا کرد . e5توانست به خانه 

 اشتباه بود؟ b1¦به جای  کاریاکین xc7¦کنید که حرکت فکر می چرا

هم بازنده بود. در طول مسابقات من از یک سوپرکامپیوتر نروژی  b1¦خب! حرکت 
، بعد از حرکت  45با عمق محاسبه  کردم و این کامپیوتراستفاده می sesseبا نام 
¦b1  ،شد در حالیكه موتورهای دیگر بعد از این ل میئبرتری قا 2+ برای سیاه

مساوی یا با برتری خیلی جزیی برای سیاه ارزیابی  ت را تقریباًیحرکت، وضع
بود و موقعیت وزیر قوی  a2کردند . سیاه یک پیاده عقب بود اما رخ در خانه می

اشتباه فاحش نبود زیرا وضعیت xc7¦ وضعیت سیاه برتری داشت. بود و اساساً
 همان موقع هم بد بود.

 نیم شما باید با من هم عقیده باشیدکوقتی از دید ناظر خارجی به بازی نگاه می

 جواب داده است ولی که تدارکاتی که کارلسن در این بازی ها با مهره سیاه داشته

خورد. آیا این موضوع را ه سفید به مشکل بر میاو در هنگام در اختیار داشتن مهر

 قبول دارید؟

کنم، اساسا شما خودتان جواب خودتان را دادید. تدارک مگنوس با من فكر می
ل نبود، وضعیت ئااید 9ت. البته گشایش او در بازی مهره سیاه خروجی خوبی داش

کاریاکین طرح خوبی ، h4¦شد اما بعد از حرکت سیاه بعد از گشایش باید خوب می
اما بگذار روی بازی  برای زیر فشار قرار دادن مگنوس )با مهره سیاه( پیدا کرد.

( انجام داد تمرکز کنیم که e7¥هایی که مگنوس واریانت اسپانیایی ) با حرکت 
کنم ، کاسپاروف خیلی خوب جواب داد. بیش از آنچه ما انتظار داشتیم. من فكر می

قهرمانی جهان هم  رویاروییها، حتی در ترین گشایشحكمبار گفت مبود که یک
ن باشند. ولی مگنوس با این گشایش مشكل خاصی ئتواند مطمبازی می 3فقط در 

ها بودیم. بنابراین مگنوس چند انتما کمی نگران تكرار واری. با مهره سیاه نداشت
ه سیاه خوب کرد ولی در کل، تدارک او با مهر امتحان d3 ش مختلف را مقابلرو

اما با مهره سفید کار او دشوار بود. مگنوس اراده کرد که در بعضی از  جواب داد.
بازی ها به برتری قابل توجهی دست یابد ولی روی هم رفته بررسی بازی های 

دهد که بازیكنان، برای بازی با مهره سیاه قهرمانی جهان چند دور اخیر نشان می
قابل  یدر این رویارویی ما هیچ ایده گشایش د.کننمی آمادهخود را خیلی خوب 
،  مگنوس هنگام در اختیار داشتن مهره سفید شاهد نبودیم. ،توجهی را از بازیكنان
کرد . این فقط به این خاطر بود ( را بازی میColleو کوله) گشایش ترومپوفسكی

نیایی را اکه کاریاکین را غافلگیر کند. مگنوس همچنین چند شاخه ایتالیایی و اسپ
 ن را ایده ای می نامیم که فقط به دردآهم بازی کرد. ولی این چیزی بود که ما 
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کنم این که بازی کردن با مهره سفید خورد. من حس مییک بازی می استفاده در
هر روز سخت تر می شود یک گرایش مدرن است. شما به بازیكنی مثل کرامنیک 

ترین، در گشایش شروع ها، اگر نگوییم قوینگاه کنید. شاید او یكی از قوی ترین
کرد ولی لندن بازی می او سیستم. کردشروع می  g3 و  f3¤با  او قبالً باشد. بازی

کند. منظور من این است که امروزه ما از او االن او با سفید، ایتالیایی بازی می
شده و  های تند و تیز تری را داریم ولی زمانه خیلی عوضانتظار تدارک گشایش

با مهره  انی کهرسد که شیوه مدرن تدارک با کامپیوتر خیلی به بازیكنبه نظر می
این موضوع در مورد کاریاکین هم صادق  کمک کرده است. کنند،بازی می سیاه

 ها در مورد منابعی که او در اختیار داشته گفته شده و اینكه اساساًاست. خیلی حرف
او بودند و او برای تامین مالی هم هیچ مشكلی  کل روسیه در این رویارویی حامی
کنم او با مشكالت مشابهی روبرو بوده است. او نداشته است. اگرچه من فكر می

هنگام بازی با سیاه دستش پر بود و خوب تعلیم دیده بود ولی در هنگام بازی کردن 
و هم رسید که ابا مهره سفید او هم با مشكالت مشابهی مواجه بود. به نظر می

کنم که مگنوس در مجموع من فكر می رمشكالت زیادی در طرح و ایده داشت. د
بگویم که او همیشه در  خواهمقسمت مربوط به گشایش خیلی خوب بود. من نمی

. حرف من این است که او ردکای را ایجاد میموقعیت برنده ،بخش گشایش
بدهد و او این کار را بخوبی کرد که به او اجازه بازی کردن هایی را خلق میوضعیت
 .دادانجام 

قاد قرار تن. او خیلی مورد اکنیماما بگذارید کمی درباره استراتژی کاریاکین صحبت 
کنم یاما من فكر م دالیلی خوبی داشته باشند. او گرفته است. شاید هم منتقدین

دند کر. شاید فقط عده قلیلی تصورش را میاو گویای عملكرد او هستند نتایجکه 
توانید میبرسد. منظور من این است که شما  6-6که او بتواند با مگنوس به تساوی 

نید جام اروپا مقایسه ک در پرتغال ی تیم فوتبالژبا استراتطور مثال به این نتایج را
نین فاتح لیگ برتر انگلستان شد. این تیم ها برای کسب چ وقتی ”لستر ”تیم باو یا 

جانانه دفاع کنند. وقتی شما با حریفی روبرو می شوید که بودند، ر عناوینی مجبو
تر است. شما مجبورید کاری را بكنید که کاریاکین انجام داد. می دانید از شما قوی

 شدید.نتیجه ای چنین نزدیک روبرو نمی اگر این استراتژی اشتباه بود، شما با
را می بازد،  ی بازیکاریاکین خوب جنگید و مثل تیم فوتبالی که در ضربات پنالت

من . بازی را باخت. و مگنوس هم قدرت خود را در بازی های تكمیلی نشان داد
کنم، مگنوس در بازی های سریع برتری خود را به عنوان بازیكن قدرتمندتر فكر می

کنم که کاریاکین هم هیچ شكی در این به خوبی نشان داد و همچنین فكر می
تری هست ندارد. ولی کاریاکین هم با شیوه موضوع که کارلسن بازیكن قوی 

 نجامادفاعی خود شانس خود را امتحان کرد. که البته این کار را هم خیلی خوب 
اریاکین که ک باور دارمکنم که نتیجه این رویارویی خیلی عادالنه بود . داد و فكر می

ا ذ کرده بود رای به این رویارویی داشت و استراتژی دفاعی که اتخابینانهنگاه واقع
 به درستی انجام داد.

برگزاری مسابقات شده است. خیلی از مردم فکر  نحوه انتقادات زیادی نسبت به

کند. برای این رویارویی کافی نیست و بازیکنان را عصبی می بازی 12کنند که می

و یا حتی  18، 14درست است و یا بهتر است،  نحوهنظر شما چیست؟ آیا این 

 شتری انجام شود؟های بیبازی

ماه و نیم از  یکپرسید؟ من برای من می ( شما دارید این سئوال را ازبا خنده)
هید من جواب بدهم که آیا دوست دارم این جدایی اخوام دور بودم و شما می خانواده

کنم که نقطه نظر مگنوس درباره این واقعا نه. من فكر می !خب  !کمی بیشتر شود
دهد که بازی ها کم تعداد باشد. شده است. او ترجیح می موضوع کامال شناخته

نحوه  انتخاب فرایندمعموال . بگذارید از نقطه نظر دیگری به موضوع نگاه کنیم
کنم رویارویی یزی را میخواهید. من فكر میچبستگی به این دارد که چه  برگزاری،

تری رویارویی مهیج خواهید کهدارد . ولی آیا شما می بازی طرفداران بیشتری 16با 
 12 خواهید رویارویی از نظر ریاضی کامال عادالنه برگزار شود؟داشته باشید و یا می

بازی زیاد است. به  12بازی از جهتی کم به نظر میرسد ولی از سوی دیگر واقعا 
نظر من باید یک مرز و محدوده ای وجود داشته باشد و چرا باید این حد و مرز را 

ایم ما چند رویارویی قهرمانی جهان خیلی مهیج داشتهم کنن فكر میتغییر دهیم؟ م
بینم. من شخصا و قطعا امروز هم همینطور است و من مشكلی در این رابطه نمی

 12من اختالفی بین مسابقات با  ،بینم. صادقانه بگویمبازی را مناسب می 12تعداد 
  بینم.بازی نمی 14یا 

ا ؟ در نیویورک به شمبرگزاری مسابقات چیست نظر شما درباره کیفیت و محل

 گذشت؟ طورچ

ماهی که در  1زنم شاید عجیب به نظر برسد ولی من دانم این حرفی که میمی 
به سر بردم. اتاق من در هتل خوب بود. محیط اطراف ء در خال نیویورک بودم انگار

یم بسكتبال هم بازی کنیم. ولی من هرگز در توانستهتل هم خوب بود و ما می
و با کسی هم  خواندمو خبرها را هم در اینترنت نمی سالن برگزاری حضور نداشتم

 مزتا تمرک ،کاری نداشتم. من سعی کردم از هر چیز و هرکسی خودم را دور نگه دارم
صادقانه به سئوال شما جواب دهم، فقط می  معطوف مسابقات باشد. اگربخواهم

توانم بگویم که اتاق و هتل خوبی داشتم.



ی کمیته آموزشنامهویژه  1396، سال 1شماره  فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران 
 

 

 مرکزانواع 
محمدرضا افشاریاستاد فیده تهیه و تنظیم : 

 

ام باز در هنگیكی از اولین مفاهیمی که هر شطرنج
یادگیری چگونگی بازی شطرنج با آن مواجه 

تر اینكه . به طور دقیقاستشود موضوع مرکز می
نقش مرکز در بازی شطرنج بسیار پررنگ است و 

 یادگیری قوانین آن اجتناب ناپذیر.
آید باید اتفاقاتی در همانطور که از اسم آن بر می

 وسط یا مرکز صفحه حادث شود.
 

 مرکز کوچک
برای سیاه مرکز کوچک  e5,d5برای سفید و  e4,d4خانه های به طور مشخص 
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 مرکز بزرگ
شود. بیشتر میمرکز بزرگ محدوده وسیع نری از خانه های میانی صفحه را شامل 

کند ، اما بایستی مراقب باشیم! اگر یک قاعده قوانین برای هر دو مرکز صدق می
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 

ند ، پیروزی را در مرکز جستجو نمی کنند چون شاه ها معموال داناهمیت مرکز را نمی
افتد! برتری قوا در هر قسمتی از در مرکز نیستند و ماتی هم در اینجا اتفاق نمی

ها لزوما نتیجه بازی به مرکز صفحه می تواند حاصل شود و اینكه در آخر بازی
 ارتباطی ندارد.

 

 اهمیت مرکز
ی و استراتژیک است.کنترل مرکز به هم تاکتیك مرکزنكته اینجاست که اهمیت 

بخشد که باید چگونگی و انواع این برتری ها را به بازیكن برتری پوزیسیونی می
 شطرنج آموزان آموخت.

شود که ما به تفاوت قدرت سوارها در قسمت دریافت مفهوم مرکز زمانی آسانتر می
 های مختلف صفحه پی ببریم. 
دهد، حال خانه را در صفحه شطرنج پوشش می 27برای مثال مهره وزیر در مرکز 

 خانه را کنترل می کند. 21( قرار دهیم تنها  a3اگر وزیر را در گوشه صفحه ) مثال 
XIIIIIIIIY 
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7+-+-+-+-0 
6-+-+-+-+0 
5+-+-+-+-0 
4-+-+-+-+0 
3wQ-+-+-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-+-+-0 
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کند است که در مرکز صفحه هشت خانه را کنترل میتر مهره اسب و مثال کاربردی
 شود.تر شود از تحرک آن کاسته میو هر چه به حاشیه صفحه نزدیک

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7+-+-+-+-0 
6-+-+-+-+0 
5+-+-+-+-0 
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1+-+-+-+-0 
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XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7+-+-+-+-0 
6-+-+-+-+0 
5+-+-+-+-0 
4-+-+-+-+0 
3sN-+-+-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-+-+-0 
xabcdefghy 
XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7+-+-+-+-0 
6-+-+-+-+0 
5+-+-+-+-0 
4-+-+-+-+0 
3+-+-+-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-+-+N0 
xabcdefghy 

شود، سوارهای مستقر کنترل بر مرکز باعث برتری فضا حتی قبل از وسط بازی می
ده در مرکز سوارهای حریف را که معموال از مرکز دور هستند تحت فشار قرار ش

 دهند که یا به عقب برگردند و یا از خود دفاع کنند.می
 نبرد بر سر مرکز از همان شروع بازی آغاز می شود. 

ها را در مرکز قرار می دهند و با آنها روش معمول این است که هر دو بازیكن پیاده
ها ( حدود صد سال پیش پردازند ) اشغال و کنترل مرکز با پیادهرکز میبه کنترل م

 .( e4 e5 ; 1.d4 d5 .1 )این تنها راه شناخته شده و قابل قبول بود 

اولین قهرمان شطرنج جهان ویلهم اشتاینیتز اعتقاد داشت که کسی که مرکز را در 
های او ار است و آموزهای برخورداختیار دارد از برتری بزرگ و حتی تعیین کننده

بعد از آن و با ورود هایپر  .توسط استاد آلمانی زیگبرت تاراش عمومیت یافت
ها ) نیمزوویچ ، رتی و دیگران ... ( دانش بیشتر و نگاه مدرنیزه نسبت به مدرنیسم

هایی برای مقابله با مرکز وجود دارد مقوله مرکز بوجود آمد. آنها ثابت کردند که راه
رل از راه دور! و همین دیدگاه باعث بوجود آمدن شروع بازیهای هندی ) مثل کنت

شد. گاهی  e4.1( و مثال دفاع آلخین در مقابل  d4 Nf6.1مقابل بازیهای بسته 
شود تا بتوان به آن حمله کرد مثل دفاع آلخین حتی مرکز کامال به حریف واگذار می

 مهره سفید.یا گرونفلد با سیاه یا مثال شروع بازی رتی با 
وجود آمد که بر اساس شكل و ساختار های فراوانی برای انواع مرکز بهطبقه بندی

اند، حال به معرفی ) مدرن ( انواع مرکز می های مرکزی دسته بندی شدهپیاده
 پردازیم.

 

 ایانواع مرکزهای پیاده

 مرکز متحرک 
هایی ) الاقل دو پیاده زی که در آن یكی از طرفین ) سفید یا سیاه ( دارای پیادهمرک

( در مرکز باشد و حریف دارای یک پیاده و یا حتی فاقد پیاده در مرکز باشد ) منظور 
 شود. مثال مرکز کوچک است ( مرکز متحرک نامیده می

 e4,d4 : d6  یاe4,d4 :e6  یاd4,e5,f5 : c6,f7  یاe3 : d5,e5,f5 . 
های دارنده مرکز کنیم پس الاقل یكی از پیادهوقتی ما از تحرک صحبت می

 متحرک می تواند آزادانه به جلو حرکت کند و پیاده حریف مقابل آن قرار ندارد.
ها معموال بسیار پرتنش و حاد هستند و حرکات ارزش زیادی پیدا اینگونه وضعیت

تواند در نتیجه بازی تاثیر گذار باشد. زمان ( میمی کنند.از دست دادن هر تمپی ) 
جایی برای ایستادن و مانورهای کند وجود ندارد و نیاز به سرعت عمل همراه با 

 باشد.محاسبات دقیق می
واضح است بازیكنی که دارای مرکز متحرک است برتری پوزیسیونی دارد و نادیده 

ای طرف مدافع بوجود آورد.) گرفتن مرکز متحرک می تواند نتایج زیان باری بر
 توضیحات بیشتر در بخش مرکز متحرک (.
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5+-+-+-+-0 
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XIIIIIIIIY 
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 مرکز متقارن
وبروی هم قرار ردر خانه های مرکزی  هاپیادهگیرد که مرکز متقارن زمانی شكل می

 گرفته باشند و قادر به حرکت نباشند. 
کنند )ساکن هستند( و بازی معموال ها استراحت می پیادهدر اینگونه مرکز معموال
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 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 

اند و بازی با سوارها های مرکزی )چندین پیاده( کامال در هم گره خوردهآید پیاده
های دیگر( در جناحین جریان دارد. اما در مرکز متقارن معموال دو پیاده )یا پیاده

 اند.مرکزی راه یكدیگر را سد کرده
های است بدون پیاده d4,d5یک مثال کالسیک از مرکز قرینه وجود پیاده در 

 . e,cهای ستون
 زگونه مراکز ابتكار عمل نقش حیاتی دارد و اگر یكی از طرفین موفق شود ادر این

های مرکزی برای استقرار سوارهایش )پایگاه( استفاده کند شانس موفقیت خانه
 بیشتری خواهد داشت.

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7zpp+-+pzpp0 
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 مرکز باز
های مرکزی طرف در خانه شود که هیچ پیاده ای از دومرکز باز به مرکزی اطالق می

های مرکزی حال به وجود نداشته باشد ) مرکز کوچک ( . بعد از تعویض پیاده
رسیم. در این مرکز هر بازیكنی که سوار در مرکز داشته مرکزی عاری از پیاده می

باشد برتری محسوسی خواهد داشت. مانور سوارها باید همراه با کنترل و اشغال 
با خطوط باز )ستون های باز و قطرها( بوجود آمده نیز سازگار های مهم مرکزی خانه

خصوص آنهایی که در نزدیكی مرکز باشد.ضعف های احتمالی اردوگاه حریف به
 هستند اهمیت دوچندانی دارند.
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 کز بسته )بلوکه شده(مر
های مرکزی دو طرف کامال مسدود )بلوکه( آید که پیادهمرکز بسته زمانی بوجود می

 گیرند.در رنگ مخالف هم قرار می هاشده باشند. در این حالت معموال پیاده

XIIIIIIIIY 
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تر شوند و کار ما در انتخاب طرح قدری راحتدر مرکز بسته طرح ها مشخص تر می
 است.

تواند به یک قاعده تبدیل شود این است: در مرکز بسته یک منطق ساده که می
شود و معموال یک طرف به جناح شاه و طرف مقابل به بازی به جناحین منتقل می

یار مهم است و معموال حمله به شاه ها بسکند. وضعیت شاهجناح وزیر حمله می
خطرناکتر از حمله در جناح مخالف است. در اینگونه مرکز معموال بهای سنگینی 

ها برای تسریع در حمله موفقیت پردازیم و اغلب قربانی مهرهبرای اشتباهاتمان می
 آمیز خواهد بود.

رف و در رنگهای گیرد )برای دوطای شكل میهای پیادهدر مرکز بسته غالبا زنجیره
 مخالف( که حمله به نوک زنجیر و یا قاعده آن بسیار مرسوم است.

 مرکز ثابت )استاتیک(
گیرند که های مرکزی در برخی ساختارهای نمونه ای قرار میپیادهدر مرکز ثابت 

 معموال با هم در ارتباط مستقیم هستند. 
نها تحرک آ ها کم و بیش محكوم به صبر )ایستایی( هستند چون هرگونهاین پیاده

 می تواند منجر به تغییرات مهمی گردد. 

این نوع مرکز پیاده ای بسیار متداول است و حالتهای نسبتا زیادی به این نوع مرکز 
طور مثال مرکز به وجود آمده از پیاده منفرد وزیر و یا ساختار  منجر می شود . به
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هستند که البته این مرکز های مرکز ثابت ای کارلسباد از مشهورترین حالتپیاده
 باشد.قابل تبدیل به مرکزهای دیگر نیز می
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 مرکز درگیر )پرتنش(
دوطرف با هم برخورد دارند )درگیر شده اند(. های مرکزی پیاده، مرکز نوع در این 

ماند و هر کدام از دو حریف تنش موجود در مرکز تا مدتها باقی می در اغلب موارد
سعی بر تحمیل طرح خود بر حریف دارد، مانورها در جهت رسیدن به مرکز دلخواه 

های تا نیل یه مقصود ادامه دارد. با از بین رفتن تنش در مرکز وضعیت به حالت
 شود. دیگر مرکزی تبدیل می
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 بررسی شده استاز منابع )امروزی( مرکز دینامیک نیز مستقال طرح و در بعضی 
ها )برای مثال مرکز سیسیلی( و همچنین مرکز درگیر )دارای تنش( از دسته بندی

 تواند به انواع دیگر مرکز تبدیل شود.حذف شده است به این دلیل که می
ای را به طور جداگانه تحلیل خواهیم کرد.های آینده مرکزهای پیادهدر شماره



ی کمیته آموزشنامهویژه  1396، سال 1شماره  فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران 
 

 

 كدام پياده را بايد پيش راند؟ ��
آيد، اشتباه با واقعيت درارتباط است، مانند خواب با بيداري. انساني كه از اشتباه بيرون مي

 دهد.واقعيت را با نيرويي جديد مخاطب قرار مي
 یوهان ولفگانگ فون گوته

 مترجم: اعظم اعتماد

 نوشته مارک دوورتسكی «بازی استراتژیک»برگرفته از کتاب: 
 

ها از اجزای بسیار مهم بازی توانایی بازی با پیاده
رود. انتخاب یک ساختار پوزیسیونی به شمار می

مدت ویژگی مبارزه را تعیین در طوالنی ،ایپیاده
به عقب  کند. به موجب قوانین، حرکت رومی

مدهای پیشروی آین پیها مجاز نیست و بنابراپیاده
  ناپذیر است.نامناسب یک پیاده، جبران

 دولماتوف-یوسوپوف
 1979 دسته یک شوروی، فرونزه ایمسابقات دورهقهرمانی 

1.c4    c6  

2.d4     d5  

3.¤c3    ¤f6 

4.¤f3    e6  

5.¥g5    h6 

6.¥xf6   £xf6 

7.e3     ¥d6 

8.a3?! 
ی با توجه به ادامه e4.8بازی کند )انجام فوری  e2-e4خواهد یوسوپوف می

8...dxe4 9.¤xe4 ¥b4+ تر بود که سفید آن را با حاصلی دربرندارد(، اما منطقی
 دید.تدارک می 0-9.0و d3¥.8های گسترشی معمول حرکت

8...£e7!  

9.e4     dxe4  

10.¤xe4   ¥c7  

11.¥d3   0–0  

12.0–0 
ای نیست. سفید فضای بیشتری را در کنترل خود دارد، ارزیابی این وضعیت کار ساده

 دهد.اما این عامل در برابر برتری دو فیل حریف، اثربخشی خود را از دست می
رود که به افتاده است و خطر آن می های روشن گیرالبته در حال حاضر، فیل خانه

 تبدیل شود.  "بد"یک فیل 

 d8¦ سپس وd7¤...12: کنداستراتژی آرامی را برای سیاه پیشنهاد می ،تئوری
... ،...¤f8 و ...¥d7-e8  . 

ی آن بتواند گزیند و امیدوار است به وسیلهتر دیگری را برمیدولماتوف طرح تهاجمی
و راندن  a2-a3از تاخیر اندک حریف در شروع بازی ) انجام حرکت غیرضروری 

 برداری کند.و مرحله(، بهرهدر د e4به e2ی پیاده

12...  f5!? 
ر ـــی خطها دربردارندهها باید به دقت بررسی شوند. آناین قبیل حرکات پیاده

های ها تنها به ایجاد ضعفتوجهی هستند و عدم موفقیت آنراتژیک قابلــاست
 انجامد.جدی در وضعیت می

13.¤c3 
XABCDEFGHY 
8rsnl+-trk+( 
7zppvl-wq-zp-' 
6-+p+p+-zp& 
5+-+-+p+-% 
4-+PzP-+-+$ 
3zP-sNL+N+-# 
2-zP-+-zPPzP" 
1tR-+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

ای را در مرکز به پیش براند، اما کدام پیاده را؟ آشكار است که اکنون سیاه باید پیاده
 پذیر است.یابد، امكانادامه می e5...14که با  d7¤...13و  c5...13هر دو حرکت 

 ت را تعیین کنید.طرح درس :سوال
راند. خود را پیش می cی نشینی نكرده بود، سیاه پیادهعقب c3اگر اسب سفید به 

هایی را برای هر دو بازیكن فرصت g3!? c5! 14.¦e1 £f6¤.13برای مثال، 
 همراه دارد.
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داد. انجام می e6-e5را با هدف d7¤...13اما او باید پس از حرکت اصلی بازی، 
 یاز این پیشروی جلوگیری کند، زیرا ادامه تواندسفید نمی

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(.

  !e1 e5¦.14.و بنابراین
شود دنبال می !d8£...16سادگی با به xe5 ¤xe5 16.f4¤.15ی اکنون ادامه

 خوب نیست( +b6 17.c5 ¥xc5? 18.¥c4¥...16ی)اما ادامه
 17.dxe5 £d4+ 18.¢h1 £xf4 

 های بهتر برای سیاه.با فرصت
برداری از آچمزی بهره dxe5 ¤xe5 16.¤xe5 ¥xe5 17.£e2 ¦e8.15و پس از

پذیر نیست. سفید مجبور بود در پی کسب تساوی باشد، زیرا پس امكان eدر ستون 
آورد )فیل حریف برتری به دست می f6£...و d7¥...با  از تكمیل گسترش

تصادفی در این شاخه  طوربه f7-f5...های تیره بسیار خطرناک است(. حرکت خانه
آید. این حرکت قابلیت تحرک فیل و اسب سفید را کاهش درست از آب در می

 دهد.می
دراختیارگرفتن ابتكارعمل توانست نسبت به می حتیd7¤...13دولماتوف پس از 

 ای زودهنگام انجامید.امیدوار باشد، اما حرکت او برعكس، به فاجعه

13.   c5?  
14.¦e1!   cxd4 
15.¤d5   £d8 

16.¤xc7  £xc7 

17.¤xd4 
چه روی داده است، بپردازیم. سیاه از برتری دو فیل خود محروم بیایید به ارزیابی آن

 ی او که بهتر بود، تعویض شده است.های تیرهشده و افزون برآن، فیل خانه
 d8¦...17یزیر ضرب قرارگرفته است؛ دفاع تاکتیكی با ادامه e6ی پیاده

18.¤xe6 ¥xe6 19.¦xe6 £d7 20سادگی با به.¥c2! ماند. درست ناکام می
که در گسترش بسیار عقب بازی کند، اما با توجه به این e6-e5...تواند است، او می

 آمیز نیست.عالیت در مرکز موفقیتاست، ف

17.  e5 

18.¤b5   £e7 

XABCDEFGHY 
8rsnl+-trk+( 
7zpp+-wq-zp-' 
6-+-+-+-zp& 
5+N+-zpp+-% 
4-+P+-+-+$ 
3zP-+L+-+-# 
2-zP-+-zPPzP" 
1tR-+QtR-mK-! 
xabcdefghy 

19.c5! 

را برای اسب یا وزیر  d6را برای فیل و  c4ی کننده! سفید خانهیک حرکت تعیین
 گیرد. پیاده در امنیت است:خود در اختیار می

19...£xc5? 20.¦c1 
 برتري خود را به پيروزي تبديل كرد. ا ظرافتيوسوپوف ب

19.  ¤c6 

20.¥c4+  ¢h7 

21.£d6!  £xd6 

22.¤xd6 a5  

23.f3  ¢g6 

24.¦ad1  a4  
25.¥b5    ¢f6 

26.¥xc6  bxc6 

27.¤c4    ¦e8 

28.¦d6+  ¦e6  

29.¤b6 
 سیاه تسلیم شد.

ی استراتژیک مشابه مواجه شده دولماتوف یک سال پیش از این نیز با یک مساله
 بود، اما افسوس که آن زمان نیز نتوانست راه حل درست را بیابد.

 

 دولماتوف-لرنر
 ۱۹۷۸كوتائيسي

1.¤f3    d5 

2.d4    c6 

3.c4    ¤f6 

4.e3    e6  

5.¥d3    ¤bd7 

6.0–0    dxc4 

7.¥xc4    ¥d6 

8.¥d3!? 

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

یک وضعیت تئوریک ایجاد شده  افتد: وضعیتی مشابهاین موضوع اغلب اتفاق می
در برخی موارد جزئی با آن متفاوت است.  این، تئوریک نیست و است، اما با وجود

های خاص موقعیت کننده نیستند. اگر با ایدههای آموزشی کمکدر این حالت، شاخه
توانند به طور خودکار مورد ها نمیایجادشده آشنا باشید خوب است، اما این ایده

 استفاده قرار گیرند، بلكه باید به بررسی عینی بپردازید.
؟ و پرسش دیگر: آیا e6-e5... یا c6-c5...ده درست است،پیشروی کدام پیا

 ها را پیش راند یا ابتدا به قلعه رفت؟درنگ باید یكی از این پیادهبی
اندازد؟ است، اما چرا گسترش اسب جناح وزیر را به تاخیر می e3-e4سفید در تدارک 

برساند. سیاه  c4به  d2کنستانتین لرنر، آشكارا قصد دارد تا به طریقی اسب را از 
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 باشد. e6-e5...ویژه اگر هدف او باید این مانور را جدی بگیرد. به
 0–0...8را داشته باشد، باید شتاب کند. پس از  e6-e5...اگر او واقعاً قصد انجام 

 پذیر نیست:دیگر امكان ?e5...9باشد و  bd2¤.9تواند پاسخ حریف می
8...e5!? 9.¤bd2!?  

 و بنابراین
10.¤c4  

 e4...10را به دلیل  ?c4¤.10ی انگیز است که اجازهوسوسه e7£...9اکنون  
یابد که بسیار ادامه می !exd4 11.e5...10 و ?!e4.10سپس بازی با  دهد.نمی

 تر است.با یک بازی خوب منطقی ?!exd4...9برای سیاه خطرناک است. حرکت 
 d2پس از رفتن اسب سفید به پذیر است، اما تنها نیز کامالً امكان c6-c5...طرح 

 باید اجرا شود. برای مثال:
8...0–0!? 9.¤bd2  

 است( !e5...9ی درست ادامه c3¤.9یا  e4.9)پس از 
9...c5 10.¤c4 ¥e7 

 وضع سیاه خوب است.
در 197۸ها در سال سه ماه پیش از این مسابقه، در مسابقات انتخابی باشگاه

مپ سوئتین دقیقاً به همین وضعیت با یک تدوگاپیلس، دولماتوف در برابر آلكسی 
بازی شد(.  bd2 dxc4 7.¤xc4 c5 8.0–0 ¥e7¤.6تر رسید )در آن مسابقه،عقب

 e4 cxd4.9ی او به خاطر آورد که در جریان بازی بیم آن داشت که پس از ادامه

10.e5 مورد حمله قرار گیرد و تصمیم گرفته بود که با ...c6-c5  ،یک حرکت زودتر
 را از این امكان محروم کند. حریف

8.  c5?  

9.¦e1! 

همان پاسخ یوسوپوف  c6-c5... جالـــب است که پاســـخ لـــرنر نیز به حرکت
خواهد می e4 cxd4 10.e5.9ی ای متفاوت. سفید پس از ادامهبود. هرچند با ایده

ید تهد !e2£.10پاسخ  ?!c7£...9را اجباری کند. پس از  d4ها در تعویض پیاده
 کند.را بار دیگر برقرار می

9.  cxd4 

10.exd4   0–0  

11.¤c3! 

ی منفرد، اسب باید در این خانه باشد )به همین دلیل است که با وجود یک پیاده
کرد(. آرایش را بازی می c6-c5...ماند و تنها پس از آن می bd2¤سیاه باید منتظر 

هایی، جای فیل نه وضعیتسوارهای سیاه برخالف سفید خوب نیست. در چنین 
گسترش یابد.  c6چنین بهتر است اسب جناح وزیر در است. هم e7، بلكه در d6در

 آشكار است که سفید جنگ شروع بازی را برده است.
 درنگ باخت.اش را از دست داد و بیدولماتوف ناراحت از این نتیجه، انگیزه

11.  b6 

12.¥g5    ¥b7 

13.£e2    h6? 
 کند.پوزیسیونی که جناح شاه را ضعیف مییک حرکت ضد 

14.¥h4    ¥e7 

15.¦ad1  ¤d5?? 

16.£e4! 
 ی زیر تسلیم شد:سیاه به دلیل ادامه

16...g6 17.¥xe7 £xe7 18.¤xd5 ¥xd5 19.£xd5



ی کمیته آموزشنامهویژه  1396، سال 1شماره  فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران 
 

 

 کاربرد ابزارهای روانشناسی در شطرنج
 : محمّد خیرخواهتنظیم تهیه و

 

 یباز در گشایش روانشناسی
 )کسب ابتكارعمل روانی(

 
کمی قبل از رویارویی فیشر در برابر اسپاسكی، بر روی جلد مجله  1972در تابستان 

Chess Life & Review که اکنون با(  نامChess Life طرحی منتشر می )شود
چاپ شده بود که در آن اسپاسكی پشت میز و در برابر دو رهبر بزرگ شوروی سابق 

 یعنی برژنف و کوسیگین نشسته بود. 

 
درپی فیشر در های پیهایی که حاکی از خبرهای پیروزیبر روی این میز روزنامه

و در طرف دیگر میز، انبوهی از  برابر حریفان خویش منتشر شده بود قرار داشت
بود. برژنف  e4.1های مختلف شروع بازی با حرکت اولیه مدارکی که حاوی تئوری

 e4.1بوریس، اگر در حرکت اول »در این حالت با نگرانی از اسپاسكی سوال کرده: 

 «نكند، چه خاکی بر سرمان بریزیم؟

  این طرح در حقیقت نوعی پیشگویی اقدام بعدی فیشر بود.
های سرتاسر عمر خویش را با حرکت پیاده شاه آغاز کرده بود، فیشر که تمام بازی

آغاز کرد. گرچه  c4.1رویاوریی ششم خویش در برابر اسپاسكی را با حرکت 
داد که فیشر حرکت ابتدایی خویش را عوض کند، اما اسپاسكی این احتمال را می

 و دست و پای خود را گم کرد!وقتی با این حقیقت مواجه شد به نوعی شوکه شد 

 
کشید  e4.1فیشر با این حرکت خط بُطالنی بر تمامی تدارکات اسپاسكی در برابر 

 را در همان ابتدای بازی کسب کرد. «روانیابتكارعمل »و 

 
که فیشر همیشه با حرکت آغازین پیاده خیلی از مردم بر این اعتقاد بودند از آنجایی

باالخره یک روز گرفتار این یكنواختی در شیوه گشایش خواهد کند شاه بازی می
تواند تدارک ببیند و مطمئن شد و شكست خواهد خورد. چراکه حریف به سادگی می

است او چه گشایشی خواهد داشت. زیبایی این رویارویی فیشر در برابر اسپاسكی 

خویش را به پارامتر  «امتیاز ویژه»ای این در این حقیقت قرار داشت که با چه شیوه

رغم این موضوع به گفته فیشر، وی هیچ موثری برای کسب پیروزی بدل کرد. به
ای در این بازی اعتقادی به روانشناسی در شطرنج ندارد، و این نكته قابل توجه

 است.
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 روانشناسی آخربازی
اند، دهای که یک آخربازی برنده را از دست دابه شهادت بسیاری از بازیكنان برجسته

 ترین نوع پیروزی، کسب نتیجه در یک بازی برنده است!سخت
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.
ه از اشتباهاتی که در مرحله پایان بازی، از خطاهای متداول روانی، غیر از آن دست

حوصلگی، تابی و بیتوان به بیناشی از نادیده گرفتن نكات تئوری موضوع است می
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.
  شود.تر دیده میدر بازیكنان جوان حوصلگی به خصوصتابی و بیبی

غرور و از خود راضی بودن و اینكه فكر کنیم نتیجه بازی قطعی است و مهم نیست 
  تابی خطرناک است.شما چه حرکتی انجام دهید، درست به اندازه بی

 
در مرحله آخربازی، با موضوعاتی نظیر گسترش سوار، باز کردن خطوط حمله، ایجاد 

ی دیگری که به گشایش ی شاه و محافظت از آن و یا هر درونمایهشرایط امن برا
و وسط بازی مرتبط هستند سروکار نداریم. موضوع اصلی در مرحله پایان بازی 

برداری از برتری یک های کلیدی، ایجاد شكافت با کمک شاه، و یا بهرهکنترل خانه

 بیشتری «توجه»و  «هوشیاری»این شیوه بازی نیاز به  سوار به سوار دیگر است.

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 

شود که نتیجه گردد. اوضاع وقتی خیلی بدتر میاین هوشیاری و توجه کوتاه می
معموالً ارتكاب یک اشتباه در مرحله شروع   از باشد.مرحله آخربازی سرنوشت س

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 

 ای در بازی نیفتد و زمان بازی نیز طوالنی شده باشد.خصوص اگر اتفاق ویژهشد به
شود. اگر برتری داشته باشیم، عجله حوصلگی ایجاد میتابی و بیدر اثر خستگی، بی

رفتارش شده خالص کرده و زودتر پیروز شویم. کنیم تا حریف را از بدبختی که گمی
اگر وضعیت بدتری در آخربازی داشته باشیم، به خصوص نوعی که لزوماً بازنده 

تابی نیست اما نیاز به دفاع دقیق، و صبوری پیشه کردن دارد خیلی ساده با بی
 توان وضعیت را از دست داد و یا بازی را واگذار کرد.می

ترین خصوصیات استادی در آخربازی است. به با ارزش صبر پیشه کردن یكی از
 شود.همین سبب است در میان اساتید جوان کمتر مهارت آخربازی مشاهده می

شود، اما هدف با سواری بازی میشود که بیدر بازی میان اساتید، اغلب دیده می
بر  کنندهدف نیست بلكه در برخی مواقع تالش میدر واقع مقصود آنان بازی بی

آوری کنند و در بسیاری از موارد هدف اصلی آنان تخریب روی ساعت زمان جمع
 روانی حریف است. بیش از آن چیزی که فكر کنید این شیوه کارآمد است.

 «پیشنهاد تساوی»روانشناسی 
 

درک نقاط ضعف و قوت روانی حریف، سالح نیرومندی در دستان کسانی است که 
 برداری کنند.دانند چگونه باید از آن بهرهمی

کند. بازیكنان باید بسیار خودنمایی می «پیشنهاد تساوی»این موضوع در جریان 

موقعیت در جدول مسابقه، فاکتورهای مهمی نظیر توانایی و قدرت بازی خویش، 
نتایج قبلی کسب شده در برابر حریف، اینكه حریف بعدی کیست؟، نتایج کسب 

مانده روی شده در دور قبلی مسابقه، سبک بازی، سن هر دو طرف بازی، زمان باقی
ساعت و عواملی از این نوع و البته آخرین آن به پوزیسیون حاصل در صحنه نبرد 

 توجه داشته باشند.



 25 | امه کمیته آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران نویژه 

 

 
ای در مورد وخوی بازیكنان کامالً متفاوت است و همه آنان احساس مشابهلقخُ

ندارند. برخی از آنان تقریباً در برابر هر حریفی و در هر زمانی  «پیشنهاد تساوی»

پذیرند. برخی دیگر تمایل دارند تا زمانی که احساس امنیت پیشنهاد تساوی را می
اولین احساس خطر دست خود را به نشانه  محضکنند به بازی ادامه دهند و بهمی

کنند. بازیكنانی که تمایلی با تساوی در مراحل اول مسابقه ندارند تساوی دراز می
شوند. و در دورهای بعدی مسابقه با تقسیم نتیجه خود با حریف خوشحال هم می

بازیكنانی هم داریم که تحت هیچ شرایطی در صورت امكان ضعیفی برای بهبود 
توان از بابی فیشر یاد پذیرند که در این مورد میپیشنهاد تساوی را نمی وضعیت

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 

که ذهن خالقی داشت و  در برابر تمامی حریفانش اهمیت داشت. از آنجایی
هایی که به نظر متعادل بودند های کسب پیروزی را در بسیاری از پوزیسیونفرصت

کرد و ضمناً این توانایی و مهارت را نیز داشت که برتری میكروسكپی پیدا می

پیشنهاد »خویش را به برد تبدیل کند بنابراین بسیاری از حریفان وی از نپذیرفتن 

اشتند. و از نظر روانی قبل از اینكه فیشر کار خاصی با آنان وی وحشت د «تساوی

 گرفتند.انجام دهد، در وضعیت نامساعد روحی قرار می
های ما بسیار باالتر باشد اما شاید گرچه ایدئال فیشر ممكن است از میزان توانایی

وافق تنظر او به نوعی صحیح نیز بود. اگر قصد دارید بازی خویش را بهبود بخشید، 
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 

 اید. کرده
اما از آنجایی که هوش و استعداد شطرنجی ما ممكن است به اندازه فیشر نباشد 

 شرایط خاص مسابقه، پیشنهاد تساوی را پذیرفت.بنابراین شاید بهتر است تحت 

 پیشنهاد تساوی بدهم؟

 را بپذیرم؟حریف پیشنهاد تساوی 
 

شود و معموالً یک ( در برخی روزها دو بازی اجرا میOpenدر اکثر مسابقات آزاد )

انجامد. اجرای دو بازی در یک روز باعث خستگی و هفته تا ده روز هم به طول می
البته بستگی مستقیم به سن او نیز دارد. شود که این موضوع فرسودگی بازیكن می

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.
ت، حقیقتاً وضعیت برابر اس اوالً اگر ارزیابی شما از وضعیت حاصله صحیح باشد و

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 

دانید که حریف شما به پیروزی نیاز دارد، پیشنهاد اً اگر خوب میتمام خواهد شد. ثالث
 گردد.طلبانه وی و بروز خطا توسط او میتساوی به موقع شما منجر به بازی جاه

ها نیز باید توجه داشت. اگر بازی اول شما خیلی طوالنی شود، بندی بازیبه زمان
بعد نخواهید داشت و این  فرصت کافی برای غذا خوردن یا استراحت قبل از بازی

 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.
توان تمامی موارد را در این متن در نظر گرفت اما شخص است که نمیکامالً م

کنید نه فقط باید به وقتی در مورد دادن پیشنهاد تساوی یا پذیرفتن آن فكر می
پوزیسیون ایجاد شده در صفحه توجه کنید بلكه به تمامی شرایط پیرامونی که از 

 باشید. جمله آنان شرایط انسانی طرفین است، توجه ویژه داشته
هایی که برنده بوده، بازی با شكست یا نتیجه مساوی به پایان در بسیاری از وضعیت

های بازنده تبدیل به برد یا تساوی شده است که رسیده است و بسیاری از وضعیت
یک از آنان موقعیت سوارها در بازی نبوده، بلكه دلیل اصل آن کاربرد دلیل هیچ

ه است. اما به خاطر داشته باشید که بسیاری از فاکتورهای روانی در بازی بود
های برنده ماهوی برنده هستند. درست است که کاربرد هوشمندانه وضعیت

قوی روانشناسی سالح بسیار با ارزشی است اما به هیچ عنوان جایگزین دانش، تخیل
 و تكنیک و مهارت نخواهد شد.
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 که باید در شطرنج فاکتورهای روانی متداولی

 به آنان توجه داشت
 تان را خوب بشناسید.خود (1

 حریف را شناسایی کنید. (2

 صبور باشید. (3

 نفس کاذب دوری کنید.از اعتماد به (4

 برای نبرد آماده باشید. حریف شما هم آماده نبرد است. (5

 به پشتی صندلی خود تكیه داده و فقط به بازی فكر کنید. (6

اما تالش کنید  –رد، زن، کودک یا حتی رایانه به حریف خود احترام گذارید، م (7
 او را شكست دهید.

 ای برای حریف شما خوب باشد، حتماً برای شما بد است.اگر نكته (۸

 سبک طبیعی بازی خویش را بیابید و با خود کلنجار نروید. (9

زنی پرهیز کنید. میدان نبرد پر از پادشاهانی همیشه تحلیل کنید و از گمانه (10

  «من این حرکت یا تهدید را ندیدم!»است که تكه کالمشان این است که 

گرا باشید. وقتی که پوزیسیون به شما اجازه حمله نداده، حمله نكنید و در واقع (11
 برابر تهدیدهای فرضی دفاع نكنید.

 تا خارج از سبک طبیعیگشایشی را انتخاب کنید که حریف را مجبور کند  (12
 خویش بازی کند.

اید، وقت خود را برای اگر حریف شما از گشایشی استفاده کرد که قبالً ندیده (13
مردود نمودن آن تلف نكنید، تالش کنید حرکات صحیح گسترشی خویش را 

 ادامه دهید.

 به هیچ عنوان پیشنهاد تساوی ندهید، مگر اینكه به آن نیاز داشته باشید. (14

 واگذار کردن بازی و یا پذیرش پیشنهاد تساوی، پیروز نخواهید شد.با  (15

وقتی اشتباه فاحش انجام دادید، مایوس نشوید، هوش و حواستان را متمرکز  (16
کنید و به بازی ادامه دهید. اگر قرار باشد که شكست بخورید، شكست خواهید 

 خورد پس به مبارزه خویش ادامه دهید.

ی راحت با موضوع کنار بیایید و زندگی را به خود اگر باختید، سعی کنید خیل (17
 سخت نگیرید.

آلخین گفته است: توان مدیریت زمان به اندازه توان مرحله آخربازی اهمیت  (1۸
 دارد.

توانید وقتی در تنگی وقت قرار دارید، از پیچیده کردن بازی پرهیز کنید. اگر نمی (19
 شوید.از پیچیدگی پرهیز کنید، تالش کنید دچار تنگی وقت ن

وقتی حریفتان در تنگی وقت قرار دارد، اگر با هدف فشار وارد کردن به حریف  (20
سریع بازی کنید، در واقع خودتان را در نوعی تنگی وقت مصنوعی قرار 

 دهید.می

خوبی مطالعه اید، تا زمانی که وضعیت را بهاگر تمرکز خود را از دست داده (21
است مطلع نشدید، حرکت بعدی چه اتفاقی درحال وقوع نكرده و ازاینكه 

 خویش را انجام ندهید.

سر موقع پشت میز مسابقه قرار گیرید. اگر حریف شما دیر کرد، مشكل اوست،  (22
سعی نكنید از این موضوع مشكلی برای خود بسازید و تالش کنید از آن به 

 عنوان یک برتری استفاده کنید.

 د و تالش کنید بدنتانخوب استراحت کنید، به خورد و خوراک خود توجه کنی (23
 همیشه روی فرم مناسب باشد.

عنوان جایگزین دانش، هیچروانشناسی در شطرنج سالح نیرومندی است اما به (24
تخیل قوی، مهارت و تكنیک نخواهد شد.
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 مارک دوورتسكیرشته مطالبی از 
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نگاهی  New In Chessهای داشتم به یكی از مجله
(، توجهم به بخش پایانی 2013، 6انداختم )شمارهمی

  مقاله استاد بزرگ یان تیمان جلب شد.

 

 

 

 ادوارد –کونین 
 2013هلسینگفور، 

XIIIIIIIIY 
8r+-+-+k+0 
7trnzpl+-wqp0 
6-zp-zp-+p+0 
5zp-+Pzpp+-0 
4-zPP+-+-+0 
3zP-wQ-zP-+P0 
2-+LsN-zPP+0 
1tR-+-+RmK-0 
xabcdefghy 

رسید است. در این وضعیت به نظر می 2500کونین استاد بزرگی با درجه تقریبی 
 22او را نگران کرده بود، به همین خاطر  aکه رخهای دو پشته سیاه در ستون 

b5? .را انجام داد 
د: مود. مسائل پوزیسیونی سیاه به یكباره حل شنحرکتی که کامالً غیر قابل باور می

را هدیه گرفت. پیش  c5نداشت، خانه دلپذیر  b7اندازی در اسب سیاه که هیچ چشم
 از آن سیاه حتی تهدیدی خشک و خالی هم نداشت.
جور چیزها آنقدرها هم حساس کافی است اشاره کنیم، حتی کامپیوترها که به این

 نیستند، 
کمی تا قسمتی بهتر خواهد بود. اما پس از  e4 22کردند سفید پس از اعالم می

ای بهتر به سود سیاه ارزیابی کردند. با آنها وضعیت را تا اندازه ،سفیدحرکت متن 
رسد که حاال سیاه یک برتری آشكار استراتژیک این همه به نظر من اینطور می

 برد.اری به سر میدارد هر چند که پیش از این در وضعیت دشو
که سالها پیش در همین مجله یعنی  این بخش مرا به یاد بازی دیگری انداخت

New In Chess  (، استاد بزرگ جان نان تفسیر کرده بود و  19۸۸، 5) شماره

 آورد. گرایانهعمل اسرار شطرنجخود  بعدها نیز آن را در کتاب منتشر شده

 نان –سیراوان 
 19۸۸، بروکسل

XIIIIIIIIY 
8r+-+rtrk+0 
7+p+l+-vln0 
6p+-zp-zpp+0 
5+-+P+-zP-0 
4P+-vLNzPn+0 
3+-+-+-sNp0 
2-zP-wQL+-zP0 
1tR-+-tR-mK-0 
xabcdefghy 

استاد بزرگ آمریكایی پس از آنكه در مرحله گشایش چیزی گیرش نیامد، با 
برداری از تحرکات بیش از حد خوشبینانه حریف توانست در ادامه حریف را بهره

 العاده خوب بازی کرده بود، اما...کامالً از میدان به در کند. تا به اینجای کار او فوق
که نه تنها  ?gxf6 25در اینجا سیراوان یک اشتباه جدی استراتژیک مرتكب شد: 

باعث شد همه برتریهایی را که تا این لحظه به چنگ آورده بود، از دست دهد، بلكه 
 تهدید کند.سبب شد تا خطر بزرگی وی را 

 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 -/+. 

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

کرد، ناگهان کنترل خانه بازی می g5سفید پس از آنكه مدتها دائماً برای حفظ پیاده 
f6  را 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 qd2  ،ادامه داده بود
شاید  h7زیر ضرب بود و اسب  d6گشت. پیاده سیاه با مشكالتی جدی مواجه می

ست با توانتوانست به زندگی برگردد. سفید همچنین میای دور میفقط در آینده
25 rf1 25تر کند. در آن صورت حلقه محاصره را تنگ...fxg5  غیر ممكن بود

ساخت. برای سیاه فقط یک حرکت عملی میرا  f4-f5و سفید به زودی شكافت 
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د دینشست و میو پس از آن او باید منتظر می rac8...قابل قبول باقی مانده بود، 
 کوشد.گام میبهکه سفید چگونه برای تقویت وضعیتش گام

 آورم که آن را در کتابش ذکر نكرده است.ای نان را میحاال من بقیه تفسیر مجله
با سیراوان مالقات کردم،  1979-۸0اولین بـار در هاستینگز عجیب اینكه وقـتی 

 او تقریباً همین اشتباه را مرتكب شد.

XIIIIIIIIY 
8r+-wq-+-+0 
7+p+-+-+-0 
6n+-zPl+kvl0 
5+-+-zpp+-0 
4-zPP+-+-zp0 
3+-sN-+-+P0 
2-+-+N+-+0 
1vLR+QmK-+-0 
xabcdefghy 

1.? 

توانست با مرا ببخش!( سفید میشورت )یاسر  –در این وضعیت از بازی سیراوان 
28 nd5! آمیزی با اسب به طور موفقیتa6  دست به معامله بزند ) اسبی که خارج

را انجام  ?b5 28از بازی است ( و برتری بگیرد. اما در عوض حرکت نابخشودنی 
 بود. پس از: a8و رخ  a6اش فعال شدن اسب داد که نتیجه

28...nc5 29 nd5 ra3 30 bc3 qg5 31 ra1 qg2  یک شاخه (
یا صرفًا  qg2...32و به دنبالش  rxa1...31ساده و نیرومند دیگر 

31...rxc3!?  ،) تهدید کشنده بودqh1+  وna4#  به سیاه وضعیتی برنده
شود: شاید همه ما در مدار داد. این امر همچون نوری در ظلمت ما را رهنمون می

شود همان اشتباهات را داریم که باعث می« اتصال کوتاههایی » ذهن و تفكرمان 
 بارها و بارها تكرار کنیم.

ال آخری، همه، توجه کنید که در مثهیچ شكی در صحت ارزیابی نان نیست، با این
یک  و -دهد اسب سیاه به بازی برگرددحرکت توصیه شده وی با اینكه اجازه می

های پیش آمده را شخصاً مرا مصمم ساخت تا شاخه -پیاده هم عالوه بر آن بگیرد
بررسی کنم. تجزیه و تحلیل نشان داد که سفید واقعاً برنده است، هر چند دشواری 

العاده و ابتكاری استثنایی از ند وجود دقتی فوقزیادی سر راه وجود دارد که نیازم
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 

تر هدتری را سبب شود و کار حریف را در راه برد پیچیپیدا کند که مقاومت طوالنی
دقتی حریف، سیاه نباید اجازه دهد بختی که به او گرداند. در صورت کوچكترین بی

 رو کرده است، از دست رود.
های یافته خودم هستم، باید به روشنی اعتراف در حالی که مشغول نمایش ادامه

هت ای کامالً متضاد آن تغییر جکنم که از مضمون پوزیسیونی مثال اولیه به نمونه

« هاییناهماهنگی»ام: یعنی تمرین محاسبات پیچیده. از طرف دیگر چنین داده
کند: باعث تأسف خواهد بود اگر اجازه دهیم بخت مكرراً در مقاالت من چهره می

بازان تواند برای شطرنجها و نكاتی که میهای جذاب از دست رود، یافتهنمایش یافته
 و مربیان مفید از کار درآید.

28 nc3-d5! 

ای ندارد و سیاه بختهای هیچ نكته !na4?! bxc4 29 bxe5 nb8 28دامه ا
 بهتری در ادامه کار خواهد داشت.

26...be6xd5 29 qd1xd5 na6xb4! 

گیرد. اما آورد و حتی یک پیاده هم میدار خود را به بازی میسیاه اسب مسئله
 وضعیت وی همچنان دشوار است.

30 rb1xb4? 

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

rxb4 be3! .با برتری جزئی سیاه 
30...ra8xa1+ 31 ke1-f2 

کند که تكیه بر موضع بسیار باز شاه حریف و قوت پیاده ابتدا سفید حمله را آغاز می
 خودی دارد و در عین حال شاهش نیز در پناه اسب ایمن است. dرونده 

XIIIIIIIIY 
8-+-wq-+-+0 
7+p+-+-+-0 
6-+-zP-+kvl0 
5+-+Qzpp+-0 
4-tRP+-+-zp0 
3+-+-+-+P0 
2-+-+NmK-+0 
1tr-+-+-+-0 
xabcdefghy 

 نومید کننده خواهد بود:  ?qg5...31حرکت 
32 qe6+ (32 qxe5? qd2! 33  

qe6+ kg5) 32...kh7 (32...qf6 33 qe8+ & 34 d7) 33rxb7+ 

bg7 34 qe7+ − و یا(34 qxe5+ +-) 
( چیز بهتری نصیب سیاه نخواهد  +be3...32نیز ) با تهدید  ?ra3...31حرکت 

 +qf7 34 d7...33) در صورت  qe6+! qf6 33 qe8+ kg5 32کرد: 

 .-+ +?!kh7 34 rxb7+  )34 c5...33و در صورت  -+
 تر خواهد بود:تردید کردن درباره ادامه زیر بسیار سخت

31...qa5!? 32 qe6+ kg5 33 d7 bg7! تمایل دارد تا پیاده را با  ) سیاه
34...bf6 ) متوقف سازد 
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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.? 

با  qb6 bf6 35 qxa5 rxa5 36 rxb7 ra2! 37 c5 rc2 34ادامه 
ن بازی رسد سفید چنیبرتری جزئی سفید چندان متقاعد کننده نیست. به نظر می

 خواهد کرد: 

34 nc3!! qc5+  34) پس از ادامه...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...bf6 35، سفید با rb5! ra2+ 36 kf1! ra1+ 37 ke2+ +- 
 37 qxd4( ra8...36) یا  ke2 qd4 36 qd5! bf6 35گیرد ( برتری می

exd4 38 nd5 .با داشتن برتری برنده در آخر بازی 
31...e5-e4! 32 qd5-e6+! 

 !+qg8 33خوب نیست، زیرا ادامه  ?qf6...32)حرکت  +rxb7 e3 32ادامه 

bg7 34 re7+ +- +-  33وجود دارد، و یا اگر...kh5 34 c5!?++-  )33 

kg2 qg5+ 34 kh2 .جالب است 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7+R+-+-+-0 
6-+-zP-+kvl0 
5+-+Q+pwq-0 
4-+P+-+-zp0 
3+-+-zp-+P0 
2-+-+N+-mK0 
1tr-+-+-+-0 
xabcdefghy 

1...? 

شان سوفیا پولگار آن را ن دهد کهسیاه خود را با یک قربانی وزیر تماشایی نجات می
 داد: 

34...qf4+!! 35 nxf4 bxf4+ 36 kg2 ra2+ 37 kf1 e2+ 38 

kf2 bg3+ 39 kf3 e1n+! 40 ke3 bf2+ 41 kf4 bg3+ همراه  
 با کیش دائم.

 rf1+ 34...33( ادامه کار چنین است:  kg2 33) به جای  kf3 33و اگر 

kg2 rf2+ 35 kh1  35و حاال نه ادامه...rxe2? 36 qf7+ kg5 37 

qe7+! qxe7 38 dxe7+ +-  35و نه ادامه...rf1+? 36 ng1++-    هیچ
برای سفید بد خواهد بود؛  qf6! 36 d7? rxe2...35کمكی نخواهد کرد، اما 

 kh5 38...37) ادامه  rd2 37 qg8+ bg7...36آنگاه ادامه  ng1 36اگر 

c5 rd1  )38نیز مبهم است qe8+ kh7 39 qh5+ kg8 40 c5 qe5 

41 rb8+ bf8 42 qg6+ qg7 43 qxg7+ kxg7 .با وضعیتی مبهم 
 e3+ 33 kg2 qg5+ 34...32داد: چیز زیادی را تغییر نمی !?d7 32حرکت 

kh2 qf4+!! 33، با همان کیش دائم آشنا؛ یا ادامه kf3 rf1+ 34 kg2 

rf2+ 35 kh1 qc7!= .که مساوی است 
32...qd8-f6 

 .-++kg5? 33 rb5 qf6 34 qxe4...32و نه البته 
33 qe6-e8 kg6-h7 

مردود   -++!!rb1 35با حرکت تماشایی  kg5 34 d7 rd1...33ادامه 
 شود.می

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 d7?  35خام دستانه است، زیرا.. rd1!  35)ادامه...e3+?! 36 qxe3 

qd6 37تر است: به طور محسوسی ضعیف qf4! qc5+ 38 kg2 qc6+ 

39 qf3  )39 qh5+ kg8 37 rb8+ bf8 38 qe8 e3+! 39 kxe3 

( 39 qxe3 rxd7 ) 39...qd6! ( 39...    
rxd7 40 qxd7 qe5+ 41 kf2± ) 40 d8q rd3+ 41 kf2 qh2+ 

42 kf1 qxh3+ شود.به کیش دائم منجر می 
 سیاه دو راه گوناگون برای تساوی دارد: qe7? qh6! 36 d7 35پس از 

(A 36...e3+ 37 qxe3 rf1+ 38 kxf1 qxe3 39 d8q qf3+  و
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40...qxb7. 
(B 36...ra2 37 d8q qf4+ 38 ke1 rxe2+! 39 kxe2 qf3+ 

40 kd2 qc3+ 41 kd1 qf3+ 42 kc2 qc3+ 43 kb1 qa1+  
 همراه با کیش دائم.

35...kh7-g8 36 c4-c5! 
بود( مؤثر نبود، زیرا پاسخ  e8این حرکت یک خرده زودتر )آن هنگام که وزیر در 

35...qg5! 36کرد تا تساوی را با وجود داشت که سفید را وادار می rxg7+! 
 بپذیرد.

36...ra1-a8! 

 rd1 37 c6! rxd6 38...36و اگر  -++!e3+ 37 kg2...36در صورت 

c7++-. 
37 c5-c6 

37 re7?! 37تر بود؛ به خاطر ضعیف...rf8 38 re8 bh6! 39؛ برای مثال 

rxf8+ kxf8 40 d7 kg7 41 c6 bd2!= 39، و یا ادامه kg2!? be3!? 

40 c6 qxd6 41 rxf8+ kxf8 (41...qxf8? 42 qg6+ kh8 43 c7+ 

+-) 42 qxf5+ ke8 43 qxe4+ qe7  همراه با برتری مختصر تا کمی
 بیش از آن برای سفید.

37...ra8-f8 38 d6-d7 

38 rd7 شد.نیز برنده می 
38...e4-e3+ 39 kf2-f1 

سیاه  qxc6 40 d8q...39تر باشد، زیرا پس از دقیق !kg1 39شاید 
 کیش دهد. h2توانست از نمی

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! 

 صورت ممكن بود، حتی سفید ببازد.در غیر این
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، 

یدا را پ «حرکاتتنها»بایست ملی میدر واقع از لحاظ ع -بهترین حرکت را بیابد

روی وی که کامالً هم کامپیوتری نیستند، از  کند. و یافتن همه این حرکات پیش
 تواند آنها را پشت میز تحلیل کند. دشواریآید و میعهده یک بازیكن نیرومند برمی

بندی متعادل زمان تفكر اشخاص است )معموالً من یک ساعت را در کار در تقسیم
.دشوار است« بازی»گیرم( و بیش از آن، حفظ تمرکز مطلق در سراسر ظر مین
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 1396، در فینال قهرمانی ایران، محمد امین طباطباییدر برابر آرین غالمی 

 المللی آرین غالمیاستاد بینتفسیر بازی از : 

 

Gholami,aryan - tabatabaei,M.amin 
Final championship Iranian, 09.06.2017 

1.e4 c5  

حریف، اصالً آمادگی نداشتم و تدارک ندیده بودم و فكر  c5قبل از بازی برای 
 ر روی آن کار کرده بودم.کردم حریف روی لوپز بازی خواهد کرد و بیشتمی

 

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 

من  c3دانستم که حریف برای کنم، اما خوب میرا بازی می c3.3معموالً حرکت 
 را انتخاب کردم. b5¥پاسخ مناسب را آماده کرده و به همین سبب 

3...¤d7 4.d4 cxd4 5.£xd4 a6 6.¥xd7+ ¥xd7 7.c4 ¤f6 8.¤c3  

 شود.بیشتر بازی می g5¥.8در اینجا 
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 

10.a4  
شود ضمن اینكه سیاه می b5دانم چون مانع را حرکت خوبی می a4در اینجا حرکت 

 را هم دارد. b6طرح گرفتن خانه 
10...0–0 11.£d3 £a5?!  

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  
 پسندم.را بیشتر می c8¦...این حرکت سیاه مشكوک است و من حرکت 

11...¦c8 12.¥e3 ¥g4 13.¤d4 ¤d7 14.b3 ¥e6 

12.¥d2 ¦fc8 13.b3 ¦ab8 14.h3!! 

 پیشگیری”دهم. به این نوع حرکات حرکت به این حرکت دو عالمت خوب می
 گویند و این حرکت آثار خیلی زیادی در بازی خواهد داشت. “کننده

14...£h5?!  

 برای وی بهتر بود. d8£...14جای خوبی ندارد و شاید استقرار در  h5وزیر در خانه 
15.a5 ¥c6  



 32 | امه کمیته آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران نویژه 

 

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 

تواند طرح خوبی باشد و بازی را است که می f5...و در ادامه  d7¤...طرح سیاه 
 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  

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 

 حمله کنم. h5است که میخوام به وزیر در  f4¤طرح من در اینجا 
20...h6 21.¤e6 fxe4 22.¤xg7 ¢xg7 23.¥c3 ¦bc8  

بهتر بود که شاه را از آچمزی  h7¢...حرکت سیاه به هیچ عنوان خوب نیست، شاید 

 ساخت.نیز خارج می
23...¢h7 24.¥xe5 £xe5 25.£xe5 dxe5 26.¤c3 

24.¥xe5+?  

 را ندیدم. b6¤در اینجا متاسفانه حرکت بسیار خوب 
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 

 را بازی نكرد و وضعیت بهتر را از دست داد. e8¥سیاه حرکت 
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 
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  

ای سیاه بسیار ضعیف در این وضعیت سفید مختصری بهتر است چراکه آرایش پیاده
 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 
 بیاورد و بازی به حالت تعادل برسد. g5ی را به خانه

43.¦h5+ ¢f6 44.¦h6+ ¢f5 45.¦h5+ ¢f6 46.g4  

 ده بودم، چند کیش پی در پی دادم.چون در تنگی وقت گرفتار ش

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 

 وزیشود گفت حرکتی که مرا به پیراین حرکت سفید بسیار خوب بود و در اصل می
 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 

 است. !f7¦.54دهد در اینجا حرکتی که انجین پیشنهاد می

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 

کرد را ندید و شاید هم فكر می e5¢...سیاه چون در تنگی وقت قرار داشت حرکت 
 شود.بازنده  h2¦.56با حرکت 

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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 های ناهمرنگ در آخر بازیفیل
  المللی آرش روغنیتهیه و تنظیم: استاد بین

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 

ابتدای مقاله  نمونه هایشود. 
های تر هستند و تمرینساده

توانید تر را در انتها میمشكل
ببینید. در این مقاله منظور از 

کسی است که مهره « مهاجم»
کسی است که مهره عقب است و برای « مدافع»جنگد و جلو است و برای برد می

 تالش می کند. تساوی
الزم به ذکر است که من این مقاله را در اوایل پاییز تهیه کرده بودم. اما پس از 

های عمومی تیم ملی با استفاده از مطالب مطرح شده توسط شرکت در کالس
 استادبزرگ سرخان گولیف چند نمونه بدان افزودم.

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

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

 گیرد و بازی مساوی است.به محض اینكه سفید پیاده را براند سیاه آن را با فیل می
 ها و پیاده بستگی دارد. ها نتیجه بازی به موقعیت شاهبودن فیلدر صورت همرنگ 

 به عنوان مثال:

  :1آزمون

که سفید دهید  رنگ باشند( نشانها همباشد )فیل f4در  c4اگر فیل سفید به جای 
 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 

 ها ناهمرنگ(:)فیل و دو پیاده در برابر فیلفیل 
ها دور و شاه ها دوبله باشند، فقط در صورتی که شاه مدافع از پیادهالف( اگر پیاده

 است: های زیر بازی مساویرا برد. در مثالتوان بازی مهاجم نزدیک باشد می

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

 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 

حالت بلوکه به وجود می آید. بلوکه زمانی ایجاد  ??c6.1در این وضعیت در صورت 
می شود که طرف مهاجم پیاده هایش را در خانه همرنگ فیل خودش قرار دهد. در 

واند پیاده سفید هیچگاه نمی ت d6¥...1و به دنبال آن   c6+?? ¢c7.1اینجا بعد از
 هایش را جلوتر براند و بازی مساوی است. در نتیجه سفید باید سعی کند که پیاده

هایش در خانه مخالف رنگ فیلش قرار گیرد. براند، به طوری که پیاده d6 را به
ممكن نیست. در نتیجه سفید  xd6¥...1در حال حاضر به دلیل  ??d6.1حرکت 

 .  حرکت دهدرا  dوذ کند و سپس پیاده نف c6یا  e6ابتدا باید با شاهش به 
1.¥b5+! 

را رها کند. حرکت  c6و  e6شود یكی از خانه های به این ترتیب شاه سیاه ناچار می
1. ¥b5  1 از.¥g4+تر است، زیرا فیل سفید در قویb5 های مهم خانهc6  وd7 

 کند.ها قرار دارند کنترل میرا که در مسیر پیشروی پیاده
1...¢e7 

سفید می برد. دقت کنید که اگر فیل سفید  +c7 2.¢e4 ¥f2 3.d6¢...1از:  بعد
 را بازی کند. c6¢...3توانست ی بود، سیاه م g4در  b5به جای 

2.¥a4 

 کند.خالی می c6را برای نفوذ شاه به  b5خانه 
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-+-+-vl-+0 
9+-+k+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-zPP+-+-0 
9-+-mK-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+L+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

بر خالف وضعیت قبل، این بار فیل سیاه در موقعیت درستی قرار دارد. زیرا عالوه 
را هم زیر ضرب گرفته است.  c5گیری می کند، پیاده جلو d6اینكه از حرکت  بر

زیر  ،رنگ برای طرف مدافعهای ناهمیكی از مهمترین اصول در آخر بازی فیل
 .استضرب گرفتن پیاده های حریف توسط فیل 

1.¥b5+ ¢c7!=  
XIIIIIIIIY 
9-+-mkl+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+PzP-+-+0 
9+-+K+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-vL-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 فتهیاده های سفید بیش از حد پیشرفیل سیاه در جای صحیح قرار گرفته است، اما پ
را ندارد. در نتیجه سیاه در حالت  a4-e8اند و فیل سیاه امكان حرکت در قطر 

 گیرد:زوگزوانگ قرار می
1.¥b6+ ¢c8 2.¢c5+- 

های ناهمرنگ، طرف مهاجم در بازی فیل توان گفت که در آخربه طور کلی می
برد. این قاعده یک بازی را می 6صورت داشتن دو پیاده رونده متصل در عرض 

 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= 

 :فیل و دو پیاده جدا از هم )منفصل( در برابر فیل ناهمرنگ ج(
 شود.شانس برد بیشتر می دنها از هم دورتر باشدر این حالت هر چه پیاده

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

ها قرار ها فاصله باشد و شاه مدافع مقابل پیادهیكه یک ستون بین پیادهدرصورت
 بگیرد بازی مساوی است.

1.¥e4 ¥h4 2.¢e6 ¥g5 3.¢f7 ¢d8! 4.e6 ¥h4 

 شود که هر دو پیاده را مهار کند.به این ترتیب شاه سیاه موفق می
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-mk-vl-+-0 
9-+P+-+-+0 
9+-+K+P+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+L+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

ها دو ستون با هم فاصله داشته باشند و هر دو در ستون فیل درصورتی که پیاده
 .توان بردباشند، معموالً می

1.¥f3 ¥h4 2.¢e6+- 

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

شود. ها دو ستون با هم فاصله دارند، نتیجه مساوی میدر این وضعیت با اینكه پیاده
تواند جلوی می h2-b8 قطرهای زیرا فیل سیاه با قرار گرفتن در هر یک از خانه

 پیشروی هر دو پیاده را بگیرد.
1.¢c5 ¥c7! 2.¢d4 ¥f4 3.¢e4 ¢g5! 4.¢d5 ¢f6= 

ها مرکزی باشد و پیاده دیگر دو ستون با آن فاصله یكی از پیاده در صورتی که
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 

1.¥f7! ¢a2  
 1...¢a3 2.¥g6!  
2.¥e6 ¢a3 3.¥f5! b2 4.¥b1=  

فضای کافی برای نفوذ شاه وجود  bمشكل سیاه اینست که در سمت چپ پیاده 
 ندارد.

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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رسید. مشكل سیاه موقعیت بود بازی به سادگی به تساوی می a7اگر فیل سیاه در 
 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+- 

 های ناهمرنگ: آخربازی فیلدر  دفاعاصول کلی 
سعی کند پیاده های حریف را بلوکه کند، یعنی کاری کند که  طرف مدافع باید -1

گیرد. به این ترتیب مدافع همرنگ فیلش قرار ب هایهای حریف در خانهپیاده
  های حریف جلوگیری کند.تواند از پیشروی بیشتر پیادهمی

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.
 راه نفوذ شاه حریف را با شاه خودش سد کند. ،د سعی کندطرف مدافع بای -2

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= 

را با فیل زیر ضرب بگیرد. به این ترتیب های حریف طرف مدافع باید پیاده -3
شود که شاهش را مقید به دفاع از پیاده نماید و یا اینكه مجبور مهاجم یا مجبور می

 جاد بلوکه منجر شود.یشود که ممكن است به ابه راندن پیاده می
 

 

 :2آزمون

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+k+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-zPPvL-0 
9l+-+K+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

 کند.سیاه شروع و مساوی می
 
ال فیل خود را فع، یک یا دو پیاده کردنگاهی الزم است طرف مدافع با قربانی  -4

رسیدن به  وهای حریف کند. فعال کردن فیل ممكن است به قصد حمله به پیاده
 رونده حریف باشد.حالت بلوکه و یا مهار پیاده 

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=  

نفوذ  b5، با شاه به f5در نمودار زیر سفید قصد دارد پس از مستقر کردن فیل در 
 کند.

 )واریانت( 1927کان  -لونفیش 
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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کند تا با شاهش جلوی را به فیل واگذار می hبدین ترتیب سیاه وظیفه مهار پیاده 
 نفوذ شاه سفید را بگیرد.

، مسابقات رپید بیجینگ2011نیلسن  –پانومارویف   

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 

26.¥c5!  

 بازی به شاه ورود از جلوگیری

26...¥f5? 
26...d4! 27.¥xd4 (27.¢e2 ¥f5=) 27...¢f8= 

 !نیست شاه کردن فعال برای زیادی بهای پیاده یک

 

27.¢e3 ¥h3 28.¢f4 ¥f5 29.d4 ¥b1 30.a4 

 سیاه a5-a4...برای جلوگیری از 
30...a5  

30...b5 31.¢e5 ¥a2 32.a5! b4  

(32...¥c4 33.b4+- 
 توسط شاه( a6با ایده گرفتن پیاده 

33.¥xb4 ¥c4 34.¥e7 ¥b3 35.¢d6 ¥c4 36.b4 ¢h8 37.¥f8 ¢g8 

38.¥g7 

 زوگزوانگبا 

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=  

 سیاه از پیشروی بیشتر شاه سفید جلوگیری کرد( bپیاده 
36...¢g8= 

 

33.a5!+– ¥c4 34.¢e5 ¥b3 35.¢d6 ¥c4 36.¢c5 ¢h8 37.¢b6 ¥a6 

38.¥f8 ¢g8 39.¥g7 

 زوگزوانگبا 
39...h5 40.gxh6 ¢h7 41.¢c7 ¢g8 42.¢d6 ¥c4 43.¢e7 

1–0 

 

 

 :3آزمون

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

 :های ناهمرنگاصول کلی مربوط به طرف مهاجم در آخر بازی فیل
 طرف مهاجم باید از بلوکه شدن پیاده های رونده اش جلوگیری کند. -1
ربازی ها باید سعی کند، شاهش را فعال کند و به طرف مهاجم مانند همه آخ -2

 هدایت کند. ،رونده اش را به سمت خانه ارتقاء کمک شاهش پیاده یا پیاده های
 طرف مهاجم باید سعی کند که در دو جناح پیاده رونده ایجاد کند. -3

 مثال:

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 

را بلوکه کرده است. سفید در جناح شاه دارای اکثریت پیاده ای  b5سیاه پیاده رونده 
 می باشد. سفید در جناح شاه پیاده رونده دوم را به ترتیب زیر ایجاد می کند: 2 هب 3

1.¥e4! 

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

  گ!زوگزوان دوباره

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 

، شاهش را به جناح شاه منتقل e4و به دنبال آن سفید پس از قرار دادن فیل در 
حض ، چون به مجناح شاه بیاوردد شاه خود را به می کند. در این حالت سیاه نمیتوان

)فیل سیاه وزیر می شود  hیا  bبرسد یكی از پیاده های  eاینكه شاه سیاه به ستون 
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 تواند هر دو پیاده را مهار کند(ی زمان نمهم
ضمن  e4نكته جالب توجه دیگر این است که فیل سفید پس از قرار گرفتن در 

 ز جلوگیری می کند.سیاه نی gاز پیشروی پیاده  bحمایت از پیاده 
طرف مهاجم باید فیلش را در جایی قرار دهد که در همان قطری که از پیشروی  -4

 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 

کند. اگر هم دفاع می  g3فیل سیاه ضمن جلوگیری از پیشروی پیاده های سفید از 
 به تساوی می رسید. fبود، سفید با راندن پیاده  f5در  d5پیاده سفید به جای 

 :4آزمون

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9zpl+-+k+p0 
9-+-+-+p+0 
9+p+-+-+-0 
9-+-+P+-vL0 
9zP-+P+-+-0 
9-+-+-+PzP0 
9+-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

در صورتی که نوبت حرکت با سیاه باشد، راه مساوی سیاه را پیدا کنید. -1  
 در صورتیكه نوبت با سفید باشد، برد سفید را پیدا کنید. -2

 

 :5آزمون
1946سکی فیانو –ایوه   

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.
سفید باید ضمن جلوگیری از حرکت شاه سیاه به  ،با توجه به اصل دوم راهنمایی:

 جناح وزیر، راه مناسبی برای انتقال شاهش به این جناح پیدا کند.

 :6آزمون

2010 آناند قهرمانی جهان –توپالوف   

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 

از پیاده دفاع  g8¢با  h6¢را با فیل مهار کند و در صورت  dآیا سیاه باید پیاده 
 باشد؟  dدفاع کند و با شاه مراقب  h7کند یا برعكس، با فیل از 
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 :7آزمون

1955باتوینیک  –ف وکوت  

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.

 :8آزمون

 باگیروف –آسیف 
 19۸9لنینگراد 

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

 بردشروع و می سفید
 

 :هاپاسخ آزمون
دهد که فیلش را با ی ود به سیاه اجازه نمسفید با حائل کردن فیل خ :1آزمون 

 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 

 زوگزوانگ قرار دارد.سیاه در 
و مثال اول می توان به تفاوت زیاد بین وضعیت فیل های  آزمونبا مقایسه این 

 همرنگ و ناهمرنگ پی برد.

 :جلوگیری کند e6دو طریق می تواند از  است. سیاه به e6تهدید سفید  :2آزمون 
1...¥b3?? 2.¢d4 

 منتقل می کند و می برد. d6به  c5و به دنبال آن سفید شاهش را از 
1...¥d7!=  

پیاده را با فیل زیر ضرب می گیرد. به این ترتیب سفید نمی  e6ضمن جلوگیری از 
 منتقل کند. d6تواند شاهش را به 

 افتد.فاوت بازی کند چه اتفاقی میابتدا ببینید که اگر سفید بی ت :3آزمون 
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–+ 

تواند از پیشروی پیاده های رونده متصل ی و سیاه بازی را می برد. چرا که سفید نم
 سیاه جلوگیری کند.

 شد. بنابراین:بود، بازی مساوی می d3در  d4گر پیاده سیاه به جای در این وضعیت ا
1.¥e5! 

م زمینه برای ایجاد بلوکه در آینده فراه ،وسیله فیله با زیر ضرب گرفتن پیاده ب
 شود.می

1...d3 2.h4 

 جلوگیری می کند. h4...2از حرکت 
2...¢f5 3.¥c3 ¢g4 4.¥f6 ¢f3 5.¢e1 ¢e3 6.¥g5+ ¢d4 7.¢d1! 

a5 8.bxa5 ¢xc5 9.¢d2 ¢b5 10.¥f6 ¢xa5 11.¥c3+= بلوکه 

سیاه فقط در صورتی می تواند مساوی کند که پیاده های رونده متصل  :4آزمون 

 هسفید را بلوکه نماید. برای رسیدن به این هدف باید با زیر ضرب گرفتن پیاده ها ب
 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 

 ، سیاه به سادگی به تساوی می رسد. a6  ،h5  ،¢e6و به دنبال آن با 
می کند و پس از انتقال شاه به  f2¢.1در صورتی که که نوبت سفید باشد، سفید  

e3  و فیل بهc3 پیاده ،d3  را بهd4  و سپسd5 راند بعد شاه را به میd4  منتقل
 می راند و ... e6و  e5را به  e4می کند وآنگاه پیاده 

  :5آزمون 
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!

 :6آزمون 
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  

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

 گزوانزوگ با 

58...¥b5 59.g6! 

1–0 

دارد و در صورت لزوم می تواند با حرکت  b3سیاه یک پیاده رونده در  :7آزمون 

d4  این پیاده را حفظ کند. برای بردن بازی الزم است در جناح دیگر یک پیاده رونده
 به جایی نمی رسد. بنابراین: e7¥.2به دلیل  g3¢...1. حرکت ایجاد شود

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+ 

 :8آزمون 
67.£f3! 

 به تمایلی است جلو پیاده دو یا یک که کسی ناهمرنگ هایفیل حضور در معموالً

 این ایهپیاد ساختار اصالح و  g4 پیاده روی بر سیاه فشار اینجا در .ندارد تعویض

 .کندمی توجیه را تعویض

 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!+- 

 دوگانه حمله با 

 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+! 

 !اصلی نكته 

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! 

 .کامل بلوکه =h6 ¥c2.75 گرفتن ضرب زیر 
 گرفتن ضرب زیر مانند ناهمرنگ هایفیل بازی آخر اصول از برخی که کنید قتد

 .است حاکم هم پیاده چند مقابل فیل بازی آخر در بلوکه و هاهپیاد

 

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 


