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 ی موفق آموزشی وبرنامهیک اهداف نکاتی پیرامون 

 در آن شخصیهای آنالیز بازینقش و اصول 

 آرتور یوسوپوفو  مارک دوورتسکیدو مربی معروف  ینوشته «آموزش شطرنج اسرار»برداشتی از کتاب جالب: 

 جان هارتمنو برخی نظرات 

 
 تهیه و تنظیم: محمّد خیرخواه

 1397تیرماه  17
 

های خویش پرسید و من توضیحاتی در این مورد به ایشان ی صحیح آنالیز بازیورد شیوهچند روز پیش یکی از دوستان سوالی در م

دادم. بعد این نکته به ذهنم رسید که شاید این موضوع بسیار مهم، سوال بسیاری دیگر از شطرنج دوستان که خصوصاً عالقه به پیشرفت 

های مناسب برای آنالیز ای از دستورالعملت به کار شدم تا خالصهو بهبود مهارت و قدرت بازی خویش دارند، باشد. به همین سبب دس

ی دنیا در این مورد را به صورت فشرده و خالصه در اختیار همگان قرار بیابم و توصیه مربیان برجسته مختلفو تحلیل بازی در منابع 

موفقیت و شاید یکی از مهمترین اسرار پیشرفت  نظر بسیاری از بزرگان و مربیان، رمزاین مهارت بسیار مهم که بهکسب دهم تا با 

 شطرنجی است بیشتر آشنا شویم.

 

 ی آموزش شطرنجفلسفه

هدفمند و ی آموزشی ی یک برنامهدر این مقاله قصد دارم ابتدا درباره فلسفه
در آن و های خود موفق صحبت کنیم و سپس به نقش و جایگاه آنالیز بازی

 اشاره کنم. ،اجرای آن بعد از هر بازی و اصول صحیح

 
 . . .و  کاسپاروف یگر وسوپوف،یآرتور  ،یدوورتسک مارک، با حضور خود او کینیمدرسه شطرنج باتو

 

ی مدرسهنویسنده و مربی مشهور روس که خود در  مارک دوورتسکی

خود اخیر های آموزش شطرنج دیده است در یکی از کتاب باتوینیک شطرنج

 ی آموزشی موفق چنین گفته است:یک برنامه یو فلسفهدرباره اهداف 
 

های آموزشی من از بیشترین اهمیت ای که در برنامهتنها نکته

های عملی و بهبود و پیشرفت مهارتتمرکز بر روی  :برخوردار بوده

 . بازیکنان استنه دانش تئوریک 
 

تمرکز . استخیلی ساده  مارک دوورتسکیی آموزشی در حقیقت برنامه

ی عملی ارزیابی و قوه هایبر ارتقای مهارتاو ی آموزشی موفق برنامه

پویا و فعالی ی آموزشفرآیند ی آموزشی . این برنامهقرار داردبازیکن شهودی 

ن گرچه داشت د.نیا معلم نقش بنیادین دارکه در آن بازخوردهای مربی  است
اطالعات تئوریک نقش موثری در 
پیشرفت مهارتهای بازیکن دارد اما 

ی آموزشی هدف اصلی برنامه

نفسه افزایش فی دوورتسکی

به عنوان بلکه  دانش او نیست
ی آموزشی هدف یک برنامه

توان افزایش مناسب شطرنج، 

مسائل و  آمیزیتحل موفق عملی

مشکالتی است که در جریان بازی 

تمامی  .شودبا آنها مواجه می

  شوند.های آموزشی وی با این هدف دنبال میفعالیت

ی کار آموزش فلسفه»این مطالب را خود دوورتسکی در مبحثی با عنوان 

در شهر  2003کنفرانسی که برای مربیان شطرنج در سال در  «شطرنج

 جلد دوم کتاب:دگومیس روسیه اجرا کرده و متن آن را در 
For Friends and Colleagues, Volume 2: Reflections on my 

Profession 
 توان یافت.آورده است می 156و  155فحات ص

 گوید:در این سخنرانی دوورتسکی می

 «ی تفکرشیوه» مهارتدو بهبود  اوی آموزشی هدف اصلی برنامهو تمرکز }

ل الگوها یا حاست. این امر با تمرین و تقلید  نابازیکن «گیریتصمیم»و 

در ذهن شطرنجباز ایجاد کرده ناسبی تم «دید شطرنجی»های که پوزیسیون

ابه را در جریان بازی ردیابی های مشتا موقعیتدهد میاین قدرت را به وی  و
 :گویدمیاو در ادامه چنین  شوند.کند، ایجاد می

 ی شهود، بسیار مهم است.یا همان قوهتقویت ضمیر ناخودآگاه بازیکنان  (1

های عمومی و دانش شطرنجی باید در راستای تقویت هرگونه آموزش ایده (2

http://www.uscfsales.com/for-friends-colleagues-volume-ii-reflections-on-my-profession.html
http://www.uscfsales.com/for-friends-colleagues-volume-ii-reflections-on-my-profession.html
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 ی بازیکنان باشد.ی شهودقوه

 محاسبه آمده تا ارزیابی پوزیسیون،فرآیند ضمیرناخودآگاه به کمک  یقوه (3
 انتخاب حرکات کاندیدا و مسائل مرتبط با آنان را انجام دهد.

 

تر از گذشته است، اما بسیاری گرایانهقعانکه ماهیت شطرنج مدرن، بسیار وبا ای
در اکثر کماکان ، قبلی ی عمومیاز مالحظات پوزیسیونی پذیرفته شده

 ها صادقند.{پوزیسیون
 

های موثر و خلق بازتابنظر هدف سیستم آموزشی دوورتسکی، تقویت به

ی شهود یا ه تقویت قوهاست که منجر ب «تصویر شطرنجی»ذهنی یا همان 

وی بر روی صحنهصحیح های العملشکل عکسگاه بازیکن بهآتوان ناخود
ایجاد ی بازجریان این سیستم آموزش شرایطی کامالً مشابه در . استی نبرد 

کامالً فعال و پویاست و جایگزین مناسبی ای سبب شیوههمین و به شودمی
ساده یا بازپخش یدئوهای گشایشوی تماشایهای غیرفعالی نظیر برای روش

 ی بازی اساتید شطرنج است. 
قصد آموزش مهارتی اگر هدفمند است، مثالً کامالً ی آموزشی این شیوه

این از طریق بازپروری مداوم یم، داربازیکن را  یویژهخاص یا رفع ناتوانی 
یم خواه ترکار به این هدف نزدیک یبازتاب و نتیجهگیری اندازهها و تکنیک

انتقادی -ی مربی یا خودگیری با بازخوردهای هوشمندانهاین اندازه شد.

بازیکن حاصل شده و با این ترتیب خطاهای او آشکار شده و با این ترتیب 
آموزش مرحله به ی راه مسیر بعدی نقشهبعدی تنظیم و آموزش مراحل 
 .مشخص خواهد شدمرحله 

 

 استاد بزرگ، طراحی وح نیرومندطس برایی آموزشی دوورتسکی برنامهنظر به
ی آموزشی عنوان برنامهبهتوانند از این برنامه هم مییا آماتورها آشده است. 

 استفاده کنند؟  خودآموز خویش
ی استاد به یاری مربی با درجه بازهم نیازاگر چنین امکانی وجود دارد، آیا 

 ؟ در عمل اجرای این برنامه چگونه باید باشد؟دارندبزرگ 
 

حتی بدون حضور  ،ی آموزشیاستفاده از این برنامه ،از مربیان نظر برخیبه
ی در حقیقت متون پیشرفته مقدور است. نیز عنوان مربیاستاد بزرگ به

های ها، بانکنظیر انواع انجین ،موجود هایشطرنجی همراه با تکنولوژی
وئی، جای ویدیهای آنالین صورت آنالین و آموزشاطالعاتی، امکان بازی به

گ به عنوان مربی را پر خواهد کرد و بازیکنان را در یافتن خالی استاد بزر
ی متمرکز آنان در برنامه کردنو برطرف  یشخوهای و ضعفاشتباهات 

توان کامپیوتر را به عنوان در هر صورت می آموزشی خود یاری خواهد داد.
شن که تا زمانی که رواستاد بزرگی مجازی و خستگی ناپذیر، در نظر گرفت 

)توجه داشته باشید، که  پاسخگوی سواالت احتمالی شما خواهد بود. !است
بدنام کردن اهمیت و نقش حضور مربی و راهنمای خوب  ی بیان،شیوهاین 

نیست، بلکه یادآور این نکته است که با نبود چنین راهنمای ارزشمندی، 
 ر است(.پذیهای جایگزین نیز امکاناستفاده از گزینه

شاید باور نداشته باشید، اما این رویه دقیقاً مطابق با آخرین تحقیقات پژوهشی 
ای )از جمله شطرنج( با نحوهبرگی و مهارت در هر زمینهی ارتباط خِدر زمینه

 گویند. «تمرینات سنجیده»ی آموزش و خودآموزی آن است که به آن 

، ین مداوم و طوالنی مدتبا تمر «تمرینات سنجیده»توجه داشته باشید که 

تفاوت دارد. برخی بازیکنان شطرنج ممکن است بیش از ده هزار ساعت یا 

گونگی و هیچ پیشرفتی نداشته باشند! بلکه چباشند حتی بیشتر تمرین کرده 
در این مورد ما  ی نهایی دارد.آنان است که نشان از نتیجه عملکردی و شیوه

ی عدد ریتینگ حدود م که در محدودههم در کشور بازیکنان بسیاری داری
کنند و با کمال تعجب پیشرفت ها بازی و تمرین میسال 2200تا  1800

  شود.محسوس و بیشتری در میزان مهارت و رشد آنان دیده نمی
کنید اهمیت ندارد، بلکه اینکه کنم اینکه چه مدت تمرین میدوباره تاکید می

  کنید مهم است.چگونه تمرین می
های زیادی آشنا هستند. کتاب مشکل با اینما بازان ته بسیاری از شطرنجالب

کنند، ویدیوهای گشایشی و بازیهای اساتید را بررسی میخوانند، بازیمی
کنند، حتی تمرینات آنالین تاکتیکی حل میهای بلیتس بزرگان را تماشا می

ا دست آخر کنند، امکنند و در مسابقات محلی متعدد و مکرر شرکت می
 کنند!مشاهده نمیدر قدرت بازی خویش پیشرفت محسوسی 

 

 شد؟نای در ذهن شما ایجاد آیا حس مشابه
 

ردان نباید مثل مومیائی سرگ دداری مایل به پیشرفت و بهبود بازی خوداگر ت
را  دی آموزش خو. مجبوریم شیوهدو بدون هدف به این در و آن در بزنی

د کاربردر این میان ی ممکن را کسب کنیم. نتیجه سامان داده تا بیشترینسرو
العاده کمک ی تکنولوژی و متون مختلف شطرنجی فوقمدبرانه و هوشمندانه

ی آموزش دوورتسکی در کنار استفاده از تکنولوژی اگر از شیوه د کرد.نخواه

یشرفت پدستیابی به عنوان مدل آموزشی خود استفاده کنیم، مدرن شطرنج به

 .شدپذیر خواهد امکان ،شرط سماجت و پشتکار در تمرین واقعی به
 

ی کار خویش ی آموزشی فوق را سرلوحهخوب حاال فرض کنیم که شیوه
 چه کنیم؟و قرار دادیم. از کجا باید شروع کنیم؟ 

 

است. در حقیقت مصمم  «خود شناسی»اولین کاری که باید انجام دهیم، 

ح کنیم و تمرکز بر افزایش توان های بازی خویش را تصحیهستیم تا ضعف
ی شهود( و مهارت ارزیابی پوزیسیون داشته باشیم. برای ضمیر ناخودآگاه )قوه

این منظور باید ابتدا نقاط ضعف بازی و نقاط کور ضمیرناخودآگاه خویش را 
 بیابیم. اما چگونه این حقایق را پیدا کنیم؟ 

یط بسیار مناسبی برای یافتن های ما محی بازیتحلیل و آنالیز سازمان یافته

توان می شدهاست و بر اساس آن همانطور که در باال به آن اشاره این ضعف

 .ی آموزشی مدون و پویائی تهیه و اجرا کردبرنامه
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 آنالیز بازی و خودشناسی یو شیوه اهمیت
 

ر دقبل از ورود به مبحث آنالیز بازیهای شخصی اندکی شاید واجب باشد که 
به مفهوم کلی آن و معرفی چند کتاب در این  آنالیز بازیی تاریخچهمورد 
  صحبت کنیم.مورد 

 

 1749ال در س فیلیدورابتدا به اولین کتاب شاهکاری که در این مورد توسط 

جورج توسط  1834میالدی، به زبان فرانسه نوشته شده و بعدها در سال 

 .کنممیبه انگلیسی ترجمه شد اشاره  واکر

 The Celebratedگلیسی کتاب نام ان

analysis of the game of Chess  است
ی گشایش ها بر اساس شیوهو در آن بازی

بندی شده و مورد تحلیل و آنالیز آنان دسته
ی اند و به نوعی شیوهقرار گرفته فیلیدور

 تحلیل بازی را به همگان نشان داد.
)ناگفته نماند که قبل از فیلیدور در 

ثل ایران و هند و برخی کشورهایی م
کشورهای عربی، آنالیز بازی شطرنج و 
کتبی در این زمینه وجود داشته که فیلیدور 
با نیم نگاهی به آنان، در دنیای غرب اولین 

 کتاب درباره آنالیز بازی را تهیه کرد؛ مترجم(. 
های تئوریک پرداخته به تحلیل انواع آخربازی فیلیدوردر فصول پایانی کتاب 

 در زمان خود بسیار جالب و آموزنده است.که 
 

وجود دارد که  های متعدد دیگری درباره این موضوع در کتابخانهالبته کتاب
ی مستقیم به نکات اصلی و کلیدی نامه و اشارهدر بیشتر آنان بدون ارایه شیوه

ر های متعدد کرده و کاکه در آنالیز بازی باید توجه داشت، اقدام به آنالیز بازی
  اند.ی خواننده قرار دادهبندی نکات فوق را به عهدهدسته

 
در این مورد شاید بهترین کتابی که 
در دست دارم توسط استاد بزرگ 

در سال  جان تیمانهلندی 

تهیه و منتشر شده که در  1997
توسط دختر  2003سال 

نان، به  نان یعنی پترا جان دکتر
زبان انگلیسی و با نام 
The art of Chess Analysis 
تهیه و منتشر شده که در آن استاد 

بازی بزرگان  24بزرگ جان تیمان 
شطرنج زمان خود را با استادی تمام 
آنالیز کرده و در جریان آنالیزهای دقیق خود طرح های مختلف طرفین در 
تک تک حرکات مورد بررسی خویش را با دقت فراوان توضیح داده که از 

با انواع طرح و نقشه در جریان مراحل مختلف بازی، این منظر که خواننده 
همین شود بسیار کاربردی و مفید است و کتاب بهحرکت به حرکت آشنا می

سبب معروف است، اما همچنان نکاتی که مد نظرما در این مقاله است در 

هائی که در جریان آنالیز بازی آن به روشنی وجود ندارد و خواننده باید آیتم
 آنها توجه ویژه شود را باید خود، استخراج نماید.باید به 

 
کتاب دیگری که توسط مربی ارشد 

 یل  مارک باکْفدراسیون شطرنج آمریکا 

میالدی و با عنوان  1987در سال 

آنالیز  برای یای سازمان یافتهشیوه»

حاوی نکات  شدهمنتشر  «عملی بازی

جالبی در مورد پارامترهای موثری که در 
الیز بازی باید به آنها توجه شود جریان آن

ی ما بسیار است که به موضوع مقاله
نزدیک است. این کتاب در زمان خود 
بسیار مورد اقبال عموم قرار گرفت به

رغم اینکه کتاب از بهتجدید چاپ شد.  1999و  1989طوری که در سالهای 
لیز و های کامپیوتری و متدهای جدید آنای استفاده از انجینجهت شیوه

های جالب نویسنده در تحلیل کامپیوتری نسبتاً قدیمی است، اما راهنمائی
 گیری خواننده برای آنالیز بازی بسیار مفید هستند.جهت

 

ی بسیار با ترجمه «آمادگی برای مسابقات شطرنج»اما دوستانی که با کتاب 

از روی کتاب  1379در سال  یگرمرودیشیبهرام کخوب 
Training for the tournament player  نوشته مارک دوورتسکی و آرتور

به زبان  1991یوسوپوف که در سال 
به  1993روسی نوشته شده و در سال 

زبان انگلیسی ترجمه شده، آشنا هستند، 
دانند که آرتور یوسوپوف در این خوب می

کتاب ارزشمند فصلی با همین مضمون 

  «شخصیهای ی آنالیز بازیشیوه»یعنی 

او در  رده که بسیار مفید و آموزنده است.آو
های های مربیاین کتاب تمامی توصیه

میخائیل و مارک دوورتسکی خود یعنی 

را به شکلی سیستماتیک و باتوینیک 

منظم 
ارایه کرده که کامالً مطابق با نیاز مقاله 

 حاضر است.
ناگفته نماند که کتاب فوق بعدها با 

کتاب در  عنوان اولینعنوانی دیگر و به
جلدی با عنوان جدید  5ی یک مجموعه

منتشر شد که  «شطرنج آموزش اسرار»

البته محتوای آن خیلی تغییری نکرده و 
فقط مترجم روسی به انگلیسی آن تغییر 

به این مطلب بعداً مراجعه  کرده است.
 خواهیم کرد.
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مواردی که تالش خواهم کرد 

در بخش سوم این کتاب  وپوفیوسُ

ه بیان کرده را به صورت صفح 18در 
طبیعی . راوی برای شما بازگو کنم

است دوستانی که عالقه دارند پای 

 وپوفیوسُهای کامل صحبت

توانند به متن اصلی کتاب بنشینند می
 مراجعه نمایند.

 
 

§§§§§§ 
 

به عنوان ابزاری بنیادین برای پیشرفت  شخصیهای آنالیز بازیهاست سال

 ت. در شطرنج شناخته شده اس
 یکی از اولین کسانی بود که این میخائیل باتوینیکقهرمان شطرنج جهان 

 موضوع را به شکل برجسته بیان کرده بود:
 د را دارد: های خاص خودر محیط آرام خانگی ویژگی آنالیز بازی

رغم بهاما جا کنید. هآزادانه جابتوانید میها را و مهره محدودیت زمانی ندارید
دو این ،“جریان بازیآنالیز در”و  “آنالیز خانگی”ف اساسی میان این دو اختال

 اشتراکات متعددی نیز دارند. 
 ی یک هستندگرانی درجهتحلیلی دنیا بازان برجستهتمامی شطرنجاینکه 

ته برای تبدیل شدن به یک شطرنجباز برجس: پس ی انکار ناپذیر است.حقیقت

 .داشته باشیدازی در آنالیز ب آلابتدا باید مهارت ایده
 

 “آنالیز درجریان بازی”و  “آنالیز خانگی”یک اختالف اساسی دیگر مابین 
ی آزمایش ذهن تحلیل شما همواره در بوته ،وجود دارد: در جریان بازی

در آنالیزهای خانگی انتقاد و اعتراضی گیرد درحالی که انتقادی حریف قرار می
ندارد. برای دوری جستن از آنالیزهای وجود شما ی مورد تحلیل در برابر ایده

ضعیف خانگی شاید بهتر باشد که این نتایج را منتشر کنید. با این ترتیب در 
 !قرار خواهید گرفتمتعددی معرض انتقاد خوانندگان 

 

ی ای تفسیر بازی برای انتشار، شیوهبدین ترتیب انتشار آنالیز بازی یا تهیه 

 ازی است. مطمئن برای استادی در آنالیز ب

 در بیسچسی خود با )این نظر را مارک دوورتسکی در آخرین مصاحبه
 .(استاظهار کرده  11/10/2016 تاریخ

 

ی بزرگ خاندان شطرنج )این عنوانی است که به با عقیده گری کاسپاروف

ی کتاب خود با عنوان موافق بود و در مقدمه اند(دادهمیخائیل باتوینیک 

The test of Time است: نوشته نینچ 1986ر سال د 

ی پیشرفت مداوم ، پایهشخصیهای آنالیز بازیعادت به که  ممطمئنیقین به

آن را مدیون دوران تحصیلم در مدرسه وشطرنج بوده است در من و استادی 

 .هستم 1978الی  1973های ی شطرنج باتوینیک در طی سال
 

، مارک دوورتسکی نیز که ی این مبحث خواهید دیدو همانطور که در ادامه
ی شطرنج باتوینیک در مسکو بوده، نصیحت فوق را به تمامی سالها در مدرسه

 منتقل کرده است.شاگردانش 
 

های خودمان، در حقیقت مهارت تحلیل خویش را ی دقیق بازیبا مطالعه
تا تصمیماتی که در جریان بازی  یابیممیکنیم و این فرصت را تقویت می

آن چیزی که برای ما دو چندان مفید است، پاالیش  .کنیمرا بازبینی ایم گرفته
در بازیقطعاً هائی است که توان شهود یا ضمیر ناخودآگاه ما در پوزیسیون

 ما نیز شکل خواهند گرفت است. آتیهای 
به هایشان نصحیت عجیب باتوینیک به شاگردانش در مورد انتشار آنالیز بازی

توسط خوانندگان در نوع خود  آن کنکاشو گرفتن  جهت مورد انتقاد قرار
ختیار عموم قراردادن آنالیز اما آیا به نظر شما در ا بوده است. بدیعو جالب 
یافتن اشکاالت آن در عصر موشکافی دقیق خوانندگان و به جهت  ،بازی

توان این اشکاالت را با استفاده از قولی نمیتکنولوژی ضرورتی دارد؟ و یا به
 های نیرومند پیدا کرد؟انجین

 

ز این اباط را داشته باشند که منظور باتوینیک نبرخی ممکن است این است
اگر  ی نبرد بوده است.پیدا کردن اشتباهات رخ داده بر روی صحنهپیشنهاد 

چنین بوده و ما هم اکنون ماشینی در اختیار داریم که مصون از خطاست 
 ی مهم را به او نسپاریم؟ین وظیفههای نیرومند( پس چرا ا)منظور انجین

 

رغم اینکه یافتن . بهنیستی برخورد با موضوع صحیح این شیوهالبته 
معادل و  ییم مهم هستند اما موضوعاهاشتباهاتی که در بازی مرتکب شد

ما  «ی فکرکردنشیوه»آن، تحلیل اشتباه و تصحیح مشکالت فراتر از شاید 

راین بناب غلط ما از پوزیسیون است. «زیابیتصحیح ار»در زمان ایجاد خطا و 

گیری و بازبینی فرآیند تصمیم یز صحیح بازی، باید درصدد بازپروریدر آنال
هایی که در جریان بازی آنان را ندیدیم یا مردود دانستیم، باشیم. تنها شاخه

ها هم کمک توان از انجینبعد از این آنالیزهای گسترده شخصی است که می
 گرفت.

 

های آنالیز بازیی صحیح های متعددی، درباره شیوهربیان و تئوریسینم

توان به نویسندگان معروفی اند. در این میان مینامه ارایه کرده، شیوهشخصی

 آلکس یرمولینسکی و اکسل اسمیت، جاسپر هال، یاکوب آگاردچون هم

های زیی آنالیز بااشاره کرد. شاید یکی از بهترین توضیحاتی که درباره
، یکی از بهترین دانشجویان آرتور یوسوپوفتوسط  ،شخصی ارایه شده

ی مدرسه»جلدی  5و همکار وی در تهیه و انتشار سری  دوورتسکی مارک

 باشد.  «قهرمانان آینده
 

 چنین گفته است: «های شخصیآنالیز بازی»او در فصلی با عنوان 

 .وز شطرنج استترین ابزار خودآمهای شخصی، کلیدیآنالیز بازی”

ویش، بازی خحقایق کامالً مطمئن هستم که هیچ بازیکنی بدون درک دقیق 
تمرینات  دیگرپیشرفتی نخواهد کرد. قطعاً منظور از این سخن این نیست که 

بازی و ، وسطی گشایششطرنجی را انجام ندهیم! بلکه باید در مورد شیوه
های بازیکنان نیرومند فوقی دقیق بازیمطالعهحتی کرده و مطالعه آخربازی 

بازی سیبررالعاده مفید هستند. اما عمومًا بیشترین میزان یادگیری از طریق 
 های خودمان است.

ندگی با آنها ز. در حقیقت ندهای شخصی از هر نوع دیگری به ما نزدیکتربازی
در ایم و برای حل مسائل و مشکالت پیش رو آنها را بازی کرده وایم کرده
ایم. در جریان آنالیز بازی امکان آزمودن و شفاف سازی شیوهتالش کردهآنها 
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را خواهیم ی ارزیابی که در جریان بازی ما را به سمتی خاص هدایت کرده 
کرده یدقتایم و کجا بیبایم که کجا به خطا رفتهداشت. با این ترتیب درمی

حریف تنبیه سختی می توسطمحض ارتکاب خطا فوراً بهبرخی مواقع ایم. 
حریف متوجه خطای ما نشده، و این حتی ودر برخی مواقع دیگر  شویم

 “نمایان خواهند شد. ،اشتباهات فقط در آنالیز شخصی بازی
 

همانطور که یوسوپوف در توضیحات خود اشاره کرده هدف اصلی آنالیز بازی

 بر مبنای حرکاتی که انجام «گیریتصمیم»یافتن خطاهای  ،های شخصی

ی آموزش ایم است. در فلسفهحرکاتی که انجام ندادهحتی ایم و داده
د در کتاب جلدوورتسکی . همین فاکتور وابسته استدوورتسکی همه چیز به

 72و  71 اتو صفح «شطرنج آموزش اسرار»با عنوان سری پنج جلدی اول 

 در این مورد چنین گفته است:

ود پیدا بهبشما ریزی منطقی طرح و ی فکرکردنشیوهبازی شخصی آنالیز با ”
اند آشکار خواهند خواهد کرد، نکاتی که در پشت خطاهای شما پنهان شده

 ؛ شودمیحاصل  یاخالقانهشد و در نهایت موفقیت 
استادی در از  مودینی موارد فوق همهدستیابی به کامالً مشخص است که 

 “.استهای مختلف شطرنج ظرافت
 

 
ر صفحات دو ببینیم یوسوپوف خته زپردااجازه دهید مستقیم به موضوع اصلی 

ن بهتریو  یز بازی شخصی چه پیشنهاداتی دادهی آنالدرباره ،کتاب 39و  38
گونه چ؟ نقش کامپیوتر در این میان یستتمرین برای بهبود این آنالیز چ

 ؟ است
 چهار پیشنهاد مشخص زیر را داده است: خش،باو در این 

بازی را بیابید؛ جائی  حساسی هاباید تالش کنید نقاط بحرانی یا زمان (1
 اید و طبیعت پوزیسیون تغییر کرده است.که به خطا رفته

اقی افتاده اینکه چه اتفاکتفا به برای اشتباهات خود به دنبال دلیل باشید؛  (2
 ی ایجاد خطا را پیدا کنید.باید ریشه ،کافی نیست

 دیدو نکر کنید توانستید از آنان استفادهبه دنبال امکانات جدیدی که می (3
بازی از دید شما دور حین اینکه چه حرکاتی در جریان آنالیز  .باشید

 باید آشکار شوند. نکردیدهایی فکر مانده و به چه ایده

 مورد ارزیابی قرار دهید.ی گشایش خود شیوه (4
 

با توجه به نکاتی که عالوه بر مواردی که یوسوپوف به آنان اشاره کرده و 
 وارد زیر هم اشاره کرد:مبه توان می ،اندبه آن اشاره کرده ر نویسندگاندیگ

 

نید. کتوجه باید صرف کردید به زمانی که برای هر حرکت در جریان بازی  (5
بیش از اندازه فکر کردید؟ آیا در  ،حرکاتی که اجباری بودند درموردآیا 

گیری در نظر نگرفتید؟ بازی وقت کافی برای تصمیم حساسلحظات 
 .نیدکتفسیر بازی خود اضافه  هرجا مناسب دانستید این اطالعات را به

پس از باخت، امروزه هنری فراموش شده بالفاصله کالبدشکافی بازی  (6
مابین با حریف! بحث های فیاست. اما پس از فروکش کردن خصومت

هیچ عنوان چنین بسیار کارآمد و مفید است و به اوو بررسی بازی با 
 فرصتی را نباید از دست داد.

 

در ؛ و دکردی شکافیآن را کالبدو سپس انجام شده پس تا اینجای کار بازی 

 .وارد کردید Fritzیا  ChessBaseمتن بازی را در  یتاهن
 

 چه باید کرد؟ اکنون 
 

 :ودشمناسب دو گام مهم دیگر باید انجام  یآنالیزبرای تهیه 
کردید اندکی تأمل کرده و موضوعاتی که در جریان بازی به آنها فکر میابتدا 

 می آنان را در دفترچه یادداشت خود ثبت کنید.آوری و تالش کنید تمارا جمع
؟ چه احساسی داشتید؟ بله درست متوجه کردیدهائی در طول بازی چه تحلیل

شما را غافلگیر کرده  ،شدید، چه حسی داشتید؟ آیا برخی از حرکات حریف
های شاخه ی تحلیلتوانید ادامهبود؟ اگر چنین بود چرا؟ در این مرحله می

های اینفورماتور به پایان برسانید اما برای ود را با استفاده از ارزیابیمختلف خ
 را بخوانید.با آن  این منظور مجبورید کلی متن مرتبط 

 
 کنید.  روشنهای کامپیوتری خود را توجه داشته باشید که هنوز نباید انجین

 
 های اولیه شما تا جائی که امکان دارداین خیلی مهم است که در یادداشت

تمامی احساسات و خاطرات دقیق شما در جریان بازی ثبت گردد. هدف از 
ی شهود یا ضمیر ناخودآگاه بررسی اجمالی تشخیص آن میزان از قوهاین کار 

همین سبب ماست که در بازی درگیر بوده و بهشو توان ارزیابی پوزیسیون 
 هرگونه دخالت کامپیوتر در این مرحله کار را خراب خواهد کرد.

 

رد تالش خواهیم ک، با این شیوه برای نشان دادن مراحل مختلف آنالیز بازی
را با  1800حدود ریتینگ متوسط سطح نه خیلی قوی و در آنالیز یک بازی 

دهم تا عمومیت تری از بازی را قرار می)عمداً سطح پائین یکدیگر تماشا کنیم
ی فوق، ، تا عالوه بر نمایش کاربرد موارد شش گانهبیشتری داشته باشد(

تانی )دوسر این مورد آورده باشیم که در سطح خیلی باال هم نباشد. مثالی د
توانند به دو مثال جالب دهند میکه مثال در سطح باالتر را ترجیح می

 (.ندنکآورده است مراجعه  تیمانو  فکارپُ که از بازی خودش با  وسوپوفیُ

 
( جان هارتمن)ی سیاه مهرهبا توجه داشته باشید که این بازی توسط بازیکن 

 د از اتمام بازی، آنالیز شخصی شده است.و بع
 

Stepp,John (1736) - Hartmann,John (1888) 
12th Spence Swiss (4.2), 08.03.2017 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 £b6 6.a3 f6 

7.b3?!  
 دام اواقحرکت فیل خود ایجاد کند، اما این سفید تالش کرد فضائی برای 

 .ودب نهخیلی غیرفعاال
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XIIIIIIIIY 
8r+l+kvlntr0 
7zpp+-+-zpp0 
6-wqn+pzp-+0 
5+-zppzP-+-0 
4-+-zP-+-+0 
3zPPzP-+N+-0 
2-+-+-zPPzP0 
1tRNvLQmKL+R0 
xabcdefghy 

 ی زیر به نظر بهتر بودند:دو ادامه
7.¥d3 fxe5 8.dxe5 c4 9.¥c2;  
7.b4 

7...fxe5 8.¤xe5 ¤f6  
 این حرکت را انجام دهم.بودم  مجبور h5برای ممانعت از حضور وزیر در 

XIIIIIIIIY 
8r+l+kvl-tr0 
7zpp+-+-zpp0 
6-wqn+psn-+0 
5+-zppsN-+-0 
4-+-zP-+-+0 
3zPPzP-+-+-0 
2-+-+-zPPzP0 
1tRNvLQmKL+R0 
xabcdefghy 

9.¥e3  
باید از و مطمئن نبودم چگونه به نظرم بهتر بود  g5¥.9در اینجا حرکت 

 یم.پس آن برآ
9...¥e7 10.¥xf6 ¥xf6 11.£h5+  

ای که به ذهنم رسیده بود همین بود اما در اینجا متوجه شدم بهترین ادامه
سفید  و فیل از رخ دفاع خواهد کرد  g6 12.¤xg6? hxg6...11بعد از 

 نگه دارد.راضی  xg6+ ¢e7£.13ی مجبور بود خود را با ادامه
9...¥d6 10.¤xc6  

ی )حریف با مهره استپبا کمک  آنبعد از اتمام بازی و در جریان آنالیز 
کرد که من برای گرفتن فیل و فکر می داد را f4.10حرکت پیشنهاد ، سفید(

، اما اکنون خیلی درباره دقت این حرکت مطمئن رمامکان تاکتیکی دا e3در 
 نیستم.

10...bxc6  
 هم وجود داشت. xc6£...10امکان 

11.b4 c4!?  
حفظ همزمان با حدود کردن فیل سفید ی ماین حرکت اجباری بود، اما ایده

 را دوست داشتم. e5ی ایده

XIIIIIIIIY 
8r+l+k+-tr0 
7zp-+-+-zpp0 
6-wqpvlpsn-+0 
5+-+p+-+-0 
4-zPpzP-+-+0 
3zP-zP-vL-+-0 
2-+-+-zPPzP0 
1tRN+QmKL+R0 
xabcdefghy 

 تر نبود.مطلوب cxd4 12.¥xd4...11یادامه
11...cxb4 12.cxb4 (12.axb4) 12...0–0 13.¤d2 £c7 

14.¤f3 e5  
 .اشتمدنگران  cکردم اما همچنان درباره ستون و مرکز را باز می

12.¤d2 0–0 13.¥e2 ¥d7  
طرح سفید خیلی کند بود )حداقل تا اینجای کار( و فکر کردم فرصت کافی 
برای بازآرایی سوارهای بدم دارم. به نظر اینکار در این نوع ساختار فرانسه 

 عمومیت دارد.
14.g4!?  

XIIIIIIIIY 
8r+-+-trk+0 
7zp-+l+-zpp0 
6-wqpvlpsn-+0 
5+-+p+-+-0 
4-zPpzP-+P+0 
3zP-zP-vL-+-0 
2-+-sNLzP-zP0 
1tR-+QmK-+R0 
xabcdefghy 

کردم و از مقصود و طرح حریف ی این حرکت بیشتر فکر میبایستی درباره 
. ردمنگاه کی به آن اما حقیقتاً این کار را نکردم و خیلی سرسر آوردم.سردرمی

قدر کافی برای انجام این سوارهای سفید به ،نظر ضمیرناخودآگاهمبه
، دنگسترش پیدا نکرده بودند، اما اگر خیلی تند و تیز بازی نکرده بود ،ماموریت

 به نظرم سیاه بهتر بود. مثالً:
14.0–0 ¥e8 15.¤f3 ¥g6 

14...¥e8 15.h4  
سیاه   g5 ¤d7 16.¥g4 e5! 17.¥e6+ ¢h8.15ی با ادامهبه نظرم 

 خیلی بهتر بود.
15...£c7  

را دیده بودم. اما از نظر پوزیسیونی به نظرم تعویض فیل  f4¥ی قبالً ایده
آمد، اما فکر کردم که شدت ضربات حریف خوبم با فیل بد حریف صحیح نمی

 کاهش پیدا کرده است.
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16.g5 ¤d7 17.¥f3?!  
بعداً افتاد به نظر منطقی است، اما حقیقتاً  با توجه به وقایعی کهاین حرکت 

 :مزیر را آنالیز کرده بود یدامهادو و فقط طرح این حرکت را متوجه نشدم! 
17.¥g4 e5!;  
17.h5 e5 

XIIIIIIIIY 
8r+-+ltrk+0 
7zp-wqn+-zpp0 
6-+pvlp+-+0 
5+-+p+-zP-0 
4-zPpzP-+-zP0 
3zP-zP-vLL+-0 
2-+-sN-zP-+0 
1tR-+QmK-+R0 
xabcdefghy 

17...¥f4 18.£e2 e5  
با  eی قربانی پیاده یدربارهدر حقیقت دقیقه فکر کردم.  11در اینجا حدود 

 ی:ادامه
18...¥g6 19.¥xf4 ¦xf4 20.£xe6+ ¢h8 

در این کردم. به نظرم سیاه جبران مناسبی در این مورد داشت، اما فکر می
 خیلی مطمئن نبودم.مورد 

19.¥g2 
 کردم؟باید می کرد چهاگر او قربانی خویش را زودتر اجرا می

 ی ابتدا فکر کردم با ادامه
19.¤xc4 dxc4  

 +g2 dxc4 21.£xc4¥.20ی با ادامه e4...19)اما 

¥f7 )مردود خواهد شد 
20.£xc4+ ¥f7 21.£xc6 

 تواند این کار را انجام دهد.می

19...¥g6 20.¤xc4!?  
کردم، توجه می c4ه تعویض در باید حداقل باین حرکت را کالً ندیدم! 

دارو نوش کند.قطر مهمی به سمت شاه را باز میاین تعویض اینکه  خصوصاً
 !بعد از مرگ سهراب

XIIIIIIIIY 
8r+-+-trk+0 
7zp-wqn+-zpp0 
6-+p+-+l+0 
5+-+pzp-zP-0 
4-zPNzP-vl-zP0 
3zP-zP-vL-+-0 
2-+-+QzPL+0 
1tR-+-mK-+R0 
xabcdefghy 

20...dxc4 21.£xc4+ ¥f7 22.£xc6 £xc6?!  
 بود؟نبه نظر بهتر  ac8¦...22ی هادام

23.£xc7 ¦xc7 24.¥xf4 exf4 25.¦c1 ¥c4 

23.¥xc6 ¦ad8  
 ی زیر بدتر بود:ادامه

23...¥xe3 24.¥xa8 ¥xf2+ 25.¢xf2 ¥d5+ 26.¢e3 ¥xa8  

24.0–0  
ی درستی گرفتم چون به مرحلهناکردم تصمیم در جریان بازی فکر می

. اما کردمیاید به سمت مرکز حرکت آخربازی نزدیک شده بودیم و شاه ب
 نبود.هم شاید اینطور 

24.¢d2 ¥xe3+ 25.fxe3 exd4 26.exd4 ¤e5;  
24.0–0–0 ¤b6 (24...¥xe3+ 25.fxe3) 25.dxe5 ¥xe5;  

 .بود  xf4¥.24احتماالً بهترین ادامه به صورت 
24...¥xe3 25.fxe3 exd4 26.cxd4?!  

 بود.ضروری  exd4.26ی در اینجا ادامه

26...¤b6 27.¦f5 ¤c4 28.¦e1 ¤xa3 29.¦c5 ¥g6?! 
به بازی  b1¤یا  c2¤تالش کردم اسبی که از بازی خارج بود را با 

ی زیر هم مقدور برگردانم. شاید این موضوع ضروری نبود، گرچه دو ادامه
 بود:

29...¤c4;  
29...¦b8 

30.¦ec1 ¦b8  
ن نم تا توان مقابله با ایمجبور بودم برای فعال کردن بازی خویش تالش ک

 ها را داشته باشم.پیاده

XIIIIIIIIY 
8-tr-+-trk+0 
7zp-+-+-zpp0 
6-+L+-+l+0 
5+-tR-+-zP-0 
4-zP-zP-+-zP0 
3sn-+-zP-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-tR-+-mK-0 
xabcdefghy 

31.b5 ¥e8!  
 نامرئی!ی حمله نوعیحمله کردم.  b5ی در حقیقت به پیاده



 8 |صفحه

XIIIIIIIIY 
8-tr-+ltrk+0 
7zp-+-+-zpp0 
6-+L+-+-+0 
5+PtR-+-zP-0 
4-+-zP-+-zP0 
3sn-+-zP-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-tR-+-mK-0 
xabcdefghy 

32.¦1c3?! ¤xb5 33.¥d5+ ¢h8!  

XIIIIIIIIY 
8-tr-+ltr-mk0 
7zp-+-+-zpp0 
6-+-+-+-+0 
5+ntRL+-zP-0 
4-+-zP-+-zP0 
3+-tR-zP-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-+-mK-0 
xabcdefghy 

 .ختم غائله صورت گرفت ،این حرکت شاهبا و 
 !مطمئن نبودمآن زمان خیلی در به نظرم درست نبود اما  f7¥...33حرکت 

34.¥c6 
(34.¥xf7+ ¦xf7 35.¦c8+ ¦f8)  

34...a6 

34.¦c8? ¤xc3!-+  
 دیده بودم. e8¥...31 جریان انتخابدر این حرکت را 

35.¦xc3  
 قط باید تکنیک بلد باشی!از اینجا به بعد، به قول معروف ف

35...¥f7 36.¥g2 ¦fc8 37.¦a3 ¦c7  

XIIIIIIIIY 
8-tr-+-+-mk0 
7zp-tr-+lzpp0 
6-+-+-+-+0 
5+-+-+-zP-0 
4-+-zP-+-zP0 
3tR-+-zP-+-0 
2-+-+-+L+0 
1+-+-+-mK-0 
xabcdefghy 

 داشت:ی زیر دامهاای به اشارهی سفید( با مهره م)حریف استپبازی اتمام بعد از 
37...¦b2 38.¦xa7 ¦cc2 39.¦a8+ ¥g8 40.¥d5? ¦b1# 

 

38.d5 ¦e8 39.e4 ¥g6 40.d6 ¦d7 41.¥f1 ¦xd6 42.¦xa7 

¥xe4 43.¥e2 g6 44.¦a1 ¥f5 
 سفید واگذار کرد. دیگر، و بعد از چند حرکت

0–1 

 بررسیحساس وجود دارد که باید بیشتر مورد  یلحظهدر آنالیز این بازی چند 
 د. نقرار گیر

 c4...11ا حرکت بستن مرکز ب (1

 c4¤.20خصوص هبرای دو طرف ب 20الی  17حرکات  (2

ی . مرحلهc6£...22گیری سیاه در تعویض وزیرها، با حرکت تصمیم (3

 b3.7، استپبا اینکه حرکت هفتم  گشایش حاسیت خاصی نداشت

و مدیریت  توان آن را مردود دانستنمیسادگی خیلی غیرفعال بود و به
 ایجاد نکرد. ایدلهرهد و برایم خوب بوزمان بازی 

 
هرهمبا آنالیز بازی توسط بازیکن اول ویرایش ی نسخهتوضیحات ارایه شده 

بته ال. کامل نیستوقایع بازی پرداخته و قطعاً  ی سیاه است که به شرح ساده
خوب و های بلکه از ویژگینیست آنالیز این موضوع به معنای ناقص بودن 

ی فرآیند آنالیز بازی فرضیات اولیهآن است. او اکنون برای ادامه یآموزنده
ی محل )بسته با فاصلهدر اختیار دارد که بعد از یکی دو روز دیگر  وبیخی 

استاکوارد انجین  های اولیهدادهعنوان بهتواند آنها را می( !منزل تامسابقه 

 .نماید کومودویا  فیش

 
 جین برای چکتوجه داشته باشید که پیشرفت مهارت ما در استفاده از ان

 مهم است. در اینجا نقشبسیار کردن حرکات و آنالیز بازی، ساده نیست اما 

در طرح آموزشی  «انتشار نتایج آنالیز برای عموم» یکامپیوتر به مثابه

را در معرض قضاوت دیگران  خودمانها و حرکات است، یعنی ایده باتوینیک

کنیم درک خود از تالش می. با این ترتیب دهیممیانجین( قرار در اینجا )
آن چیزهائی  ه وهائی که ایجاد شدحرکاتی که در بازی انجام دادیم، پوزیسیون

که این های غلط خود را بیابیم. درحالیکردیم و ارزیابی که درست قضاوت
انتظار را نداریم )و نباید داشته باشیم( که شبیه کامپیوتر بازی کنیم، اما می

 ی شهودی خود را تقویت کنیم.قوهبصیرت با  تا از کردتالش  توان
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میمجدد در این اینجا همان بازی را با استفاده از انجین کامپیوتری آنالیز 
 کنیم.

 

Stepp,John (1736) - Hartmann,John (1888) 
12th Spence Swiss (4.2), 08.03.2017 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 £b6 6.a3 f6 

7.b3?!  

XIIIIIIIIY 
8r+l+kvlntr0 
7zpp+-+-zpp0 
6-wqn+pzp-+0 
5+-zppzP-+-0 
4-+-zP-+-+0 
3zPPzP-+N+-0 
2-+-+-zPPzP0 
1tRNvLQmKL+R0 
xabcdefghy 

سفید تالش کرد فضائی برای حرکت فیل خود ایجاد کند، اما این اقدام او 
 خیلی غیرفعال بود.

7.¥d3 fxe5 8.dxe5 c4 9.¥c2;  
7.b4 

7...fxe5 8.¤xe5 ¤f6  

XIIIIIIIIY 
8r+l+kvl-tr0 
7zpp+-+-zpp0 
6-wqn+psn-+0 
5+-zppsN-+-0 
4-+-zP-+-+0 
3zPPzP-+-+-0 
2-+-+-zPPzP0 
1tRNvLQmKL+R0 
xabcdefghy 

 این حرکت را انجام دهم.مجبور بودم  h5برای ممانعت از حضور وزیر در 
9.¥e3  

و مطمئن نبودم چگونه باید از به نظرم بهتر بود  g5¥.9در اینجا حرکت 
 پس آن برآیم.

9...¥e7 10.¥xf6 ¥xf6 11.£h5+  
ای که به ذهنم رسیده بود همین بود اما در اینجا متوجه شدم بهترین ادامه

فیل از رخ دفاع خواهد کرد و سفید   g6 12.¤xg6? hxg6...11بعد از 
 راضی نگه دارد. xg6+ ¢e7£.13ی مجبور بود خود را با ادامه

XIIIIIIIIY 
8r+l+kvl-tr0 
7zpp+-+-zpp0 
6-wqn+psn-+0 
5+-zppsN-+-0 
4-+-zP-+-+0 
3zPPzP-vL-+-0 
2-+-+-zPPzP0 
1tRN+QmKL+R0 
xabcdefghy 

9...¥d6 10.¤xc6  
ی )حریف با مهره استپبا کمک  آنبعد از اتمام بازی و در جریان آنالیز 

داد  را f4.10، پیشنهاد حرکت سفید(
کرد که من برای گرفتن و فکر می

امکان تاکتیکی دارم، اما  e3فیل در 
اکنون خیلی درباره دقت این حرکت 

  مطمئن نیستم.
در اینجا انجین برای رفع ابهام به ما 
کمک خواهد کرد و تاکتیک مورد نظر 

به ادامه: )کندمیرا برای ما آشکار 
 ،ی ما پیدا کردهی که انجین براهائ

خواهیم داد که به معنای  MFند پسو

Metal Freind  رفیق آهنین»یا» 
یر والدیمکنیم. این اصطالح اولین بار توسط است که به کامپیوتر اطالق می

ده ش ستفادها «تدارکات مدرن شطرنج»با عنوان  خوددر کتاب  توکماکوف

  است.(

 انجین: نظربه
MF:10...cxd4 11.cxd4 (11.¥xd4 £c7 12.¥e2 0-0µ) 

11...¤xe5 12.fxe5 (12.dxe5? £xe3+ 13.£e2 (13.¥e2 

¤e4) 13...£c1+ 14.¢f2 £xf4+) 12...¥xe5 13.¥b5+ 

£xb5 14.dxe5 ¤e4-+ 

XIIIIIIIIY 
8r+l+k+-tr0 
7zpp+-+-zpp0 
6-wqnvlpsn-+0 
5+-zppsN-+-0 
4-+-zP-zP-+0 
3zPPzP-vL-+-0 
2-+-+-+PzP0 
1tRN+QmKL+R0 
xabcdefghy 

10...bxc6  
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10...£xc6 

11.b4 c4!?  

XIIIIIIIIY 
8r+l+k+-tr0 
7zp-+-+-zpp0 
6-wqpvlpsn-+0 
5+-+p+-+-0 
4-zPpzP-+-+0 
3zP-zP-vL-+-0 
2-+-+-zPPzP0 
1tRN+QmKL+R0 
xabcdefghy 

ی محدود کردن فیل سفید همزمان با حفظ این حرکت اجباری بود، اما ایده
 MF:11...cxd4بهترین ادامه  انجین به نظر) را دوست داشتم. e5ی ایده
 . بعد از آیدبه نظر نمیمطلوب xd4¥.12 یادامه و بود 

12...£d8 13.¥e2 0–0 14.¤d2 e5 
 مانع گسترش سفید شده است( c3ی پیاده و سیاه بهتر است

11...cxb4 12.cxb4  
 مساوی است( MF:12.axb4 نجینا)به نظر 

12...0–0 (MF:12...a5!) 13.¤d2 £c7 14.¤f3 e5  
 .واهم داشتخنگران  cکردم اما همچنان درباره ستون و مرکز را باز می

 ی ضعفی برای من است چون:این موضوع نقطه انجینبه نظر 
MF:15.dxe5 ¥xe5 16.¤xe5 £xe5 17.£d4= 

 

12.¤d2 0–0  
تمپ  رد و با قله رفتنکو مرکز را باز  هه نظر انجین باید از زمان استفاده کردب

 c7 13.g3 e5£...12 :از دست نداد

13.¥e2 ¥d7  
 ی کار( و فکر کردم فرصت کافیطرح سفید خیلی کند بود )حداقل تا اینجا

برای بازآرایی سوارهای بدم دارم. به نظر اینکار در این نوع ساختار فرانسه 
 عمومیت دارد.

14.g4!?  
XIIIIIIIIY 
8r+-+-trk+0 
7zp-+l+-zpp0 
6-wqpvlpsn-+0 
5+-+p+-+-0 
4-zPpzP-+P+0 
3zP-zP-vL-+-0 
2-+-sNLzP-zP0 
1tR-+QmK-+R0 
xabcdefghy 

کردم و از مقصود و طرح حریف ی این حرکت بیشتر فکر میربارهبایستی د 

آوردم. اما حقیقتاً این کار را نکردم و خیلی سرسری به آن توجه سردرمی
پیدا  گسترش ایتفاخودآگاهم سوارهای سفید به قدر ککردم. به نظر ضمیرن

 . مثالً:ستاسیاه بهتر  ،ندبازی نک تهاجمیاگر  و نکرده بودند
14.0–0 ¥e8 15.¤f3 ¥g6 

14...¥e8  
کردم و امکانات دیگری این حرکت خیلی استاندارد بود و باید بیشتر دقت می

 کردم. پیدا میرا 
شاید نکته در  است، اما چرا؟ ?!e8¤...14حرکت  نجیناپیشنهاد )

 a5...ناح وزیر با سفید قصد دارد در جناح شاه قلعه رود؛ ج باشد:این 
فشار گذاشته و به h2ی روی پیادهشود، بنابراین راحتی باز میبه

 گردد:ازمیب موقعیت خوداسب به  ،محض قلعه رفتن سفید
15.0–0 £c7 16.¤f3 ¤f6µ( 

است )که از قلعه رفتن ممانعت  !c7£...14 انجین)پیشنهاد دیگر 
 کند(می

 15.g5 (15.h3 e5!; 15.0–0? ¥xh2+) 15...¤e8  
 خطرناک است بنابراین: e5...در اینجا شکافت  و

16.¤f3 e5!( 
 

15.h4  
سیاه   g5 ¤d7 16.¥g4 e5! 17.¥e6+ ¢h8.15ی با ادامهبه نظرم 

 خیلی بهتر بود.
15...£c7  

را دیده بودم. اما از نظر پوزیسیونی به نظرم تعویض فیل  f4¥ی قبالً ایده
ر کردم که شدت ضربات حریف آمد، اما فکخوبم با فیل بد حریف صحیح نمی

 کاهش پیدا کرده است.

XIIIIIIIIY 
8r+-+ltrk+0 
7zp-wq-+-zpp0 
6-+pvlpsn-+0 
5+-+p+-+-0 
4-zPpzP-+PzP0 
3zP-zP-vL-+-0 
2-+-sNLzP-+0 
1tR-+QmK-+R0 
xabcdefghy 

16.g5 ¤d7 17.¥f3?!  
یقتاً قاین حرکت با توجه به وقایعی که بعداً افتاد به نظر منطقی است، اما ح
 طرح این حرکت را متوجه نشدم! اما دو حرکت زیر را آنالیز کرده بودم:

17.¥g4 e5!;  
17.h5 e5 

17...¥f4  
 خوب است. انجینهم به نظر  e5...17حرکت 

18.£e2 e5  
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XIIIIIIIIY 
8r+-+ltrk+0 
7zp-wqn+-zpp0 
6-+p+-+-+0 
5+-+pzp-zP-0 
4-zPpzP-vl-zP0 
3zP-zP-vLL+-0 
2-+-sNQzP-+0 
1tR-+-mK-+R0 
xabcdefghy 

 ی زیر فکر کردم:با ادامه eی ی قربانی پیادهدقیقه درباره 11در اینجا حدود 
18...¥g6 19.¥xf4 ¦xf4 20.£xe6+ ¢h8 

 به نظرم سیاه جبران مناسبی در این مورد داشت، اما خیلی مطمئن نبودم.
 سم درست بود:دمشخص شد که ح انجینبعد از بررسی 

MF:21.¢f1  
 ستون خارج شود و در ادامه: تا از

(21.0–0? ¦xh4; 21.0–0–0 ¦e8 22.£h3 a5ƒ)  
21...¦af8 22.£h3 (22.¢g2? ¥e4!) 22...¦xf3 23.¤xf3 

£f4!  
 و برتری سیاه در حال نتیجه دادن است.

19.¥g2  
شد؟ ابتدا فکر کردم که میکرد چه میاگر او ارایه قربانی را زودتر اجرا می

 ی زیر انجام دهد:با ادامه تواند این کار را
19.¤xc4 dxc4 

توان آن را بی اثر ساخت و موقعیت نظر میبه e4...19)در صورت 
 (g2 dxc4 21.£xc4+ ¥f7¥.20خود را بهتر کرد:

20.£xc4+ ¥f7 21.£xc6 

 

19...¥g6 
¹19...exd4 MF: 20.¥xd4  

a) 20.¥xf4?! £xf4;  

b) 20.cxd4 ¥xe3  
(MF:20...¥h5!! ،دیدن این حرکت برای من  حتماالًا

 ادامه: و در مقدور نبود

  21.£xh5 ¥xe3 22.fxe3? £g3†-+  (  

21.£xe3 ¥h5  
 ae8¦...و بعد 

20...¤e5 21.¥xe5 ¥xe5 22.0–0 ¥g6-+;  

 حرکت انجین:
MF:19...¥xe3 20.£xe3 exd4 21.£xd4 ¤e5 

 

20.¤xc4!?  
کردم، توجه می c4این حرکت را کالً ندیدم! باید حداقل به تعویض در 

دارو نوش ،کندصاً اینکه این تعویض قطر مهمی به سمت شاه را باز میخصو
 بعد از مرگ سهراب.

XIIIIIIIIY 
8r+-+-trk+0 
7zp-wqn+-zpp0 
6-+p+-+l+0 
5+-+pzp-zP-0 
4-zPNzP-vl-zP0 
3zP-zP-vL-+-0 
2-+-+QzPL+0 
1tR-+-mK-+R0 
xabcdefghy 

20...dxc4  

دیگر حرکات ممکن فکر حظاتی بهخیلی برام سخت بود تا سوار رو نگیرم. ل
 انداختم.تری میکردم اما شاید بهتر بود به این موضوع نگاه دقیق

MF:20...¦ae8 MF 21.0–0 exd4 (21...dxc4 22.£xc4+ 

¢h8 23.£xc6 £d8) 22.cxd4 dxc4 23.£xc4+ ¦f7 

24.£xc6 £b8 

21.£xc4+ ¥f7 22.£xc6 £xc6?!  
به نظر  ac8¦...22ی تر از حد استاندارد است. ادامهعیفقطعاً این حرکت ض

 بهتر بود:

23.£xc7 ¦xc7 24.¥xf4 exf4 25.¦c1  
(MF: 25.¢d2 25...¦fc8 26.¦hc1 ¤b6µ/-+( 

25...¥c4-+ 

XIIIIIIIIY 
8r+-+-trk+0 
7zp-+n+lzpp0 
6-+q+-+-+0 
5+-+-zp-zP-0 
4-zP-zP-vl-zP0 
3zP-zP-vL-+-0 
2-+-+-zPL+0 
1tR-+-mK-+R0 
xabcdefghy 

23.¥xc6 ¦ad8  

 ی زیر صحیح نیست:ادامه
23...¥xe3 24.¥xa8 ¥xf2+ 25.¢xf2 ¥d5+ 26.¢e3 ¥xa8 

 کند.را تأیید می (ad8¦...)صحت تصمیم گرفته شده در بازی انجین و 
24.0–0  

ی کردم تصمیم نادرستی گرفتم چون به مرحلهدر جریان بازی فکر می
کرد. اما یک شده بودیم و شاه باید به سمت مرکز حرکت میآخربازی نزد

 شاید اینطور هم نبود.
24.¢d2 ¥xe3+ 25.fxe3 exd4 26.exd4 ¤e5;  
24.0–0–0 ¤b6 (24...¥xe3+ 25.fxe3) 25.dxe5 ¥xe5;  

 احتماالً بهترین ادامه به صورت زیر بود:
24.¥xf4  
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XIIIIIIIIY 
8-+-tr-trk+0 
7zp-+n+lzpp0 
6-+L+-+-+0 
5+-+-zp-zP-0 
4-zP-zP-vl-zP0 
3zP-zP-vL-+-0 
2-+-+-zP-+0 
1tR-+-+RmK-0 
xabcdefghy 

24...¥xe3 25.fxe3 exd4 26.cxd4?!  

XIIIIIIIIY 
8-+-tr-trk+0 
7zp-+n+lzpp0 
6-+L+-+-+0 
5+-+-+-zP-0 
4-zP-zP-+-zP0 
3zP-+-zP-+-0 
2-+-+-+-+0 
1tR-+-+RmK-0 
xabcdefghy 

احتماالً ضروری  exd4.26ی ا چنین نظری داشتم ادامههمانطور که از ابتد
گرفتن با کند که این حرکت اقدامی بهتر از پسانجین هم تایید مینبود. 
 ای ایجاد شده است. است. اما جزایر پیاده cی پیاده

26...¤b6?!  
 به نظر انجین: اشتباهی نامحسوس رخ داد.

MF:26...¦fe8! 27.¦ae1 (27.¢f2?! ¦e7 28.¦ac1 ¤b6 

29.¦c3 ¥e8!?) 27...¦e7 28.¦f4 ¤b6 29.d5 ¦d6 
 و وضعیت سیاه بهتر است، اما بازی کماکان قابل ادامه است.

27.¦f5?!  
27.¦ac1!÷ 

XIIIIIIIIY 
8-+-tr-trk+0 
7zp-+-+lzpp0 
6-snL+-+-+0 
5+-+-+RzP-0 
4-zP-zP-+-zP0 
3zP-+-zP-+-0 
2-+-+-+-+0 
1tR-+-+-mK-0 
xabcdefghy 

27...¤c4 28.¦e1 ¤xa3 29.¦c5 ¥g6?!  
به بازی  b1¤یا  c2¤تالش کردم اسبی که از بازی خارج بود را با 

ی زیر هم مقدور برگردانم. شاید این موضوع ضروری نبود، گرچه دو ادامه
 بود:

29...¤c4;  
29...¦b8 

XIIIIIIIIY 
8-+-tr-trk+0 
7zp-+-+-zpp0 
6-+L+-+l+0 
5+-tR-+-zP-0 
4-zP-zP-+-zP0 
3sn-+-zP-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-tR-mK-0 
xabcdefghy 

30.¦ec1 

 است. a2¦با طرح  !e2¦.30 نظر انجین
 .را داشته باشم c4¤...کنم تا در زمان الزم  f7¥...30مجبور بودم 

30...¦b8  
مجبور بودم برای فعال کردن بازی خویش تالش کنم تا توان مقابله با این 

 ها را داشته باشم.پیاده
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XIIIIIIIIY 
8-tr-+-trk+0 
7zp-+-+-zpp0 
6-+L+-+l+0 
5+-tR-+-zP-0 
4-zP-zP-+-zP0 
3sn-+-zP-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-tR-+-mK-0 
xabcdefghy 

31.b5 ¥e8!  
 نامرئی!ی حمله کردم. نوعی حمله b5ی در حقیقت به پیاده

XIIIIIIIIY 
8-tr-+ltrk+0 
7zp-+-+-zpp0 
6-+L+-+-+0 
5+PtR-+-zP-0 
4-+-zP-+-zP0 
3sn-+-zP-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-tR-+-mK-0 
xabcdefghy 

32.¦1c3?  
32.¦f1 ¦xf1+ 33.¢xf1  

 و به نظرم سیاه اندکی بهتر است.
32...¤xb5 33.¥d5+ ¢h8!  

XIIIIIIIIY 
8-tr-+ltr-mk0 
7zp-+-+-zpp0 
6-+-+-+-+0 
5+ntRL+-zP-0 
4-+-zP-+-zP0 
3+-tR-zP-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-+-mK-0 
xabcdefghy 

 ختم غائله صورت گرفت. ،و با این حرکت شاه
 !در آن زمان خیلی مطمئن نبودمبه نظرم درست نبود اما  f7¥...33حرکت 

 نظر انجین حرکت خوبی بود:اما به
MF:34.¥xf7+ (34.¥c6?? ¤xc3; 34.¦b3 ¥xd5 

35.¦bxb5 ¦xb5 36.¦xb5 ¥e4) 34...¦xf7 35.¦c8+ ¦f8 

34.¦c8?  
34.¦b3 g6-+ 

34...¤xc3!-+  

ی آن کامالً کردم دیده بودم )ایده e8¥...31این حرکت را زمانی که 
 مشخص است(.

XIIIIIIIIY 
8-trR+ltr-mk0 
7zp-+-+-zpp0 
6-+-+-+-+0 
5+-+L+-zP-0 
4-+-zP-+-zP0 
3+-sn-zP-+-0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-+-mK-0 
xabcdefghy 

 35.¦xc3  
 بلد باشی!از اینجا به بعد، به قول معروف فقط باید تکنیک 

35...¥f7 36.¥g2 ¦fc8 37.¦a3 ¦c7  

XIIIIIIIIY 
8-tr-+-+-mk0 
7zp-tr-+lzpp0 
6-+-+-+-+0 
5+-+-+-zP-0 
4-+-zP-+-zP0 
3tR-+-zP-+-0 
2-+-+-+L+0 
1+-+-+-mK-0 
xabcdefghy 

ی زیر دامهای به ااشاره ی سفید()حریفم با مهره استپبعد از اتمام بازی 

 داشت:
37...¦b2 38.¦xa7 ¦cc2 39.¦a8+ ¥g8 40.¥d5? ¦b1# 
38.d5 ¦e8 39.e4 ¥g6 40.d6 ¦d7 41.¥f1 ¦xd6 42.¦xa7 

¥xe4 43.¥e2 g6 44.¦a1 ¥f5  
 سفید واگذار کرد. ،و بعد از چند حرکت دیگر

0–1 

 
های همانطور که در جریان آنالیز با کامیپوتر مشاهده کردید، برخی از تحلیل

او خیلی هم بد  شخصی در مجموع آنالیزی سیاه مردود شد و بازیکن مهره
 نبود.

مشکوک اما قابل بازی بود. طرح ارایه قربانی سفید  b3.7حرکت هفتم سفید 
برای وی به ارمغان آورد خصوصاً توانست میخیلی دقیق نبود اما بازی خوبی 

ی سیاه پاسخ ضعیفی را برای آن در نظر گرفته با توجه به اینکه بازیکن مهره
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 مرگبار بودند. 34و  32( و دو خطای حرکتی در حرکات xc6£...22)بود 
 

ی سیاه را به چالش ی شهودی بازیکن مهرهنقاطی از آنالیز که کامپیوتر قوه
کرد، بسیار قابل توجه بودند. مثالً حس او در مورد قربانی کشید و تایید میمی

 پیاده بعد از:
18...¥g6 19.¥xf4 ¦xf4 20.£xe6† £h8 

ارزیابی وی در حرکت یازدهم، کامالً غلط بود. بر این اساس صحیح بود اما 
ی سیاه باید بیشتر به حس شهودی خود اعتماد کند شاید بازیکن مهره

 مشروط بر اینکه در کنار آن تالش برای محاسبه دقیق لحاظ کرده باشد.
 

کند، به موقعیت گوشزد می بیسسچافزار با توجه به مواردی که انجین نرم

 توجه ویژه باید کرد و نکاتی را توضیح داد: g4.14از حرکت  بعد

 
 

ای عمومی در ساختار عنوان ایدهبه e8¥...14 یعنی e8بازگشت فیل به 
در اینجا حرکت را سریع  ی سیاهبازیکن مهرهفرانسه شناخته شده است، اما 

د. های دیگر، انجام داایدهاجرای  مهابا و بدون درنظر گرفتن امکانو بی
+ برای کومودو و 27با عمق محاسبه قابل اعتماد ) وکومودو  فیشاستاک

و  c7£...14ی با ترفیش( پیشنهادات نیرومند+ برای استاک30
14...¤c8 ؟دادتوان میتوضیحاتی مورد چه این دهند. در می 

 

پارامتری در  PVی کنیم )مولفهانجین را روشن می PVی اوالً، وقتی مولفه
های مختلف را در آنالیز بازی میی دیدن شاخه، که به شما اجازهانجینهاست

های توان شاخهکلیک کنید( می -+دهد، برای این منظور باید بر روی کلید 
ی مختلف را با یکدیگر قیاس کرد. با این کار، در حقیقت از عمق محاسبه

در عوض کنیم اما ی آن را بیشتر میکاهیم و زمان محاسبهانجین اندکی می
های دیگر را نیز مشاهده کنیم. برای این توانیم دو یا سه حرکت با اولویتمی

در جریان  PVمنظور شاید ترجیح بر این باشد که بین یک یا دو حرکت 
سبت نآنالیز مشاهده کنیم )این پارامتر قابل تنظیم کردن است( با این ترتیب 

 PVسه یا چهار یدن دبا قیاس را در محاسبه به عمق  زمانمناسبی از 
 .خواهیم داشت

دوماً، در برخی مواقع، البته در این مورد خاص اینچنین نیست، اما فرض کنیم 
ی مثالً چه نکته شویم.چنین باشد؛ حرکت پیشنهادی انجین را متوجه نمی

 بیسچستواند وجود داشته باشد؟ اگر از می c7£...14در حرکت  مثبتی

تا  خواستاز او  توانمی X کلید ا کلید کردناستفاده کنید، ب فریتزیا 
نشان دهد. در این حالت انجین فرض  ماتهدیدهای موجود در پوزیسیون را به 

کند بازیکنی که نوبت اوست، حرکت دیگری کرده )در حقیقت به صورت می
دهد. با دهد( و نتیجه را به شما نشان میمجازی یک حرکت خنثی انجام می

 دهد.نشان می را e5...15انجین تهدید  ،جااین ترتیب در این

تواند در بسیاری از موارد مفید انجین میفانکشن -Xدر حقیقت این ویژگی 
انسان خیلی قابل درک  و برایهائی که حرکتی را یافته باشد خصوصاً زمان

 نیست.
 

توجه داشته باشید که در ارایه این بازی و آنالیز آن، هدف ارایه مدلی امیدوارم 
 1800چراکه دو بازیکن قوی نبوده و در سطح ریتینگ  نبودبرای بازی 

آن  تحلیلخود و  ی صحیح آنالیز بازیهستند، بلکه هدف فقط آموزش شیوه
 .بودبا کمک کامپیوتر و ارتقای توان ضمیرناخودآگاه خود 

 
بازپروری قوه شهود  ،شطرنج دفمندههمانطور که مشاهد شد، هدف آموزش 

هدف جال دادن نقاط قوت و  ضمیرناخودآگاه شطرنجی است.یا همان توان 
های شخصی برای این منظور بازی داومم است. آنالیز نکرفع نقاط ضعف بازی

حیاتی است و با جدیت باید مورد استفاده قرار گیرد و کامپیوتر نیز در این 
 میان نقش به سزائی خواهد داشت.

 

 آتی چگونه باید آموزشاینکه . پردازیممیآنالیز بازی اکنون به دستآورد 

را  مانخودآموزآتی  یبرنامهچگونه خویش را سازماندهی کنیم و به قولی 
 ؟دهیم تیبتر

جه متوی سیاه در گشایش مشکلی نداشت، و در این مورد خاص، بازیکن مهره
که توان رغم آنبه. قائل شودارزش ی فیل برای مهرهحد بیش از  شد که نباید

 نیستخیلی خوب ی او اما قدرت محاسبه داردرا های تکنیکی تبدیل برتری
 .کندی حریف توجه بیشتر ی روندهو باید به قدرت پیاده

شرفت پی تا در آینده یشتر کندبتمرین باید دی را متعد هایرفصلسبنابراین 
ی فرآیند خودآموزی که در ادامه شددست آورد. در حقیقت متوجه بیشتری به

ی مهمی و این همان نکته تی باید تمرکز بیشتر داشته باشدخود روی چه نکا
و عامل  بازی شخصی خود به دست آورده است آنالیز یدر نتیجهاست که 

مهم رشد مهارت تدریجی شطرنج وی خواهد شد. دوستان اگر در مقاالت 
تفکر که به  یتفکر که قبالً ارایه کرده بودم توجه کنند به این شیوه یشیوه

های آموزشی سرفصل بازخوردهای عملکرد خود رد یک بازی توجه کرده و

 گوئیم. تفکر بازخوردینمائیم، آتی خود را ترسیم می

 


