ویژهنامهی
کمیتهی آموزش
فدراسیون شطرنج جمهوری
اسالمی ایران

شمارهی  ،3مردادماه 1397

مطالب ویژهنامهی شماره :3

سخن رئیس کمیتهی آموزش فدراسیون

 3مردادماه 1397















مشخصات ویژهنامهی الکترونیک
:

استاد بینالمللی آرش روغنی

سرپرست کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج

مصاحبهی اختصاصی با ایوان سوکولوف سرمربی تیم ملی شطرنج ایران

ویژهنامهی شمارهی  ،3مرداد  ،1397کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 3

ویژهنامهی شمارهی  ،3مرداد  ،1397کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 4

ویژهنامهی شمارهی  ،3مرداد  ،1397کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 5

ویژهنامهی شمارهی  ،3مرداد  ،1397کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 6

کتاب تازه انتشار یافتهی آلکسی دریف با عنوان:

تصویرسازی ذهنی و محاسبهی شاخهها
به قلم بنجامین بِلومِنفِلد ،اولین تئوریسین شطرنج که دربارهی قوهی تصویرسازی ذهنی و پارامترهای روانشناسی شطرنج تحقیق کرده است

بنجامین مارکوویچ بلومنفلد ،که متولد  1884در
شهری کوچک در جنوبلیتوانی که تا قبل از
 1917در اختیار امپراتوری روس قرار داشت بهنام
ویلکاویشکیس و متوفی به سال  1947میالدی
در سن  62سالگی است یکی از شطرنج بازان
معروف روس بوده که هم دورهی شطرنجبازان
نیرومندی چون چیگورین ،نیمزوویچ ،اشپیلمان،
کان ،نوسکوبروفسکی ،سالو ،آلخین ،باتوینیک ،کاسپارین و کارو بوده است.
در دانشگاه برلین آلمان حقوق خوانده و ضمناً عضو کلوپ شطرنج دانشگاه بود .در
سال  1903بعد از شرکت در مسابقات دانشجوئی مقام پنجم را از آن خود کرد .در
جدول این مسابقات بزرگانی همچون کارو ،مارکوس کان ،اوسیپ برنشتین ،رادولف
اشپیلمان معروف حضور داشتند .در جریان تحصیل خود در آلمان همیشه به کافه

شطرنج ”کایزرهوف“ سری میزد و در آنجا به تقویت و تمرین بازی شطرنج خود
میپرداخت.
در پایان  ،1905برای شرکت در مسابقات سنپترزبورگ از او دعوت شد .در این
مسابقه که در تاریخ  22دسامبر  1905الی  16ژانویه  1906ادامه داشت ،در بازی
رده بندی در برابر رادولف اشپیلمان قرار گرفت و سوم شد .او یک امتیاز از نفر اول
مسابقات جورج سالو کمتر داشت .بعد از اتمام این مسابقه ،درجه استادی در شطرنج
را دریافت کرد .سپس به دانشگاه مسکو رفته تا تحصیالت خود در رشته حقوق را
ادامه دهد .در این دوران خیلی کمتر شطرنج بازی میکرد .در سال  1907در مسابقات
مسترز مسکو بعد از چیگورین و جورج مارکو قرار گرفت و سوم شد .در سال 1920
یعنی حدود سیزده سال بعد در مسابقات المپیاد مسکو که آلکساندر آلخین در آن اول
شد ،مقام هشتم را کسب کرد .بعدها از این رویداد به عنوان اولین قهرمانی شطرنج
شوروی یاد کردند.
او در دو شاخهی «حقوق» و «روانشناسی» درس خوانده بود و به دلیل شغلش کمتر
در مسابقات شطرنج حضور فعال داشت ،اما چندین بار در مسابقات سطح باال و
قهرمانی شطرنج روسیه شرکت کرد و مقامهای دوم تا پنجم را کسب کرد.
بلومنفلد ،تحقیقات بسیار جالبی در زمینهی «شیوه فکرکردن و انتخاب حرکت» در
زمان خود انجام داده که بسیاری از نکات ارایه شده توسط او هنوز به قوت خود باقی
است و روانشناسان درگیر در حوزه شطرنج از آن بهره میبرند.
(برخی از مقاالت و تز دکتری وی که در این رابطه است را قبالً در کانال منابع
آموزشی شطرنج به صورت فایل  pdfقرار دادهام؛ مترجم).

بلومنفلد ،جزو اولین محققینی بود که به
طور جدی موضوع «روانشناسی» در
شطرنج را مورد مطالعه قرار داد و روی
موضوعات مهمی همچون «ارتباط قوهی
تصویرسازی ذهنی و محاسبهی شاخهها»
و «طبیعت شیوهی فکرکردن در شطرنج»
و «مهارت آموزش شطرنج» تحقیق کرده
و در زمان خود مقاالت بسیار جالبی در این
موارد نوشته است که هنوز بسیاری از
اساتید ،از آنها به عنوان مرجع اصلی
استفاده میکنند.
او در زمان خود سه کتاب شطرنجی تهیه و منتشر کرد که عبارتند از:
 The role of the endgame in chess,
 Alekhine match
 Bogolyubov World Championship

در سال  ،2010کتابی بر مبنای مقاالت و تحقیقات وی به زبان روسی و با عنوان
 The combination of a chess gameبه زبان روسی منتشر شد که خیلی
زود نایاب شده و متاسفانه هنوز تجدید چاپ نشده است.
متن مقالهی فوق ترجمهی مطلب تهیه شده توسط بلومنفلد است که توسط مارک
دوورتسکی در فصل سوم کتاب خود با عنوان «رموز تفکر خالق» که کتاب پنجم از
سری پنج جلدی مشترک وی با آرتور یوسوپوف است ،بدون حک و اصالح و با
عنوان مشابه آورده شده است.
ناگفته نماند که از تحقیقات «بنجامین بلومنفلد»
نویسندگان و مربیان سرشناس دیگری نیز
استفاده کردهاند که در این مورد میتوان به
«لیپنیتسکی»« ،کوتوف» و «آلکسی سوئتین»
در کتاب «سهگام تا استادی در شطرنج» یاد کرد.
سوئتین ،بخشی در کتاب خود با عنوان «انتخاب
حرکت و مشکالت مربوط به آن» دارد که تقریب ًا
از تمامی تحقیقات بلومنفلد در نوشتار خود
استفاده کرده است.
این مقاله در مجلهی «شطرنج در شوروی» ،شمارهی  ،1سال  1936با عنوان اصلی
زیر منتشر شده است:
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نکاتی پیرامون تصویرسازی ذهنی و محاسبهی شاخهها

فکر کرده بود .بعد از بازی با او صحبت کردم و متوجه شدم که حرکت  1...¥h3را
به دلیل زیر مردود دانسته بود:

الزم به یادآوری نیست که تئوریسینهای شطرنج تالش و تمرکز بیشتری بر مقولهی
”گشایش در شطرنج“ داشتهاند .واضح است که دانش گشایشی در کیفیت بازی نقش

1...¥h3 (1...¥b7 2.¤g4) 2.£xh3 £xe5 3.£xh6 £e1+ 4.¦xe1
gxh6

و سفید با اکثریت پیادهای جناح وزیر و حضور فیل در برابر اسب ،برتری دارد.

مهمی دارد اما قطعاً عنصر تعیینکننده و حیاتی نیست .حتی در آخرین رویاروئی دکتر
اُیوه در برابر آلخین در سال  ،1935از یک سو بهرغم تدارکات بسیار زیادی که اُیوه
در زمینهی گشایشی انجام داده بود و از سوی دیگر آلخین اشتباهات متعدد گشایشی
در جریان بازیهای خود انجام داده بود ،اما عمده دالیل شکست در این بازیها
ارتباط مستقیمی به عملکرد نامناسب گشایشی نداشت .درهر رویداد شطرنجی نتیجه
در بسیاری از بازیها به عملکرد سطحی یکی از بازیکنان و یا اغلب هر دوی آنها
در مراحل بعدی بازی وابسته است و یا میتواند وابسته باشد.

در نگاه اول به نظر عجیب است که چرا بازیکن مهرهی سیاه این دو شاخهی نسبتاً

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که:

طوالنی را به خوبی دیده است اما تهدید بسیار واضح سفید بعد از اولین حرکت را

حذف نقصانهای موجود در فرآیند فکرکردن شطرنجباز اگر مهمترتر از دانش

ندیده است؟

گشایشی وی نباشد ،قطعاً کمتر از آن نیست!

امیدوارم در آینده مطبوعات و سازمانهای شطرنجی ،کنجکاوی موثرتری را در این
موارد آغاز کنند .ما بر این باوریم که مقولهی «شیوهی تفکر پشت میز» به جهت
حذف اشتباهات و «بهبود کیفیت تفکر» بسیار مهم است و باید موضوع تحقیقات
آینده باشد.
(دوستان توجه داشته باشند که این سخنان در سال  ،1936یعنی حدود  81سال پیش
توسط بلومنفلد اظهار شده و فوقالعاده ارزشمند بوده است؛ مترجم)
برای نشان دادن موضوع به مثال زیر توجه کنید:

سیاه در جریان انتخاب حرکت خود ،فکر کرد که فیل را نمیتوان گرفت چون با
ادامهی زیر وزیر را پس خواهد گرفت:
2.¥xe4 £xe5 3.¥h7+ ¢xh7 4.£xe5 ¤d3+

اما او اشتباه فاحشی کرد و متوجهی آن نشد (در حقیقت این تهدید را ندید!) که سفید
بعد از  2.¥xe4رُخ در  a8را نیز زیر ضرب دارد.

در موارد مشابه و بر اساس تجربیات بازیهای خودم ،این اشتباه فاحش را اینگونه
میتوان تشریح کرد:
زمانی که بازیکن مهرهی سیاه شاخهی  1...¥e4 2.¥xe4و الی آخر را محاسبه
میکرده ،در ذهن خود فیل سفید مستقر در  c2را هیچگاه در خانهی  e4قرار نداده
است چراکه تنها تمرکز او بر روی خانهی  h7با هدف کیش و حملهی برخاست و
گرفتن وزیر بوده است.
این خطای ذهنی او در مورد حرکت فیل را میتوان به شکل زیر توضیح داد:
فیل در نقطهی  c2خانهی  h7را زیر ضرب دارد و با آزاد شدنش در آنجا قرار گرفته

Blumenfeld – Zhivtsov

و کیش میدهد؛ اما در این فرآیند و در مسیر حرکت به سمت  h7توقفی کوتاه در

XIIIIIIIIY
8r+-+-+k+0
7+-+-+pzp-0
6-zp-+pwq-zp0
5zp-sn-sN-+-0
4-+P+-+-+0
3+-+-wQ-+-0
2PzPL+-zPlzP0
1+-mK-+-tR-0
xabcdefghy

خانهی  e4دارد و این توقف در مشاهدات ذهنی وی لحاظ نشده است .چنین

Moscow Championship Semi-final

سیاه در این وضعیت فیل خود را با حرکت ? 1...¥e4در معرض زدن قرار داد.
این اشتباه فاحش حریف نسبتاً جوانم که در مجموع ،عملکرد خوبی در طول این
مسابقات از خود نشان داده بود ،مرا کامالً متحیر کرد؛ بخصوص اینکه برای انتخاب
این حرکت مشکل تنگی زمان هم نداشت و زمانی نسبتاً طوالنی برای انتخاب آن

اشتباهاتی در جریان بازی کامالً متداول هستند.
این نوع اشتباهات به ویژه در زمانهائی رخ میدهند که مشغول محاسبهی یک
شاخه هستید و در مشاهدات ذهنی خود فراموش میکنید یک سوار را حرکت داده
یا حتی سوار گرفته شده را از بازی خارج کنید و در تصویر ذهن شما سوار بهغلط
همچنان در جای اولیهی خود قرار دارد .البته باید یادآور شد که وقوع چنین اشتباهاتی
همیشه ناشی از ضعف در تصویرسازی ذهنی نیست بلکه میتواند ناشی از
”شتابزدگی عصبی“ یا ”تنبلی ذهنی بازیکن به دلیل نداشتن انگیزهی کافی“ وی
نیز باشند.
بعد از اجرای حرکت فرضی خود در ذهن ،باید سریعاً پوزیسیون ذهنی خود را مطابق
با آن بهروز رسانی کنید و اگر اجرای حرکت فوق در جریان گفتگوهای درونی شما
انجام گرفته یا فقط به اثر آن در ذهن خود توجه کردهاید و یا هر دلیل دیگری،
بهرغم اینکه حرکت در ذهن شما اجرا شده ،اما ”پوزیسیون ذهنی“ شما هنوز تغییر
نکرده و بنابراین تصویر نادرستی از آن در ذهن شما وجود دارد.
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برای روشن شدن موضوع مثال دیگری بررسی میکنیم:
Sergeev – Blumenfeld
Moscow Championship Semi-Final

XIIIIIIIIY
8-trlwq-trk+0
7zpp+nzppvlp0
6-+nzp-+p+0
5+-zp-+-+-0
4-+-+P+-+0
3+-sNPvLNzPP0
2PzPPwQ-zPL+0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy
این بازی در دور آخر همین مسابقات انجام و پوزیسیون فوق در آن ایجاد شد .به
دلیل شرایطی که در جدول مسابقه داشتم ،کسب مساوی برایم کافی بود.
اکنون خوب میدانیم که ”به قصد مساوی بازیکردن“ خیلی هم ساده نیست:
در حقیقت سیاست سادهکردن بازی همراه با هراس از ایجاد
پیچیدگیهای احتمالی ،میتواند تاثیرات وارونه داشته باشد.
دبه هر صورت در اینجا  1...¤d4کردم.
از آنجائی که برای ادامهی بازی سخت مردد بودم حدود نیم ساعت روی این حرکت
فکر کرده بودم :تهدید سفید تعویض فیل فیانکتو با حرکت  ¥h6بود .قصد نداشتم
تمپوی اضافه داده و رُخ خود را از  f8تغییر مکان دهم ،ضمن اینکه حضور این رُخ
در ستون  fمثبت بود و از پیشروی  ...f7-f5حمایت میکرد .در مجموع متوجه
شده بودم که طرح سفید حمله به شاه قلعه رفتهی من است که در طرح این حمله
پیشروی پیادهی  fو احتماالً پیادهی  gاو قرار داشتند و دفاع متقاعدکنندهای در برابر
این حمله پیدا نکرده بودم و چون نمیدانستم چه باید کرد و به همین دلیل
تصمیمگیری در این مورد را با اجرای  ...¤d4به تعویق انداختم.
در زمان اجرای این حرکت مطمئن بودم که به دلیل تهدید † ...¤xf3و به دنبال
آن  ...¤e5و الی آخر ،حریفم با  ¢h2پاسخ خواهد داد و با افسردگی پیش خودم
چنین فکر میکردم:
در پاسخ حریف چه باید کرد چون بعد از ادامهی زیر:
2...£a5 3.¥h6 ¥xh6 4.£xh6 ¤xc2? 5.¤g5 ¤f6 6.¤d5

اوضاع خوبی ندارم.
در این لحظات چندین بار مجدداً این فکر اندوهبار به ذهنم خطور میکرد:
”که بعد از ادامهی:
1...¤d4 2.¢h2 ¤xf3† 3.¥xf3 ¤e5 4.¥g2 ¥xh3
سفید در خانهی  h3با شاه (و نه با فیل) فیل را گرفته و از موقعیت شاه بیحفاظ او

بهرهی چندانی نمیتوانم ببرم“.
در جریان بازی و بعد از  ...¤d4سفید پاسخ مرا با ? 2.¤d1داد و بعد از آن حدود
پنج دقیقه کامل مجدداً فکر کردم تا در نهایت متوجه شدم که با حرکت †...¤xf3
و الیآخر میتوانم یک پیاده بگیرم.
در حقیقت در این پنج دقیقه معطل این بودم که چه طرحی باید انتخاب کنم ،و چون
بههیچ نتیجهای نرسیده بودم ،برای رهائی از این تردید دوباره به سراغ این فکر
مایوس کننده رفتم ”که بعد از
2...¤xf3† 3.¥xf3 ¤e5 4.¥g2 ¥xh3

سفید با شاه خود فیل را پس خواهد گرفت“.
در همین اثنا به یکباره متوجه شدم که سفید نمیتواند با شاه فیل را پس بگیرد چون
شاه او اکنون در خانهی  g1است و نه !h2
بنابراین در طول این پنچ دقیقه در ذهنم شاه سفید هنوز در  ،h2جائی که در
تصویرسازی ذهنی قبلی و پیشبینی حرکت حریف ،شاه را در آن قرار داده بودم،
قرار داشت درحالیکه در برابر چشمانم و بر روی صفحه ،شاه در  g1بود!
ال متفاوتی
این امکان وجود داشت که بعد از پاسخ  2.¤d1سفید ،حتی تصمیم کام ً
میگرفتم و به سراغ افکار مایوسکننده ”گرفتن مهره در  h3با شاه“ هم نمیرفتم
و در نهایت پاسخ † 2...¤xf3همراه با کسب یک پیاده را نیز نمیدادم.
نکتهی قابل توجه در این مثال خاص در آن است که هدف حرکت  1...¤d4تهدید
گرفتن یک پیاده بود ،اما در جریان بررسی ذهنی شاخه و حرکت دادن شاه حریف
به خانهی  h2فراموش کردم که شاه را به موقعیت اول خود بازگردانم و پس از آن
خطای فرآیند تصویرسازی ذهنیم مانع توجه به خانهی حقیقی اشغال شده توسط
شاه سفید شد.
البته این رویداد را میتوان به شیوهی دیگری نیز بازنمائی کرد:
زمانی که درباره عواقب حرکت  1...¤d4فکر میکردم ،چون برای سفید پاسخ
 2.¢h2را درنظر گرفته بودم ،بنابراین با † ...¤xf3به جائی نمیرسیدم و این
نتیجهگیری با اینکه حرکت  2.¢h2هرگز اتفاق نیافتاده بود ،همچنان در ذهن من
باقی مانده بود.
با توجه به شرایط اتفاق افتاده تصمیمگیری در مورد انتخاب شیوهی صحیح شرح
ماجرا مشکل است .درهرصورت با توجه به تجارب قبلی من در این موارد ،لحظاتی
در بازی بوجود میآیند که حس و درک ما کامالً تحت تاثیر تجسمات ذهنی با
واقعیت فاصله پیدا میکند.
حرکتی را در جریان بررسی یک شاخهی فرضی در ذهن خود انجام دادهایم و تاثیر
ماندگار این حرکت مانع تجسم صحیح پوزیسیون حاصل از شاخهای دیگر میشود.
گرچه چنین حالتی بهندرت پیش میآید ،اما پدیدهی فوق عمومیت دارد .کامالً
مشخص است که هرچه شاخهها طوالنیتر (تعداد حرکت بیشتر) و تعداد آنها بیشتر
باشند قطعاً احتمال بروز این نوع خطا بیشتر خواهد شد.
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حالت زیر هم میتواند در ذهن ایجاد شود.
در جریان بررسی یک شاخهی بلند ،بعد از اجرای هر حرکت ،پوزیسیون جدیدی
ایجاد میشود که فاصلهی بیشتری با واقعیت روی صحنه دارد و بههمین سبب
ادراک و حس ما نسبت به آن ضعیفتر و ضعیفتر میشود .حتی بازیکنی که دارای
قوهی تجسم نیرومندی است و کامالً مطمئن است که میتواند تصویر صحیح و
بدون اشکالی از پوزیسیون ناشی از یک شاخهی طوالنی در ذهن خود تجسم کند،
نمیتواند اطمینان داشته باشد که ارزیابی صحیح او از پوزیسیون مذکور مصون از
این ضعف قطعی ادراک او باشد.
این اتفاق برای هر بازیکنی ممکن است پیش بیاید که بعد از محاسبهی صحیح یک
شاخه ،کماکان متوجهی مفید بودن این شاخه نمیشود .با توجه به تجربیات شخصی
خود در این زمینه ،به نظرم این عدم قطعیت ناشی از شفافیت ناکافی تصویری است
که در ذهن ایجاد شده است.

بازی خواهد گذاشت.
هر شطرنجباز حرفهای باید به نقش تصویرسازی ذهنی و خطراتی که به ناچار در
جریان محاسبهی شاخهها در آن نهفته است آگاه باشد و با توجه به میزان توانائی
تصویرسازی ذهنی خویش (قوهی دید شطرنجی خود) تصمیمات مقتضی را در جریان
بازی اتخاذ کند.
بنابراین میتوان از بحث ارایه شده نتایج زیر را گرفت:
بعد از هر حرکت حریف ،باید در مورد آن حرکت اندیشیهی جدید کرد و تصویرسازی
نوینی در ذهن خود و درباره شاخههای جدید مورد نظر انجام داد و هیچ پیش فرض
قبلی که در ذهن ما و در جریان محاسبات حرکات قبلی باقی مانده ،در آن نقشی
نداشته باشد.
از سوی دیگر حتی اگر توان تصویرسازی ذهنی شما نیرومند است همواره توجه به
این نکته داشته باشید که توان تصویرسازی ذهنی شما قطعاً ضعیفتر از توان بصری
شماست!
پس بعد از اینکه حریف شما حرکت خود را انجام داد ،حتی حرکتی که شما انتظار
آن را داشتید ،به هیچ عنوان نباید بدون تفکر فوری و مجدد بر روی آن ،پاسخی از
قبل آماده را اجرا کنید (مگر در شرایط خاصی که تنگی وقت دارید) :با اینکه در
جریان تصویرسازی ذهنی قبلی خود پوزیسیون جاری را دیده بودید و پاسخ فوق را
از قبل برای آن آماده کردهاید؛
در حقیقت بعد از اجرای حرکت حریف و تشکیل واقعی پوزیسیونی که انتظار آن را
داشتید با تمامی خصوصیات آن و در برابر دیدگان شما ،با توجه به وضوح بیشتر
پوزیسیون در این حالت (چون اکنون در برابر چشمان شما قرار دارد) این امکان وجود
دارد که ایدههای جدیدتری به ذهن شما خطور کند و نباید این امکان را از دست
داد.
(قطعاً ارزیابی پوزیسیونی که در برابر دیدگان ما قرار دارد ،خیلی سادهتر و دقیقتر از
ارزیابی پوزیسیونی است که در ذهن ما ایجاد شده است؛ مترجم)

The combination of a chess game. Library chess
By: Benjamin Blumenfeld - in Russian, 2010

در زمان بررسی شاخهها انظباط سختگیرانهای را باید برای خودمان قائل شویم.

گردآوری مکتوبات بلومنفلد در کتابی که در سال  2010میالدی به زبان

خصوصاً نباید بیمهابا از این شاخه به اون شاخه بپریم ،چراکه با این ترتیب ممکن

روسی انتشار یافت و خیلی زود هم نایاب شد!

است چندین مرتبه به سراغ شاخهای تکراری و مشابه رفته و بیهوده زمان و انرژی
خود را از دست دهیم؛ تالش کنیم ابتدا شاخههایی که متناسب با پوزیسیون پیشرو

در حقیقت تصویرسازی ذهنی ،بخشی از فرآیند فکرکردن شطرنجباز است .بنابراین

هستند را به ترتیب اهمیت اولویتبندی کرده و در ذهن خود به همان ترتیب شاخهها

هر چه این تصویر ذهنی ،واضحتر و روشنتر باشد ،تفکر او دقیقتر و سادهتر عمل

را تک به تک مورد ارزیابی قرار دهیم .با این ترتیب در جریان بررسی یک شاخه و

میکند و قطعاً نتیجهبخشتر است.

بعد از هر حرکت ،تغییرات متناسب را در پوزیسیون ذهنی خویش ایجاد کرده و آن

در مورد شاخههای طوالنی و بلند خطر دیگری هم وجود دارد:

را با تصویرسازی ذهنی خویش هماهنگ کرده و در انتها و اتمام بررسی شاخه،

از آنجائی که الزم است بعد از هر حرکت ذهنی در نظر گرفته شده ،تصویر ذهنی

خالصهای از وضعیت تحلیلی آن تهیه و تنها پس از آن به سراغ شاخهی بعدی

پوزیسیون ایجاد شده مطابق با آن حرکت اصالح شود و تا انتهای شاخه این فرآیند

خواهیم رفت.

ادامه مییابد ،بنابراین ذهن خسته شده و این خستگی بعداً تاثیر خود را در نتیجهی

معیار اصلی اولویتبندی شاخهها باید با هدف کاهش تعداد و طول شاخهها باشد.
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ابتدا باید آن شاخهای که در نگاه اول خطرناکترین پاسخ به حرکت حریف است را
مد نظر قرار دهیم و تنها زمانی که دفاعی در برابر این پاسخ خطرناک پیدا کردیم،

بیشتر و
( )2ادامهای که شامل ترکیبی چند حرکتی است و شاخههای متفاوتی هم به
دنبال دارد،

به دنبال پاسخی که دفاع نامشخصتر و مستتری دارد بگردیم.
درست با همین منطق ،اگر در چند حرکت اولیهی شاخه متوجه شدیم برتری واضحی

قطعاً گزینهی اول را باید انتخاب کرد.

بهدست میآوریم ،ادامهی آنالیز ذهنی با هدف یافتن راهی برای تبدیل این برتری

موارد متعددی دیده شده که یکی از بازیکنان مات در چند حرکت را اعالن کرده اما

کامالً بیمورد است و بالدرنگ تحلیل شاخه را باید متوقف کنیم.

در نهایت باخته! است ،چراکه تصور ماتی او توّهمی بیش نبوده است.

اگر حرکت بعدی شما قطعاً اجباری است و شاخههای احتمالی در نوبت بعدی یعنی

تمامی موضوعاتی که مطرح شد ،خصوصاً آخرین نکتهی اشاره شده ،کامالً در تضاد

بعد از اجرای حرکت شما و پاسخ بعدی حریف ،آغاز میشوند ،بنابراین در این لحظه

با نظر کسانی است که حامی ”زیبائی“ در شطرنج هستند.

اقدام به آنالیز شاخهکردن زودهنگام است :بعد از اجرای حرکت اجباری خود و دریافت

در حقیقت ”محاسبهی شاخه“ در نظر ما تنها یک ضرورت تکنیکی است و

پاسخ حریف تصویر واقعی مقابل دیدگان شما شکل میگیرد و قطعاً روشن و واضحتر

اگر بتوان این تکنیک را به هر شکل ممکن سادهسازی نمود یا به نوعی

است و محاسبهی شاخهها در آن بسیار سادهتر خواهد بود.

آسانتر اجرا کرد ،برای ما بهتر نیز خواهد بود.

اگر در جریان آنالیز یک شاخهی بلند ،مثالً هشت حرکتی ،در همان حرکات اولیه
متوجه شویم که امکان اجباری بازگشت به پوزیسیون آغازین وجود دارد (تکرار
حرکات) ،سریعاً از ادامهی آنالیز باید دست کشید .پیشنهاد میشود در چنین حاالتی
بدون اینکه مدتی طوالنی فکر کنید ،همان چند حرکت اولیه را انجام دهید تا امکان
عملی آنالیز و محاسبهی شاخه تا انتها را بیابید و اگر در این میان متوجهی نامناسب
بودن ادامهی شاخه شدید ،سریعاً از امکان اجباری بازگشت به پوزیسیون اولیه استفاده

نمائید.

زیبائی شطرنج نشأت گرفته از منطق درونی آن است و در بسیاری از موارد برای
آشکار نمودن این زیبائیها ،کنکاش عمیق در پوزیسیون کافی است و ”محاسبه“
فقط به عنوان ابزاری برای آزمودن صحت ایدهها بهکار خواهد گرفته شد.
شطرنج یک بازی هدفمند است و برای رسیدن به هدف مورد نظر بایستی با حداکثر
اطمینان عمل نمود و بههمین سبب به صحت بحث ارایه شده در باال اعتقاد داریم.
اهمیت برداشتهای بصری در فرآیند فکرکردن شطرنج آنقدر مهم هستند که
تمامی فاکتورهائی که به ادراک دیداری کمک میکنند نقش تعیین کننده دارند.

در پوزیسیونهایی که خیلی حاد نیستند و شاخههای اجباری در آنها وجود ندارند

فاکتورهائی نظیر :نورپردازی مناسب در جریان بازی ،تناسب اندازهی صفحه و

محاسبات خود را باید به چند شاخهی کوتاه محدود کنیم تا ویژگیهای پوزیسیون

مهرهها ،و حتی انتخاب رنگ چشمنواز برای مهرها که باعث خستگی آن نشوند

یا سرشت پوزیسیون بعد از اتمام آنان بهتر آشکار شود.

دارای اهمیت زیاد هستند.

اگر حق انتخاب میان دو ادامهی مختلف بازی که تاثیرات نسبتاً مشابهی در آیندهی
بازی دارند ،وجود داشته باشد (مثالً تعادل ،برتری یا برتری مطلق ایجاد میکنند) ،
ادامهای را باید انتخاب کرد که محاسبهی شاخههای آن کمتر است و طبیعت ًا احتمال
بروز اشتباه و خطای کمتری دارد .باید به این اصل پایبند بود و از هرگونه
خیالپردازی در این مورد پرهیز کرد.
بهعنوان مثال اگر انتخاب باید میان دو حالت زیر انجام گیرد:
( )1تسویه بازی و انتقال آن به یک آخربازی برندهی پیاده ،همراه با یک پیادهی

این تجربه را دارم که اگر در جریان یک بازی سیمولتانه ،نورپردازی سالن ضعیف و
نامناسب ،رنگ مهرهها آزاردهنده و یا صفحهی نامتناسبی تهیه شده باشد ،نتایج
بازی حتی در برابر بازیکنان ضعیفتر بدتر از زمانی خواهد بود که با بازیکنان
نیرومندتر ولی در شرایط مساعد پارامترهای مرتبط با ادارک بصری ،بازی انجام

گیرد.
بهنظرم برگزارکنندگان مسابقات باید در این زمینه با اهل فن و در مورد آزمونهای
مختلف فیزیولوژیک و روانی مشاوره کنند و برمبنای دستورالعملهای پیشنهادی
آنان ادوات استاندارد شطرنجی تهیه کنند.

سرفصلهای نظام آموزشی شطرنج در روسیه

(قسمت اول)

تهیه و تنظیم :استاد فیده محمدرضا افشاری ،تیرماه 1397

شطرنج ،ورزش ملی کشور روسیه است و این کشور مهد شطرنج جهان
میباشد ،نظام آموزش شطرنج روسیه که برگرفته از مکتب کهن شطرنج
شوروی (سابق) میباشد بسیار جامع
و کاربردی است این نظام آموزشی
الهامبخش بسیاری از کشورها برای
پایهریزی آموزش شطرنج بوده
است.
شطرنج (یا به قول روسها
”شاخمات“) از دروس اصلی و
اجباری آموزش و پرورش (در مقطع ابتدایی) کشور روسیه می باشد و حتی
در مقاطع پیش از دبستان (مهدهای کودک) بچهها با این رشته آشنا می
شوند .آموزش یکسان و هماهنگ ویژگی بسیار مهم این نظام آموزشی
مخصوصا در سطح پایه می باشد.
برای آشنایی بیشتر خوانندگان و مربیان کشورم الزم است که اشاره کنم
آموزشهای ابتدایی در مدارس تا پایه چهارم ادامه می یابد (آشنایی با اصول
پایه و قوانین شطرنج ،تاکتیکها و )...و پس از آن با استعدادیابی دقیق ،عالقه
مندان و مستعدان به آکادمی ها و مدارس اختصاصی شطرنج هدایت می
شوند وراه برای استاد شدن آنان هموار می گردد.
روش آموزش شطرنج در روسیه بسیار دقیق و هماهنگ پیش می رود تا به
هیچ عنوان حفره ای درامر آموزش پایه باقی نمانده باشد و این چرخه با
وسواس فراوان و نظارت کافی در سطوح باالتر نیز ادامه می یابد.
شیوه آموزش و زمان بندی جلسات:
زمان هر جلسه آموزش شطرنج در سطوح پایه  90دقیقه می باشد که حداقل
نیمی از آن صرف آموزش و بقیه زمان کالس مختص به تمرین می باشد
(حل تمرینات تکمیلی و بازی هدفمند شطرنج آموزان)
در سالهای اخیر و بعد از فروپاشی شوروی مدارس اختصاصی شطرنج و
آکادمیها در روسیه فعالتر شدهاند ،هر ترم آموزشی از  12جلسه  90دقیقه

ای تشکیل شده که (حداقل) سه روز هفته را شامل میشود .جلسات یازده
و دوازدهم هر ترم به مرور مطالب آموزشی و آزمون اختصاص مییابد.
برای هر ترم کتاب کار مجزا و تمرینات متناسب با هر جلسه (مبحث
آموزشی) طراحی شده و در اختیار شطرنج آموزان قرار میگیرد و مربی
مربوطه تمرینات را بهطور دقیق زیر نظر دارد ،عالوه بر آن منابع تمرینی
مختلف از جمله کتابهای حل مسایل تاکتیکی ،آخر بازی ،فلش کارتهای
کاربردی و ...و همچنین نرم افزارهای کمک آموزشی الکترونیکی در اختیار
شطرنج آموزان قرار میگیرد.
پس از پایان هر دوره آموزشی (هر پایه) آزمون کتبی و عملی انجام خواهد
شد و سپس با برگزاری مسابقه (به تفکیک سطوح آموزشی) شطرنج آموزان
ارزشیابی میشوند.

(الزم به ذکر است که در شطرنج مالک پیشرفت بازیکنان مسابقه میباشد).
نکته بسیار مهم این نظام آموزشی استفاده از مربیان با تجربه و خبره برای
سطح پایه (که روسها آن را مهمترین مقطع آموزش شطرنج میدانند)
میباشد چرا که اعتقاد دارند مهمترین رسالت مربیان جذب شاگردان و ایجاد
عالقه در آنان می باشد و همچنین آموزش غیر اصولی در این سطح لطمه
سنگینی به شظرنج بازان خواهد زد که شاید تا سالها جبران نشود.
در سطوح باالتر (پیشرفته) زمانبندی کالسها تغییر میکند و جلسات
آموزشی حداقل دو یا سه ساعت به طول میانجامد.
آخرین نکته اینکه آموزش و تربیت مربیان مهمترین دغدغه فدراسیونهای
شطرنج می باشد (در روسیه عالوه بر فدراسیون اصلی روسیه شهرهای
بزرگ نیز تشکیالت مجزا و مستقلی برای اداره شطرنج دارند که زیر نظر
ال مسکو و سن پترزبورگ فدراسیون های
هسته مرکزی فعالیت میکنند مث ً
مستقلی دارند) همه ساله دورههای بلند مدت مربیگری برای متقاضیان با
عبور از فیلترهای مربوطه برگزار میشود و همچنین دوره های بازآموزی و
کنترل مربیان نیز جزو اولویت ها قرار دارند ،با تربیت مربیان کارآمد و نیروی
انسانی خبره و همچنین نظارت کامل بر آنها شطرنج خود را واکسینه کرده
و بیدلیل نیست که در طول سالیان متمادی بیشه شطرنج روسها هیچوقت

ویژهنامهی شمارهی  ،3مرداد  ،1397کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 13

(2) ГОЛЕНИЩЕВ

خالی نمانده است.
در این مقاله به درخواست کمیتهی محترم آموزش فدراسیون شطرنج سعی
کردهام با استفاده از منابع آموزشی مرجع در شطرنج روسیه سرفصلهای
آموزشی استاندارد را در اختیار جامعه شطرنج ایران (از جمله مدارس شطرنج،
مربیان ،مدرسان و اولیا گرامی) قرار بدهم امید است که مفید واقع شود.
آماده شنیدن نظرات و سواالت همه عزیزان خواهم بود برای ارتباط با بنده
میتوانید از آدرس پست الکترونیکی زیر استفاده بفرمایید:
محمدرضا افشاریAfshari.mohamadreza@gmail.com ،
منابع روسی استفاده شده در این سری مقاالت:
(1) ШАГ ЗА ШАГОМ

جلد اول تا سوم ،مسکو 1970 ،1969

گام به گام (جلد اول) انتشارات فیزیکولترا و اسپرت  1986مسکو

(3) ШАХМАТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

شاخماتنی اونیورسیتیت جلد چهارم و پنجم  2004و 2005
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سرفصلهای آموزشی
بازی شطرنج (تاریخچه و فواید) ،صفحه شطرنج (مختصات ،جهتهای
اصلی شامل عرض ،ستون و قطر) اسامی مهرههای شطرنج و چیدمان
صحیح مهرههای شطرنج.
( )1حرکت مهرهها :شعاع حرکت مهره ”رخ“ و چگونگی گرفتن مهرههای
حریف با رخ ،شعاع حرکت مهره ”فیل“ و چگونگی گرفتن مهرههای
حریف با فیل ،شعاع حرکت مهره ”وزیر“ و چگونگی گرفتن مهرههای
حریف با وزیر ،شعاع حرکت مهره ”شاه“ و چگونگی گرفتن مهرههای
حریف با شاه (مربی میتواند در این جلسه اشاره مختصری به کیش
داشته باشد) ،شعاع حرکتی مهره ”اسب“ و چگونگی گرفتن مهرههای
حریف با اسب.
توضیح  :1در روسیه آموزش حرکت مهرهها با ”رخ“ آغاز میشود اما
در بسیاری از کشورها از جمله ایران حرکت مهرهها با آموزش ”پیاده“
شروع میشود.
توضیح  :2مربی میتواند آموزش حرکت مهرهها را با توجه به سن و
سطح کالس در دو (حداقل) و یا چند جلسه آموزش دهد.
( )2شعاع حرکت ”پیاده“ و چگونگی گرفتن مهرههای حریف با پیاده ،قانون
ارتقا پیاده (تبدیل)
( )3قانون آنپاسان (گرفتن پیاده در حال عبور)
( )4قلعه رفتن (چگونگی ،انواع ،شرایط و فواید)
( )5حمله و دفاع (چگونگی گرفتن مهرههای حریف و تالش برای آن،
گماردن مدافع (پشتیبان) برای مهرههای زیر ضرب و ایجاد هماهنگی
مهرهها در حمله و دفاع)
( )6مفهوم کیش (راه های رفع کیش :زدن ،بستن ،رفتن و تمرینات مربوطه)
( )7مات (هدف بازی شطرنج و تمرینات مربوطه)
( )8تساوی (راه های تساوی در شطرنج :کمبود قوا یا نداشتن مهره برد،
کیش دائم ،اشاره به قانون  50حرکت و  3بار تکرار پوزسیون)
( )9پات (پات بر اثر بی مباالتی بازیکن برنده و اشاره به تاکتیکهای منجر
پات)
( )10ارزش (نسبی) مهرهها
(پیاده =  ،1اسب =  ،3فیل =  ،3رخ =  ،5وزیر =  9شاه = )3
توضیح :در برخی منابع به شاه امتیاز  5و برخی هیچ امتیازی نداده
اند.

( )11ثبت حرکات شطرنج (روش ثبت حرکات به طور کامل و اختصاری،
عالئم ثبت و ارزش گذاری حرکات)
توضیح :اسامی مهرهها در زبانها و فرهنگهای مختلف متفاوت
است از جمله فرانسوی ،آلمانی ،روسی و ...از این رو فیده
(فدراسیون جهانی شطرنج) توصیه میکند که مدرسان به زبان
بینالمللی و فراگیر ،انگلیسی ثبت حرکات را آموزش دهند.
( )12اخالق در شطرنج (قوانین رفتاری شطرنجبازان در زمان مسابقه)
توضیح :در این جلسه کلیه رفتارهای بازیکنان از جمله نوع
نشستن پشت میز ،احترام به حریف ،چگونگی حرکت مهرهها و
ساعت شطرنج و ...بطور کلی رفتار حرفهای شطرنجبازان به آنها
آموزش داده میشود.
( )13واژگان و اصطالحات شطرنجی (لغات و اصطالحات کلیدی و کاربردی
که شطرنجبازان در ادامه مسیر خود با آنها سر وکار دارند)
( )14مات کردن شاه تنها (مات با دو رخ و وزیر و رخ در مقابل شاه تنهای
حریف بدون کمک شاه طرف قویتر)
( )15مات با رخ (مات شاه تنهای حریف با رخ و کمک شاه طرف قویتر)
( )16مات با وزیر (مات شاه تنهای حریف با وزیر و کمک شاه طرف قویتر)
( )17مات با دوفیل (مات شاه تنهای حریف با دوفیل و کمک شاه طرف
قویتر)
( )18و ( )19مات با فیل و اسب (مات شاه تنهای حریف با فیل و اسب و
کمک شاه طرف قویتر)
توضیح :در درس های  19و  18می توان فقط به الگوهای مات
اشاره کرد و روش مات کردن را به آینده موکول کرد.
( )20غیر ممکن بودن مات شاه تنها با دو اسب (مگر با اشتباه حریف ،اشاره
به مات کمکی و اینکه داشتن پیاده معموال به ضرر طرف ضعیفتر
است)
( )21اشتباهات شروع بازی (روشهای منسوخ و مردود در شروع بازی و
چگونگی مقابله با آنها با ارائه بازیهای نمونهای)
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پایه دوم آموزش شطرنج
”عناصر بازی شطرنج“
( )1اصول شروع بازی (چگونه بازی را شروع کنیم ،گسترش سریع)
( )2اصول شروع بازی ( ،)2مبارزه برای بهدست آوردن مرکز (نقش و اهمیت
مرکز)
( )3ساختار پیادهای (نقش و تاثیر منفی ساختار پیادهای معیوب)
( )4بازیهای تکمیلی ،کوتاه و نمونهای از اشتباهات شروع بازی و روشهای
مقابله با آنها
( )5پس از گشایش (چه کارهایی را پس از شروع بازی بایستی انجام دهیم؟)
( )6بازیهای آموزنده اساتید شطرنج (نمایش بازیهای اساتید و توضیح
طرحهای آموزنده این بازیها برای شطرنج آموزان)
( )7چگونگی بازی در آخر بازی (قسمت اول) ویژگیهای آخر بازی و اهمیت
حرکات در آخر بازی
( )8چگونگی بازی در آخر بازی (قسمت دوم)
( )9روشهای استفاده از برتری قوا (قسمت اول)
( )10روشهای استفاده از برتری قوا (قسمت دوم)
( )11قانون مربع پیاده در آخر بازی (قسمت اول)
( )12قانون مربع پیاده در آخر بازی (قسمت دوم)
( )13نقش شاه در آخر بازی پیادهای (همکاری شاه و پیاده ،گرفتن زمان،
زندانی کردن شاه حریف برای تساوی و) ...
( )14قانون تقابل
( )15خانههای موثر (کلیدی) در آخر بازی شاه و پیاده
( )16تکنیک به ثمر رساندن برتری (تبدیل نوعی از برتری به نوعی دیگر
برای سهولت در برد)
( )17برتری فضا (استفاده از برتری فضا)
( )18برتری زمان (امنیت شاه)
( )19ارتباط مراحل سه گانه بازی شطرنج (شروع بازی ،وسط بازی و آخر
بازی)

شطرنجبازان در جریان بازی چگونه فکر میکنند؟
تهیه و تنظیم :محمّد خیرخواه  11 -اردیبهشت 1397
منبع :آخرین فصل کتاب کالسیک «تکنیک وسطبازی شطرنج شوروی» نوشتهی «پیتر رومانوفسکی»
در مقالهی قبلی درباره شیوهی فکرکردن شطرنجبازان و نحوهی برخورد آنان با
پوزیسیون و مسیر متداول جریان فکری ایشان برای اتخاذ تصمیم مناسب در انتخاب
حرکات کاندیدا که توسط مربی با سابقهی گرجی «پاتا گاپریندَشویلی» ارایه شده
بود آشنا شدیم .از آنجائی که موضوع مورد بحث بسیار مهم و کلیدی است و از سوی
دیگر تعداد منابعی که درباره این موضوع بهصورت واضح سخن گفته باشند زیاد
نیستند ،فکر کردم شاید توضیحات بسیار جالب «پیتر رومانوفسکی» که اولین بار در سال  1929ارائه شده و بعدها در سال  1960بازنگری شده
در کتاب کالسیک باشکوهی که حتی اخیراً با نام جدید «تکنیک وسطبازی شطرنج شوروی» توسط انتشارات  Quality Chessبا ترجمهای نوین از روسی به انگلیسی
منتشر شده و منبع اصلی بسیاری از نویسندگان برجسته شطرنج جهان از جمله کوتوف ،سوئتین و حتی کارپف بوده است را در اینجا برای شما بازگو کنم .شاید مربی باسابقهی
گرجی ،قبل از تهیه مطالب خویش از نظرات رومانوفسکی بهرهبرداری کرده باشد.
پیتر رومانوفسکی در آخرین فصل کتاب مزبور که بهطور مفصل و در دو بخش مجزا به موضوعات مهم «طرح ریزی» و «ترکیب» در مرحلهی وسطبازی پرداخته ،چنین
سخن آورده است:
با اینکه در این کتاب خواننده با موضوعات متنوع و فراوا نی آشنا شده اما هنوز سوال بسیار مهمی ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده است .اگر بازیکنان قصد بهبود
مهارتهای بازی خویش را داشته باشند ،مطالعهی مثالهای مختلف در بازیهای متنوع و تمهای استاندارد موجود در این کتاب ،حتی زمانی که با توضیحات تکمیلی نویسنده
همراه شوند آیا میتوانند برای پیشرفت وی کافی باشند؟
با اینکه مطالعهی مطالب تئوریک و موضوعات خالقانه موجود در هر کتاب شطرنجی مهم
هستند اما بهکارگیری این اطالعات در عمل موضوع مهم دیگری است که باید به شیوهی
استفاده از آنان توجه ویژه داشت.
در جریان بازی ،مجبورید مسائل مهم و حتی پیش پا افتادهی پوزیسیون را مستقالً حل و
فصل نمائید ،و این کار را باید با تحلیل بازی در ذهن خویش بدون اینکه به مهرهای دست
بزنید انجام دهید .قانون «دست به مهره» سرسختانه در هر بازی حکمفرماست .همچنین
زمان اندیشیدن شما توسط یک ساعت مخصوص محدود شده است و در صورتی که از
مدت زمان تعیین شده برای بازی گذر کنید ،قطعاً برای شما باخت در نظر گرفته خواهد شد
و این قاعده نیز سرسختانه در بازی حاکم است .تحت چنین شرایط سختی ،بازیکنان
مجبورند ذهن ،1حافظه 2و تصویرسازی ذهنی 3خویش را تمرین داده تا بتوانند در حداکثر
توان خود عمل کنند و نتیجه مطلوب را کسب کنند.
با توجه به تجربیات مؤلف کتاب به عنوان یک بازیکن باتجربه ،همچنین مشاهده و مطالعهی
فرآیند اندیشیدن بسیاری از شاگردان خودم و همکارانم -بازیکنانی با ظرفیت و استعداد
باالی شطرنجی -با جرأت میتوانم بگویم که در جریان بازی شطرنج ،اگر نگیم به صورت
شلخته و هردمبیل 4بلکه بازیکن به صورت کامالً بینظم 5فکر میکند .به همین سبب به

پیتر آرسنیویچ رومانوفسکی
(روسیПётр Арсеньевич Романовский :؛  29ژوئیهی  1892در سنپترزبورگ – 1
مارس  1964در مسکو)؛
نویسنده ،استاد بینالمللی و داور بینالمللی شطرنج اهل امپراتوری روسیه بود .در 1935
میالدی ،او اولین شطرنجباز شوروی بود که عنوان استاد افتخاری ورزش به او اعطا شد .او
مربی لودمیال رودنکو ،دومین قهرمان شطرنج زنان جهان بود.
1.mind
2.memory
3.imagination
4.slovenly manner
5.undisciplined
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تناوب ،دچار «تنگی وقت »1میشود و همچنین فاکتورهای روانشناسی که خیلی در جریان بازی حضور آنان موجه نیستند ،در بازی نقش موثر پیدا میکنند که اثرات مضری
خواهند داشت.
به عبارت دیگر «افکار منظم »2در کنار دانش و اطالعات اشاره شده ،ضامن اساسی کسب موفقیت خواهند بود.
به عنوان مثال دیده شده بازیکنان برخی مواقع در پوزیسیونهائی که نیاز به تفکر عمیق دارد دچار شتابزدگی و تصمیمگیریهای خام و نسنجیده میشوند و برعکس زمانی
که به تفکر عمیق نیازی نیست ،زمانی طوالنی فکر میکنند و یا در پوزیسیونهائی که ارزش دو ادامه ،یکسان است در برخی مواقع به جای اینکه سریعاً یکی از آنان را
انتخاب کنند ،به شدت تالش بیهوده میکنند تا بهتر بودن یکی از آنان را اثبات کنند و چون طبیعتاً نمیتوانند در این راه پاسخی بیابند و تالشی طوالنی مدت در این امر
کردهاند ،خود را کامالً خسته می کنند تا به این پاسخ بیهوده دست یابند .به نوعی تمایل دارند صددرصد به حرکت انتخابی خویش اطمینان یابند و در این راه حتی توجیهات
واهی هم برای حذف هرگونه شک و شبهه خویش ارایه میکنند تا برای اجرای آن اصمینان کامل داشته باشند .در نهایت دالیل جزئی و کم اهمیتی را برای ارضای خویش
در نظر میگیرند که لزوماً ارتباط مستقیمی به پوزیسیون مورد نظر ندارند .با این شرایط «تصمیمگیری» کرده و به نوعی خود را فریب میدهند.
مثالً برای قرار دادن رُخی در  d1اینکه کدام رُخ را :از خانهی  f1یا  a1حرکت دهد زمانی طوالنی فکر میکند و در نهایت نتیجهی قانعکنندهای هم نمیگیرد .در برخی
مواقع بعد از یکساعت اندیشیهی عمیق ،بازیکن حرکت خیلی بدی انجام میدهد که ناشی از تردید و دودلی وی در بهدست آوردن خاطرجمعی کاذب اوست .در نهایت با
پدیدهای به نام «آشوب ذهنی« ،»3تضعیف روحیه یا یاس و ناامیدی »4و مشابه آنان مواجه هستیم.
هزاران مورد با مضمون فروپاشی نظم فکری 5تا حد آشفتگی مطلق 6را میتوان مثال زد که تمامی این موارد مؤید اهمیت بسیار زیاد بررسی پاسخ این سوال مهم است که
بازیکنان در جریان بازی چگونه فکر میکنند؟
البته باید توجه داشت که در رابطه با موضوع تخیل خالق 7یا همان شهود بازیکن ،تدوین یک قاعدهی سفت و سخت امکانپذیر نیست .در «هنر» هرکسی فرمهای مختص
خویش را خلق میکند که محدود به میزان خیالپردازی ،منابع اطالعاتی ،تجربه ،گرایشات فکری و ویژگیهای دیگر وی دارد .به همین سبب در این مقوله صرفاً تالشی
حداقل برای پی بردن به سوژههای بنیادین یعنی نکات اولیهای که در برابر ما خودنمایی میکنند ،انجام خواهد شد و تالش خواهیم کرد تا آنجا که ممکن است تعریف
خطوط مختلف بازی ارایه دهیم.
سازمانیافتهای از آنان در رابطه با پوزیسیون و
سه سوژهی بنیادین 8که در مورد تفکر هر
المانهای تفکر 9مینامیم ،نسبتاً به سادگی قابل
یعنی چیدمان حقیقی سوارها ،پیادهها بر روی
دیدگان بازیکنان ،قرار دارند .سوژهی دوم
را به خود جلب کرده است و در نهایت سوژهی
ذهنی و در انتهای اجرای شاخهی مزبور در ذهن
«پوزیسیون پسا-شاخه »10گوئیم .سه سوژهی
پیتر رومانوفسکی (سمت چپ) و الکساندر آلخین 1920 ،میالدی
تفکر) در پوزیسیونهایی کاربرد دارند که تقریباً
کنندهی تفکر بازیکنی هستند که در حال حاضر
تصمیمگیری آزادانهی 13بازیکن نقش سرنوشت ساز و حادی در این موارد دارد ،سه المان فوق را بنیادین نامیدیم.
المانهای دیگر نقش فرعی دارند و تا اندازهای تحت تاثیر تمایالت حریف قرار دارند .کاربرد این المانها در مورد بازیکنی صادق است که در حال کشمکش با ابتکارعمل
حریفش میباشد و حتی در برخی مواقع مجبور است تنها حرکت پوزیسیون را برای دفاع از خویش انجام دهد .توجه به فرآیند اندیشهی بازیکنان در مواردی که ادامهی بازی
بازیکن ماهری کاربرد دارند و ما آنان را
تفکیک هستند .سوژهی اول پوزیسیون است
صفحه و در یک لحظهی خاص که در مقابل
شاخهایست که در پوزیسیون فوق ،نظر بازیکن
سوم تصویر پوزیسیونی است که بهصورت
بازیکن نقش خواهد بست .به این نوع وضعیت
فوق که ذهن را درگیر خود میکنند (سه المان
حالت تعادل 11در آنان برقرار است و توصیف
ابتکارعمل 12را در دست دارد .از آنجائی که

1.time-trouble addiction
2.disciplined thought
3.mental disarray
4.demonization
5.mental discipline collapsing
6.the point of sheer chaos
7.creative fantasy
8.basic objects
9.elements of thought
10.post-variation
11.rough equilibrium
12.initiative
13.free decision-taking
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واضح است ،ارزشی ندارد .به عنوان مثال در شاخهی رویلوپز که به شکل  1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6ادامه یافته است ،کامالً روشن است که سیاه میتواند
به شکل  4...bxc6یا  4...dxc6پاسخ دهد و هرگز پاسخی به شکل ? 4...¥c5نخواهد داد .در مواقعی که انحصاراً فقط یک حرکت برای ادامه بازی وجود دارد ،تالش مغز
به حداقل خود خواهد رسید و بههمین سبب المانهای تفکری که از آنان یاد کردیم ،به سختی در این موارد نقشی خواهند داشت.
ضمناً در مورد شیوهی تفکر بازیکنان در جریان مرحلهی گشایش اظهار نظری نخواهم کرد چراکه اوالً شیوهی تفکر بازیکنان در این مرحله به میزان زیادی بستگی به دانش
تئوریک یا تدارکات خاص قبل بازی ایشان دارد و ثانیاً تمرکز موضوعی این کتاب بیشتر بر روی مباحث وسطبازی 1است و به گشایش ارتباط زیادی ندارد.
کامالً مشخص است هر حرکتی که توسط بازیکن بر روی صفحه انجام میشود باید انگیزه و علت ویژه 2خود را دارا باشد .حتی اگر از بازیکنان مبتدی سوال کنید که چرا
این یا آن حرکت را انجام دادید ،دالیلی را که به نظر آنان برای حل و فصل ادامهی مورد نظر مناسب بوده را ارایه خواهند کرد .اما در مورد بازیکنان ماهر ،تصمیمگیریها بر
محور مشاهدات آنان حول دو فاکتور مرتبط با هم که بر یکدیگر تاثیرمتقابل دارند و فرآیند بازی را تعیین میکنند یعنی پوزیسیون و شاخهی مورد نظر ،شکل خواهد گرفت.
مغز زمانی خیلی شدید شروع به فعالیت میکند که موضوع انتخاب میان ادامههای مختلف وجود دارد و اطالعات کافی و روشن بر اساس شواهد و قرائن موجود وجود نداشته
باشد .در این حاالت عالوه بر تجربیات اندوختهی قبلی آنان که به صورت قوهی شهودی خودنمایی میکند ،سلیقه و نقطه نظرات درونی 3بازیکن وارد معرکه شده که نشان
از طبیعت بازی و چشمانداز شخصی 4هرکس خواهد داشت .خوب میدانیم حتی در میان اساتید بزرگ شطرنج اختالف نظر در مورد این یا آن حرکت و یا حتی درباره کل
طرح اتخاذ شده وجود دارد .چیزی که یکی آن را میپسندد کامالً از نظر دیگری مردود است.
به عنوان یک مثال خوب در این مورد میتوان به کشمکش میان دو متفکر بزرگ شطرنج یعنی ویلهلم اشتاینیتز و میخائیل چیگورین 5در انتهای قرن نوزدهم و دربارهی
اشاره کرد .موضوعات مورد مشاجرهی آنان شامل
اختالف نظر آنان دربارهی شیوهی خالقانه بازی
انتخاب ادامهی بازی؛ اصول ارزیابی پوزیسیون؛
جایز بودن میزانی از ریسک و خطرپذیری در
شطرنجی و موضوعات بسیار دیگر بودند.
نقش متناسب ترکیب در فرآیند مبارزهی
درست مثل هر «هنر» دیگری در شطرنج نیز
همیشه موضوعی برای مباحثه وجود دارد .نمیتوان
یکسانی پشت میز فکر کنند و باید توجه داشت که
انتظار داشت که همهی بازیکنان به شیوهی
متفکرین کالسیک شطرنج نیز نباید به دنبال این
حتی در البالی دستآوردهای خالقانهی
نخواهند داشت.
شیوهی یکسان بود چراکه در نهایت ،کاربردی
موضوعی پوزیسیون در دسترس است .موضوعاتی
از سوی دیگر معیارهای مختلفی برای ارزیابی
سوار به مواضع حریف ،موقعیت بیپناه شاه ،مرکز
نظیر خانههای قوی و ضعیف ،خطوط باز ،نفوذ
بسیار دیگر .در مورد این موضوعات به قدر کفایت
پیادهای یا آرایشهای دیگر پیادهای و نکات
در  20ژوئیه  1924پیتر رومانوفسکی در برابر ایلیا رابینوویچ
دوم آن سخن گفتهایم.
در بخش اول این کتاب و تا اندازهای در بخش
در میدان کاخ سن پترزبورگ یک بازی شطرنج انسانی برپا
از اهمیت این فاکتورهای پوزیسیونی و ترکیبی به
شطرنجبازان با سبکهای مختلف بازی همگی
کردند .در آن بازی افراد نیروی دریایی نقش مهرههای سفید
مناقشه در این میان میزان درجهی اهمیت و
یک میزان باخبرند .اما موضوع اصلی مورد
و سربازان ارتش سرخ ،در حکم مهرههای سیاه حضور داشتند.

اولویت این فاکتورها در پوزیسیون پیشروست.
در بسیاری از موارد تناقض میان بازیکنان دقیقاً بر
سر نقش و اهمیت همین فاکتورها ایجاد می شود و بازیکنان اشتباهاتی ناشی از بیش از حد بهادادن یا کم بهادادن به یک فاکتور خاص ،مرتکب میشوند .6تجربه و استعداد
ذاتی نقشی اساس در این تصمیمگیریها دارد.
در جریان فکرکردن دربارهی انتخاب حرکت آتی خود باید به تمامی فاکتورهائی که کمک در جهت قضاوت عینی پوزیسیون میکنند توجه نمائیم .در این میان مهمترین
نکته ،استخراج آن فاکتور تعیین کننده از میان انبوهی از جزئیات موجود است که نشان از «جوهره »7و «حس اصلی و بنیادین پوزیسیون »8یا به قولی «جان کالم 9پوزیسیون»
 .1دوستان توجه داشته باشند که مطالب این مقاله از آخرین فصل کتابی با نام «تکنیک وسطبازی شطرنج شوروی» که توسط پیتر رومانوفسکی نوشته شده ،استخراج شده است( .مترجم)
2.motive
3.subjective taste and views
4.individual perspectives

 .5در این مورد میتوانید به توضیحات ارایه شده در کتاب «پرسشهائی درباره تئوری مدرن شطرنج» نوشته آیزاک لیپنیتسکی که بر روی دو بازی تلگرافی چیگورین و اشتاینیتز که با پیشنهاد چیگورین و در سالهای  1890و
 1891اجرا شدند ،مراجعه کنید .در صفحهی  164بازی اول و در صفحهی  96بازی دوم آنان به تفصیل توضیح داده شده است( .مترجم)
 .6سالها بعد از مرگ پیتر رومانوفسکی مربی سرشناش روس ،یوسیف دورفمان ،در کتاب «تصمیمگیری در پوزیسیونهای بحرانی» خود ،دقیقاً این موضوع بسیار مهم یعنی تشخیص درجهی اهمیت و اولویت فاکتورهای پوزیسیونی
و ترکیبی را به چالش کشیده و برای آن یک شیوهی پیشنهادی ارایه کرده است( .مترجم)
7.essence
8.fundamental sense of the position
9.kernel
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دارد و یا حداقل به نظر ما چنین است .معموالً در اینگونه موارد دو یا سه فاکتور مهم بیشتر وجود ندارد .این فاکتورها بیشترین معنا را در قضاوت پوزیسیونی شما خواهند
داشت و توجه بازیکن را شدیداً به خود جلب میکنند.
در تحلیل و تفسیر بازیها ،حتی در جریان مذاکرات مربوط به این یا آن حرکت خاص بازی ،همواره به عباراتی نظیر «بازی او بر مبنای سرشت پوزیسیون انجام گرفت» و یا
«ادامه بازی بر مبنای سرشت پوزیسیون به صورت زیر خواهد بود  ». . .و غیره برخورد میکنیم.
از این «سرشت »1اسرارگونهی پوزیسیون که در ادبیات شطرنج متداول است چه باید فهمید؟
سرشت پوزیسیون چیزی به غیر از «نکتهی اصلی« ،»2جان کالم« ،»3موضوع اصلی »4آن نیست که باید به عنوان مبنای اندیدشیدن دربارهی یک حرکت یا شاخه استفاده
کرد .درک سرشت پوزیسیون کم و بیش به معنای تفسیر عینی شرایط آن؛ تشخیص انگیزهی اصلی انتخاب یک حرکت و وظیفهی عمومی است که پوزیسیون آن را به
نمایش میدهد.
از این توضیحات به سادگی درمییابیم که سرشت پوزیسیون مفهومی استراتژیک 5است ،در حالیکه به عنوان مثال شاخهی در نظر گرفته شده ،تصویری از تفکر تاکتیکی6
بازیکن است .بنابراین بازی بر خالف سرشت پوزیسیون به معنای ارتکاب خطائی استراتژیک 7محسوب میشود و عموماً بعد از هر خطای استراتژیک پیامدهای وخیم و
خطرناکی خواهیم داشت.
در نهایت سرشت پوزیسیون معادل راهنما و عالمتی در حیطهی پوزیسیونی است که مسیر اندیشیدن بازیکن را مشخص میکند .تالش بازیکن همیشه در جهت حرکت
مطابق با سرشت پوزیسیون است ،و در صورتی حرکت خود را انجام میدهد که از این تطابق حقیقتاً اطمینان کامل داشته باشد.
اینکه حرکت مطابق با سرشت پوزیسیون تنها یکعدد است ،برداشت نادرستی است .در حقیقت موقعیتهای بسیاری وجود دارند که در آنها دو و یا حتی تعداد بیشتری از
حرکات کامالً مطابق با نیاز پوزیسیون هستند .با این ترتیب فکرکردن در زمانی که فقط یک انتخاب داریم سادهتر است اما در موارد دیگر فکرکردن بسیار پیچیده خواهد بود
چراکه فرآیند ا نتخاب اغلب بسیار سخت است و در مراحل اندیشیدن درباره انتخاب حرکت خویش بازیکن ممکن است دچار شک و تردید شود .در این رابطه فکر کنم
توضیحاتی که دیوید برونشتاین در کتاب «مسابقات بینالمللی شطرنج ،زوریخ  ،»1953ارایه کرده مفید واقع شود .او در کتاب خود چنین آورده است:
عموماً ادوات الزم برای هنرنمائی در شطرنج عبارتند از منطق ،محاسبهی دقیق شاخهها و تکنیک .البته دانش تئوریک بهعنوان مفهومی مستتر در ابزار آخر (تکنیک) است.
با وجود این ،مؤلفهی چهارمی که شاید جذابترین آنها نیز باشد وجود دارد که اغلب فراموش میشود .نام آن را «قوهی شهود »8یا اگر موافق باشید آن را «خیالپردازی در
شطرنج »9بنامیم .در برخی مواقع و در جریان بازی به پوزیسیونهایی برخورد میکنیم که بر اساس اصول عمومی نظیر ضعف پیادهها ،خطوط باز ،گسترش بهتر و نکات از
این دست قابل ارزیابی نیستند چراکه عدم تعادل در چندین ناحیه صفحه وجود دارد و نتیجهی دقیقی از اوضاع اینچنینی نمیتوان گرفت .حتی تالش برای محاسبهی شاخهها
نیز کارساز نخواهد بود .تصّور کنید که سفید شش یا هفت ادامهی متفاوت در دست دارد و از سوی دیگر سیاه پنج یا شش پاسخ برای هر یک از این حرکات در اختیار دارد.
بهسادگی میتوان دریافت که هیچ بشر نابغهای بیشتر از چهار حرکت را در محاسبات شاخههای خود نمیتواند در نظر گیرد .در این شرایط آنچیزی که بهکمک شما خواهد
آمد قوهی شهود و خیالپردازی شماست .نیروئی که در اختیار هنر شطرنج قرار دارد تا زیباترین ترکیبهای شطرنج را خلق کند و شطرنجبازان را قادر به تجربهی لذت واقعی
خالقیت خویش میکند...
تفکر شهودی موضوع خاصی است که به توضیحات ویژه نیازمند است و در این گفتار قصد ندارم وارد آن مبحث شوم .منظور ما از بیان نظرات دیوید برونشتاین فقط به عنوان
تاکیدی بر این حقیقت است که پوزیسیون هایی وجود دارند که حتی اساتید بزرگ در ارزیابی عینی آنان مشکل داشته و پیدا کردن حرکت ،تنها بر مبنای منطق ،کار دشواری
است .در این شرایط بُغرنج ،به نظر برونشتاین تنها راه خروج از این مخمصه استفاده از راه حلهای شهودی برای حل مشکل است.
با این حال ،خوب میدانیم که «قوهی شهود» جزو المانهای مربوط به اندیشیدن نیست و بنابراین باید در این شرایط به دنبال راه حل دیگری باشیم.
زمانی که یک حرکت یا شاخه را در نظر میگیریم ،باید بتوانیم نقطهی آغازینی برای آن پیدا کنیم و این بدان معناست که راهنمایی دریافتی ازسرشت پوزیسیون آن را درک
کنیم .تفسیر نادرست یک پوزیسیون بیشک بهتر از تفسیر نکردن آن است.
1.spirit

در مقام انتخاب واژهی معادل در برابر این مفهوم انتخابهای متعددی در زبان فارسی دردست داریم که میتوان به :خوی ،نهاد ،طبیعت ،سرشت ،فطرت ،اصل ،ذات ،طینت ،مزاج ،خمیرمایه ،گوهر و جوهره اشاره کرد .بنده برای این
منظور «سرشت» را انتخاب کردم که با منظور نویسنده مطابقت بیشتری دارد گرچه واژههای دیگری نظیر «ذات»« ،جوهر» و «طبیعت» پوزیسیون قبالً و توسط دیگر دوستان مترجم متون شطرنجی ،بهکار گرفته شده است( .مترجم)
2.point
3.its gist
4.main thing
5.strategic concept
6.tactical thinking
7.strategic error
8.intuition
9.chess fantasy
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کامالً روشن است که سرشت پوزیسیون موضوعی نیست که بهسادگی بتوان آن را حل و فصل کرد و حتی اساتید این بازی نیز در این راه به بیراهه کشیده میشوند .سرشت
پوزیسیون به نظر کمیتی با نوسانات زیاد است که باید بعد از هر حرکت مجدداً مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد .ماهیت گمراهکنندهی آن کامالً قابل درک است .اما نکتهی
مهم در آن است که با بازیابی و کشف سرشت پوزیسیون معموالً میتوانید طرحی خام برای خود تهیه کنید که از عملیاتی که شما را تا رسیدن به یک واقعهی خاص هدایت
میکند و بهطور ناگهانی شرایط نبرد را تغییر میدهد ،پرده بر میدارد .طبیعتاً این واقعه ی خاص باید در جریان تفکر شما مد نظر قرار گیرد و بر اساس آن نقاط آغازین
جدیدی( 1حرکات کاندیدا) برای ادامهی فعالیتهای آتی ترسیم کند .بهعبارت دیگر دستکم بخشی از ادامهی بازی شما با این ترتیب باید طراحی مجدد گردد .بازی زیر مثال
خوبی از تمام نکاتی که درباره سرشت پوزیسیون بیان کردیم خواهد بود:
L.Forgacs – S.Tartakower
French Defence
St Petersburg , 1909

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤e4

حرکت متعارفی که در مراجع گشایشی پیشنهاد شده بهصورت  5...¤fd7است ،که
در آن پاسخ سفید میتواند  6.h4باشد .نام تئوریک این شاخه حملهی آلخین-شاتار
است.

XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+-tr0
9zppzp-vlpzpp0
9-+-+p+-+0
9+-+pzP-vL-0
9-+-zPn+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+QmKLsNR0
xiiiiiiiiy

6.¤xe4 ¥xg5 7.¤xg5 £xg5 8.g3 c5 9.c3 ¤c6 10.f4 £e7 11.¤f3
¥d7 12.£d2 0–0 13.¥d3

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+lwqpzpp0
9-+n+p+-+0
9+-zppzP-+-0
9-+-zP-zP-+0
9+-zPL+NzP-0
9PzP-wQ-+-zP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

درست است که سفید هنوز قلعه نرفته اما قطعاً در چند حرکت آتی این کار را انجام
خواهد داد .کامالً روشن است که سفید به محض قلعه رفتن تدارک حمله در جناح
شاه خواهد دید جائیکه شرایط مناسبی برای بکارگیری ابتکارعمل او وجود دارد.
در حال حاضر نوبت حرکت با سیاه است و در جریان تفکرات انتخاب حرکت خویش
باید در ابتدا تصمیمی برای مقابله با وقایعی که در جناح شاه درحال شکلگیری است
بگیرد .اصلیترین بخت سیاه بازی در جناح وزیر و تا اندازهای مرکز است ،جائی که
تنش میان پیادههای  c5و  d4وجود دارد.
حتی در این لحظه امکان بازی فوری  13...cxd4و پاسخ  14.¤xd4همراه با
 4...f6و از بین بردن آرایش پیکان پیادهای e5 2سفید وجود دارد .در صورت
 ،14.cxd4سیاه میتواند اقدام به تعویض وزیرها با  14...£b4کند.
همچنین اجرای حرکت تدارکاتی  13...¦ac8نیز ایدهی خوبی است با این هدف
که در صورت  14.0-0بازی را به صورت  14...cxd4 15.cxd4 ¤b4ادامه
دهد.
به عبارت دیگر ،پیشنهاد سرشت پوزیسیون برای سیاه به ترتیب حرکات ،...cxd4
( ...f6 ،...¦c8وحتی  )...f5است؛ با این ترتیب میتواند به پوزیسیونی پایدار با
چشماندازی خوب برای مراحل بعدی بازی دست یابد.
اما تارتاکوور چگونه بازی کرد؟ افسوس که بازی او هیچ ارتباطی به سرشت
پوزیسیون نداشت ،یعنی:
?13...c4

سیاه بهرغم اینکه سفید در جناح شاه فضای بیشتری در اختیار دارد یورش پیادهای
احمقانهای را در جناح وزیر آغاز کرد؛ فشار را از روی پیادهی  d4برداشت ،ستون c
را بست و به همین سبب دست سفید را برای حمله مستقیم و آزادنه در جناح شاه باز
گذاشت .فورگاش بعد از این بازی متناقض با سرشت پوزیسیون حریف ،او را تنبیه
بیرحمانهای کرد.
14.¥c2 b5 15.0–0 a5 16.¦ae1 b4

مرحلهی گشایش بازی را میتوان تمام شده درنظر گرفت.
1.points of departure
2.e5 pawn wedge
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XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+-+lwqpzpp0
9-+n+p+-+0
9zp-+pzP-+-0
9-zppzP-zP-+0
9+-zP-+NzP-0
9PzPLwQ-+-zP0
9+-+-tRRmK-0
xiiiiiiiiy

20.¦f6 ¢g7 21.¦ef1 ¥e8 22.£f4

و این پاسخی پر انرژیتر از † 22.¤e6است.
22...¤d8 23.e6 ¦a6 24.£e5 ¢h6

XIIIIIIIIY
9-+-snltr-+0
9+-+-wqp+p0
9r+-+PtRpmk0
9zp-+pwQ-sN-0
9-zppzP-+p+0
9+-zP-+-+-0
9PzPL+-+-zP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

!17.f5

برای سفید سرشت پوزیسیون کامالً مشخص است .او باید حملهی مستقیم و پر
انرژی را در محل اقامت شاه سیاه اجرا نماید.
?17...exf5 18.g4 fxg4 19.¤g5 g6

25.¦1f5 fxe6 26.¤f7† £xf7 27.¦h5† ¢g7 28.¦xg6#
1–0

سیاه مجبور است به صورت زیر عمل کند:
19...h6 20.¤h7

و اکنون دو حالت وجود دارد:
(a) 20...¦fd8? 21.¤f6†! gxf6 22.£xh6 f5 23.¥xf5 ¥xf5 24.¦xf5
f6 25.¦xf6 £h7 26.£g5† ¢h8 27.¦h6

و سفید میبرد.
(b) 20...£h4

سیاه تهدیدات شاه خویش را دفع کرده و میتواند بازی را با دو پیاده در برابر تفاوت
و بختهایی برای دفاع ادامه دهد.

وقتی سفید در حرکات  17و  18خود پیادههای خود را قربانی کرد ،محاسبه شاخهها
او را قادر ساخت تا پیشبینی حملهای کارساز و بیدفاع را چه در ستون  fو در برابر
پیاده  f7و چه در برابر نقطهی h6 1در صورت ادامهی 19...h6 20.¤h7 ¦fd8
† 21.¤f6و الیآخر را عملی ساخت.
قربانیهای پیادهای با پشتیبانی شاخههای عملی همراه بود و تفکر فورگاش به توسط
سرشت پوزیسیون هدایت شده بود بهطوری که پیشنهاد آن آسیبپذیری آسان شاه
بد دفاع شدهی سیاه بود.
حرکت  13...c4سیاه کامالً مخالف با سرشت پوزیسیون بود و این موضوع را ادامهی
بازی نمایان ساخت.

باید توجه داشت که دو مفهوم «سرشت پوزیسیون» و «ضرورت پوزیسیون ، »2عبارت دیگری که برخی اوقات عموم عالقه به استفاده از آن دارند ،لزوماً مفاهیم مشابهای
نیستند« .ضرورت» پوزیسیون در حقیقت نجوای بلندی است که تاب مخالفت ندارد و اشاره به تنها ادامهی صحیح وضعیت ،یا ادامهی اجباری بازی در مسیری با ماهیت
ترکیبی است .کامالً مشخص است که «ضرورت» پوزیسیون به نوعی نشان از سرشت آن دارد ،اما ارتباط میان این دو مفهوم ،تاثیر متقابل بر یکدیگر ندارند .سرشت پوزیسیون
مفهومی بسیار گستردهتر دارد و حتی در زمانی که «ضرورتی» در پوزیسیون وجود نداشته باشد کماکان در جریان تفکر بازیکنان نقاط آغازین ادامهی بازی را به آنان گوشزد
میکند.
قبالً دیدیم که درک و یافتن «سرشت پوزیسیون» همیشه ساده نیست .بعضی مواقع برخی بازیکنان کامالً آگاهانه به «سرشت پوزیسیون» بیتوجهای میکنند .عموماً اینگونه
بازیکنان از تحلیل عینی وضعیت بهره نمیبرند و نه بر مبنای «سرشت پوزیسیون» بلکه بر اساس «سرشت روحیات و تمایالت شخصی خویش» بازی میکنند و قاعدتاً توسط
حریفانی که «سرشت پوزیسیون» مرجع اصلی انتخاب مسیر خالقانهی ادامهی بازی آنان است ،تنبیه سختی میشوند.
اصلیترین قدرت شطرنجباز کوبائی ،خوزه رائول کاپابالنکا ،در این حقیقت نهفته بود که «سرشت پوزیسیون» راهنمای همیشگی او در ادامه بازی بود .او در دریافت و
بهچنگ آوردن سریع و بدون خطای نهاد یا سرشت پوزیسیون همتایی نداشت .شاید کاپابالنکا در محاسبهی دقیق ،یا حتی انتخاب شاخهی مناسب بهترین بازیکن زمان خود
.1توجه داشته باشید که در ادبیات شطرنج روسیه به خانهای که در آن مهره قرار داشته باشد« ،نقطه» اطالق میشود( .مترجم)
2.demand of the position
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نبود اما زمانی که موضوع درک «سرشت پوزیسیون» مهمترین ضرورت بازی و حیاتی بود ،در ارزیابی خود هیچ خطائی نداشت .برای آشنائی با آنچه گفته شد به بررسی بازی
آموزنده زیر میپردازیم:
J.R.Capablanca – D.Janowski

نداشت ،چون با این ترتیب پذیرفته که حرکت پنجم او ناموفق بوده یا دستکم
موفقیت کافی نداشته است.

Ruy Lopez
St Petersburg (9), 03.05.1914

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6

همه خوب میدانند ،در اینجا سفید میتواند فیل سفید خویش را به  a4به عقب براند.
این عقبنشینی فیل و بازی که کاپابالنکا انجام داد هر دو کامالً مطابق با سرشت
پوزیسیون هستند و به سفید انتخاب دو طرح زیر را میدهند:
( )1او میتواند بازی خویش را بر مبنای زنجیرهی پیاده متراکمتر و مستحکمتر
خویش بنا نهد.
( )2او میتواند با سیاستی بلند مدت و تمرکز بر جاگیری نیروهایش در خانهها و
قطرهای مناسب و تدارک حمله به موقعیت شاه قلعه رفتهی سیاه ،برنامه ریزی
کند.
کاپالنکا تقریباً همیشه در بازیهایش طرح دوم را انتخاب میکرد که البته در اینجا
جانوسکیِ بداخالق با تعویض در  c6کامالً شوکه شد.

اما اینکه چرا حرکت  7...£e7را مردود دانسته هنوز قابل درک نیست .حتی با بررسی
شاخههای مختلف نیز پاسخ قانع کنندهای برای این سوال نمییابیم .بهعنوان مثال:
†8.¤a4?! ¥xe3 9.fxe3 £b4

(پاسخ درستی است چون بعد از:
!9...¥xf3 10.£xf3 £b4† 11.¤c3 £xb2 12.¢d2
سفید پوزیسیون بهتری دارد چراکه هر دو تهدید  ¦hb1و  £g3که به پیادههای g7

و  e5حمله میکند را دارد).
10.c3 ¥xf3 11.gxf3

(بعد از  11.cxb4 ¥xd1 12.¦xd1 ¤f6موقعیت سیاه بهدلیل آرایش بهتر پیاده
ترجیح دارد)
11...£e7

و با تهدید  ...b5و † ...£h4ابتکارعمل سیاه تضمین شده است.

4...dxc6 5.¤c3 ¥c5 6.d3

منطقیترین ادامهی سفید همین حرکت است که سیاه را مجبور به تنها گذاشتن
طوالنی مدت پیادهی  e5خود میکند.
6...¥g4 7.¥e3

XIIIIIIIIY
9r+-wqk+ntr0
9+pzp-+pzpp0
9p+p+-+-+0
9+-vl-zp-+-0
9-+-+P+l+0
9+-sNPvLN+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

ادامهی !? 8.¥xc5 £xc5 9.d4نیز برای سفید فایدهای ندارد .سیاه میتواند هر
کدام از ادامههای سادهی  9...¥xf3یا  9...£b4را بازی کرده و بعد از آن ادامهی
 10.dxe5 £xb2به نفع اوست.
8.fxe3 £e7

سیاه قصد ندارد فیل خود را با اسب تعویض کند ،اما سیاه در مقابل فشار زیاد اسب
بر پیادهی  e5و برای حمایت آن به چند گام نیازمند است .همزمان فرصت قلعه
بزرگ رفتن را نیز برای خود مهیا میکند.
تصمیمی که سیاه گرفته با سرشت پوزیسیون مغایرت دارد.
شاه او در جناح وزیر محل امنی ندارد .ضمناً با این حرکت وزیر اسب او مجبور است
از مسیر خانهی حاشیه  h6و به شیوهی نامساعد و کندی گسترش پیدا کند .نکته
سوم اینکه بعد از پنج حرکت آتی بازی در نهایت سیاه مجبور میشود تا در خانهی
 f3این تعویض را انجام دهد تا اسب شاه سفید نتواند در حمله مشارکت داشته باشد.

7...¥xe3

با این حرکت بازی سفید بهتر شد ،چراکه میتواند ستون باز  fرا به چنگ آورده و
برتری پیادهای پایداری در مرکز ایجاد کند .عالوه بر این سفید بعد از قلعه رفتن،
اسب خود در  f3را بدون مشکل از آچمزی خارج کرده و اگر سیاه مجبور شود به
قلعه بزرگ رود ،بخت خوبی برای حمله به شاه سیاه خواهد داشت.
اینکه جانوسکی چه داللیلی برای این تعویض داشته نیز جالب است؟
کامالً قابل درک است که او تمایلی به اجرای حرکاتی نظیر  7...¥b4یا 7...¥d6

بنابراین جانوسکی در ارزیابی پوزیسیون خطای جدی کرده که بازتاب آن بعد از
قلعه رفتن او در جناح وزیر هویدا خواهد شد.
ادامهی مطابق با سرشت پوزیسیون به صورت  8...f6است؛ با این ترتیب ادامهی
بازی میتواند به صورت زیر باشد:
9.0–0 ¤e7 10.£e1 0–0 11.£g3 ¥e6 12.¤h4 £d7 13.¦f2 ¢h8
14.¦af1 c5 15.¤f5 ¤g8

که سازوکار دفاعی سیاه کامالً کارآمد است.
بعد از  ...¦ad8سیاه میتواند با ادامهی  ...c5-c4وارد کارزار شود.

ویژهنامهی شمارهی  ،3مرداد  ،1397کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 23

کامالً روشن است که انتخاب طرح اشتباه سیاه به دلیل عدم توجه عمیق او به
موقعیت حاصل بعد از حرکت هفتم اوست؛ او در پیشبینی پاسخ سفید سهلانگاری
کرده و به شاخههای قابل اجرای وی توجه نکرده است.
اینکه تنها شاخههای اجباری را میتوان محاسبه کرد توّهم خطرناکی است که وجود
دارد و دور از واقعیت است .در زمان محاسبه یک شاخه ،پاسخهایی از حریف را در
نظر میگیریم که بهنظرمان با سرشت پوزیسیون مطابقت داشته باشند ،آنهایی که
اگر بهترین نباشند دستکم حرکات طبیعی خوبی به نظر آیند.
قطعاً پوزیسیونهایی وجود دارند که به دلیل امکانات متعدد حریف در پاسخ دهی
ورود به شاخههای آن بسیار سخت است؛ این وضعیتها مشکل هستند اما کامالً
امکانپذیرند .به هر حال تعداد این پوزیسیونها در اقلیت قرار دارند.
در حالت اخیر ،جانوسکی از قرار معلوم بر مبنای شواهد عینی پوزیسیون را بررسی
نکرده و بههر ترتیب در پیشبینی حرکت یازدهم سفید اشتباه کرد و بههمین سبب
متوجهی کل طرح حملهی کاپابالنکا نشد.

XIIIIIIIIY
9r+-+k+ntr0
9+pzp-wqpzpp0
9p+p+-+-+0
9+-+-zp-+-0
9-+-+P+l+0
9+-sNPzPN+-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

9.0–0

?10...¤h6

سیاه متوجهی خطر حملهی سفید نشده ،گرچه در این مرحله ،امکان حفظ بازی هم
دیگر وجود ندارد .او با انتقال اسب از طریق  f6و  d7به خانهی  b8میتوانست دفاع
خود را مستحکمتر کند .با این ترتیب پیادههای  a6و  c6که حملهی سفید به سمت
آنان در جریان است ،تقویت خواهند شد.

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9+pzp-wqpzpp0
9p+p+-+-sn0
9+-+-zp-+-0
9-+-+P+l+0
9+-sNPzPN+-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-+-wQRmK-0
xiiiiiiiiy

!!11.¦b1

پیادههای  aو  bسفید قصد یورش به موقعیت تضعیف شدهی شاه سیاه دارند .با
پیشروی قبلی پیادهها به  a6و  c6وضعیت دفاع بسیار وخیم و حادّتر شده است.
پیادهی  bسفید بعد از تنها سه حرکت در موقعیت نبرد تن به تن با آنان قرار خواهد
گرفت.
11...f6 12.b4 ¤f7
سیاه باید  12...¥e6با

با توجه به اینکه پیادهی  c6به زودی از بین خواهد رفت
هدف حفاظت از خانهی  d5در برابر نفوذ اسب سفید میکرد.

13.a4 ¥xf3

?9...0–0–0

این حرکت کامالً مغایر با سرشت پوزیسیون است! به هر ترتیب بعد از اینکه بازیکنان
در جبهه های مخالف به قلعه رفته اند ،یکی از راههای ایدهآل و مطمئن کسب
ابتکارعمل با حملهی پیادهای یا همان یورش پیادهای 1در برابر شاه حریف است.
حتی با چشمان غیر مسلح هم میتوان دید که تمامی مقدمات الزم برای چنین
حملهای برای سفید و در جناح وزیر مهیاست ،در حالی که سیاه در جبهه مخالف،
جائی که سفید کنترل فضای بیشتری در اختیار دارد ،بخت مشابهی ندارد.
بنابراین حتی هم اکنون نیز سیاه باید به طرحی که قبالً اشاره کردیم روی آورده و با
 9...f6و به دنبال آن  ...¤h6و  ...0-0ادامه دهد.
!10.£e1

آخرین حرکت تدارکاتی سفید انجام شد .اسب از آچمزی خارج گردید ،و وزیر در
خانهای مستقر شده که میتواند بههریک از جبههها منتقل شود.

از این به بعد سیاه اسیر خواستههای حریفش خواهد بود .اما تعویض اخیر وی که با
هدف منحرف کردن رُخ سفید از جناح وزیر انجام گرفت تقریباً الزامی بود.
در صورت  ،13...¥e6سفید بعد از ادامهی زیر به ستون باز  bدسترسی پیدا خواهد
کرد:
14.b5 cxb5 15.axb5 a5 16.b6

(اگر  ،16...c6سپس  17.¤a4و  £xa5اجرا خواهد شد)
14.¦xf3 b6

پانوف خاطر نشان کرده که  14...b5و در ادامه  ...¢b7و  ...¦a8بهترین دفاع در
این حالت بود.
15.b5 cxb5 16.axb5 a5

سیاه با بلوکه کردن پیادهی  bاز باز شدن ستون  bجلوگیری کرده اما ابتکارعمل
کماکان در دستان سفید است چراکه یک پایگاه بسیار خوب در  d5برای اسب خود
بهدست آورده است.
دقیقاً زیر پوشش همین پایگاه است که سفید حملهی سرنوشتساز خود را با پیادههای
 dو  cاجرا میکند.
17.¤d5 £c5
1.pawn storm
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سیاه تالش میکند تا پیشروی پیادهی  dرا متوقف کند اما این تالش بیفایده است
چراکه تنها میتواند تأخیری کوتاه در پیشروی مرکز سفید ایجاد کند.
از آنجائی که سفید هنوز از موقعیت اسب خویش با  c2-c4حمایت نکرده ،بهترین
بخت سیاه در اینجا ارایه قربانی تفاوت به شکل زیر بود:
17...¦xd5 18.exd5 e4

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9+-zp-+nzpp0
9-zp-+-zp-+0
9zpPwqNzp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+PzPR+-0
9-+P+-+PzP0
9+R+-wQ-mK-0
xiiiiiiiiy

18.c4 ¤g5 19.¦f2 ¤e6 20.£c3 ¦d7 21.¦d1 ¢b7

سیاه نمیتواند مانع یورش پیادههای سفید شود و این موضوع حاکی از پوزیسیون
نومیدانهی وی دارد .درهرصورت هنوز شاه او اجباری ندارد تا خود را در معرض
چنگال پیادهای † c4-c5-c6قرار دهد .اما بعداً حتی بعد از  21...¦e8سفید ترکیب
برندهی زیر را در دست دارد:
22.d4 exd4 23.exd4 £d6 24.c5 bxc5 25.£xa5 ¢b7 26.¦a2 ¦b8
27.£a7† ¢c8 28.¦da1
همراه با تهدید کُشندهی †.£xb8

اگر  28...¦xb5در ادامه ! 29.£a8† ¦b8 30.¦b2را خواهیم داشت.
22.d4 £d6 23.¦c2 exd4 24.exd4 ¤f4 25.c5 ¤xd5

سیاه اسب خطرناک سفید را البته به قیمت رُخ خویش حذف کرد.
26.exd5 £xd5 27.c6† ¢b8 28.cxd7 £xd7 29.d5 ¦e8 30.d6 cxd6
31.£c6
1-0

در این بازی کاپابالنکا تنها یک بار از آنچه به عنوان اولین المان فکرکردن معرفی کردیم ،یعنی اندیشیدن دربارهی «سرشت پوزیسیون» ،استفاده کرد .این موضوع بعد از
حرکت نهم سیاه یعنی  9.0-0-0بهوقوع پیوست .در جریان ادامهی بازی ذهن او عمدتاً درگیر المان دوم فکرکردن ،یعنی «شاخهها» بود .المان سوم فکرکردن ،یعنی «ارزیابی
پوزیسیونی که در پایان یک شاخه ایجاد خواهد شد» ،احتماالً بعد از محاسبهی حرکت  15.b5بهکار گرفته شد ،چون بعد از  16...a5شیوهی گسترش و راهبرد حمله
(! )17.¤d5برای او بسیار مهّم بود.
اولین چیزی که ذهن بازیکن را در فرآیند سنجش یک حرکت به خود مشغول میکند تعیین نکتهی اصلی ،1قلبتپنده ،2سرشت 3پوزیسیون و یا انگیزهی اولیه 4برای یک
حرکت یا شاخه است.
بعضی مواقع در موقعیتهایی کامالً واضح و روشن ،سرشت پوزیسیون را خیلی سریع و بدون هیچ شبهه و تردید میتوان پیدا کرد .اغلب و بهخصوص زمانی که تدوین طرح
بازی منظور اصلی است ،ارزیابی دینامیک پوزیسیون ضرورت دارد .این بدان معناست که تحقیق و بررسی نسبتاً عمیقی در شاخههای ناشی از سرشت پوزیسیون پیشرو انجام
گیرد و با استفاده از آن به تصحیح درک ابتدایی بازیکن از سرشت پوزیسیون اقدام گردد( .تصحیح درک سرشت پوزیسیون با نیم نگاهی به ارزیابی شاخه ،مترجم).
اغلب تالش ذهنی زیادی برای بررسی هر شاخه حتی اگر بهشکل اجرای ترکیب باشد ،الزم است .در برخی مواقع نوعی تناقض ذهنی بوجود میآید ،یعنی با آزمودن شاخهها
درمییابیم که خطائی در ارزیابی استاتیک ما وجود داشته که منجر به تصّور نادرستی از سرشت پوزیسیون گشته است .در این لحظات به هیچ وجه تمامی بازیکنان آماده
پذیرش و تشخیص این تضاد نیستند و برخی مواقع به جای اینکه اندکی تأمل کرده و دوباره تالشی برای یافتن سرشت دقیق پوزیسیون نمایند ترجیح میدهند مغایر با
سرشت پوزیسیون به بازی ادامه دهند .معموالً تناقضات اینچنینی در بررسیهای بعد از اتمام بازی 5هویدا میشوند.
فرآیند فکرکردن و بررسی دقیق شاخه چگونه است؟ با عمیق شدن در بررسی یک شاخه ،شدت درگیری ذهن بیشتر میشود .این شدت درگیری ذهنی ،زمانی کاهش پیدا
میکند که مطمئن شویم بعد از اجرای شاخه نتیجهی مطلوبی حاصل میگردد و از پوزیسیونی که بعد از اجرای شاخه حاصل میشود ،خشنود باشیم.
1.main thing
2.heart of position
3 spirit of position
4.the initial impulse for a move or variation
5.post-mortem analysis
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P.Keres – D.Bronstein

در اینجا محافظت از شاه برای سفید ساده نیست ،به عنوان مثال:

Vienna Game
Candidates Tournament, Amsterdam (1), 27.03.1956

10.¤e2 ¦e8 11.c3

XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9zppzp-+pzpp0
9-+-+-sn-+0
9+-+P+-+-0
9-+-vl-+-+0
9+-zP-+L+-0
9PzP-zPN+PzP0
9tR-vLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.f4 ¥c5

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zppzpp+pzpp0
9-+n+-sn-+0
9+-vl-zp-+-0
9-+L+PzP-+0
9+-sN-+-+-0
9PzPPzP-+PzP0
9tR-vLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy

11...¤e4! 12.cxd4 (12.¥xe4 £h4+) 12...£h4† 13.g3 ¤xg3
†14.hxg3 £xg3† 15.¢f1 £xf3

سوال مهمّی که اکنون برای سفید مطرح است اینکه آیا با  5.¤f3به کانال بازی به
شکل گامبی شاه برگردد ،یا با حذف پیادهی  e5و با ادامهی  d2-d4تهدیدی جدی
برای تشکیل مرکزی نیرومند اقدام کند.
سفید شاید بدون بررسی دقیق و عینی شاخههای ایجاد شده ،اقدام دوم را بهصورت
زیر انتخاب کرد:

و سیاه میبرد.
اگر سفید پاسخ  11...¤e4را با  12.¥xe4بدهد ،سیاه ادامهی † 12...£h4را خواهد
داشت.
کرس مجبور بود در زمان اندیشیدن به این حرکت همهی موارد فوق را محاسبه و
در نظر میگرفت .اگر قبل از حرکت پنجم خود وضعیت را بهصورت دینامیک بررسی
کرده بود قطعاً عملکرد بهتری داشته و حرکت متفاوتی اجرا میکرد.

5.fxe5 ¤xe5

اکنون لحظهی بسیار پرتنش نبرد (پوزیسیون بحرانی) 1فرارسیده است .تصمیمگیری
صحیح تنها با ارزیابی عمیق دینامیک ،یعنی با آزمودن مجموعهای از شاخهها
امکانپذیر است.
6.¥b3

زمانی تصور میشد که با  6.¥e2همراه با تهدید  d2-d4سفید پوزیسیون بهتری
بهدست میآورد ،امّا آیا میتوان بدون بررسی دینامیک چنین وضعیت حادی این
قضاوت را پذیرفت؟
حقیقت امر این است که سفید حرکت صحیحی انجام داده است.

6...¥xg1 7.¦xg1 ¤fg4 8.d4

حرکت فوق «ضرورت» پوزیسیون است ،اما در اینجا از سر شجاعت نشان دادن اجرا
شده است.
8...£h4† 9.¢d2

سفید به نتیجهی مساوی رضایت داده ،یا تا اندازهای مجبور به پذیرش آن است .این
تساوی به صورت زیر حاصل خواهد شد:
9...£f2+ 10.¤e2 £e3+ 11.¢e1 £f2+.

اما سیاه وضعیت پرمخاطرهی شاه سفید را مد نظر قرار داد ،و به این موضوع توجه
کرد که ضرورت سرشت پوزیسیون انتظار نتیجهی بهتری برای او دارد.
9...¤c6 10.£f3 ¤f6 11.¢d3

صرفاً از نقطه نظر پوزیسیونی ،ادامهی:
6.d4 ¤xc4 7.dxc5 0–0

برای سفید خیلی خوشایند نیست .بله ادامهی نسبتاً آرام و خاطرجمعی است اما
بهدنبال آرامش بودن در چنین پوزیسیونهایی به هیچ عنوان مطلوب همه نیست.
پاسخ سیاه در برابر  6.¥e2به شکل ! 6...¥d4بود و کرس بیشک شاخهی زیر را
دیده بود:
7.¤f3 ¤xf3† 8.¥xf3 d5 9.exd5 0–0.

.1در این خصوص مراجعه به کتاب یوسیف دورفمان با عنوان «تصمیمگیری در پوزیسیونهای بحرانی» توصیه میشود( .مترجم)
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XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9zppzpp+pzpp0
9-+n+-sn-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zPP+-wq0
9+LsNK+Q+-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-vL-+-tR-0
xiiiiiiiiy

که بعد از آن سفید با ادامهی  16.¥xd5یا † 16.¤xe4 dxe4 17.¦xe4برنده
میشود.
در عوض هر کدام از  13...0-0یا  13...0-0-0منجر به نبردی پر تنش خواهند
شد.
13...¥a6† 14.¢d2 £xf4 15.¥xf4 ¤xd4 16.¥xc7 ¤xb3† 17.axb3
¥b7 18.e5 ¤e4† 19.¤xe4 ¥xe4

11...b6

به نظرم سیاست نهفته در سرشت پوزیسیون گسترش آرام نبوده ،بلکه تالش فوری
برای بهرهبرداری از موقعیت خطرناک شاه سفید با † 11...¤b4است.
قطعاً محاسبهی دهها شاخهی مختلف حاصل ،بعد از دو ادامهی  12.¢c4 a5یا
† 12.¢e2 d5 13.£f4 £h5خصوصاً اگر تنگی وقت هم داشته باشیم از نظر
انسانی قابل اجرا نمیباشند و لکن ممکن است سیاه در هدایت حملهی خویش
(بهخصوص در تنگی وقت) اشتباهاتی انجام داده و بازی را واگذار کند.
با همهی این موارد افکار شطرنجباز نباید منحرف شده و تحت تاثیر قرار گیرد.
12.¥e3

البته اکنون پوزیسیون سفید بسیار امنتر است.
12...¥b7 13.£f4

سفید میتواند بلند پروازانه و بهصورت  13.¦ae1بازی کند .و سیاه نباید تحت تاثیر
احساسات قرار گرفته و ادامهی زیر را اجرا کند:

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zp-vLp+pzpp0
9-zp-+-+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-+l+-+0
9+P+-+-+-0
9-zPPmK-+PzP0
9tR-+-+-tR-0
xiiiiiiiiy

و بازی در نهایت بعد از ادامهی زیر مساوی شد.
20.¥d6 h5 21.¦a4 ¥c6 22.¦f4 ¦h6 23.c4 f6 24.b4 b5 25.b3 a5
26.cxb5 ¥xb5 27.¦a1 a4 28.bxa4 ¦xa4 29.¦xa4 ¥xa4 30.¢c3
¦g6 31.g3 ¦g4 32.¦f5 ¦g5 33.¦f2 ¢f7 34.exf6 gxf6 35.¦e2 ¥b5
36.¦e4 ¦d5 37.¥c5 ¦d3+ 38.¢c2 ¦d5 39.¥d4 d6 40.¦f4 f5
41.¢c3 ¢g6 42.¦f3 ¥a6 43.¦e3 ¢f7 44.¦e1 ¥b5 45.¦a1 ¢e6
46.¦a8 ¢d7 47.¦a7† ¢c6
½–½

13...¤b4+ 14.¢d2 ¥xe4? 15.¥f4 d5

اکنون کمی درباره شیوهی تولّد یک شاخه سخن خواهیم گفت .در حقیقت بهمحض مشخص شدن اولین حرکت آن ،شاخه متولد میشود؛ اما اگر ادامه نداشته باشد و با همین
یک حرکت به پایان رسد قطعاً دچار مشکل هستیم .در حقیقت شاخهی تک حرکتی نداریم .بر اساس سرشت پوزیسیون چندین پاسخ متفاوت حریف را باید در نظر گرفت؛
سپس حرکت بعدی خویش را میتوانید در ذهن متصور کنید و با این ترتیب یک شاخهی دو حرکتی متولد شده است .اگر بازیکنی بتواند با درصدی از احتمال ،پاسخ حریف
به حرکت دوم خویش را تخمین زند ،شاخهی سه حرکتی خواهیم داشت .با این ترتیب در برخی مواقع شاخههایی طوالنی و با تعداد حرکات زیاد که لزوماً ترکیبی نیستند،
میتوان تدبیر کرد.
معموالً محاسبهی شاخه زمانی بهپایان خواهد رسید که دیگر پاسخی از سوی حریف حتی با احتمال کم ،نتوان پیشبینی کرد و یا متوجهی انشعابات پرتعدادی شویم که
تجسم ذهنی آنان بسیار پیچیده باشد .اگر در جریان بررسیهای ذهنی به پوزیسیونی برخورد کردیم که قضاوت درباره آن مطلوب است ،دلیل خوبی برای متوقف کردن
محاسبه بیشتر شاخه و آغاز اجرای آن بر روی صفحه ،حاصل شده است.
اجازه دهید به بازی کوتاه زیر که از نقطه نظر عواقب بروز یک اشتباه در محاسبهی شاخه ،آموزنده است ،نگاهی بندازیم.
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M.Filip – L.Szabo
King's Indian Defence
Candidates Tournament, Amsterdam (3), 30.03.1956

1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.e4 d6 4.d4 ¥g7 5.f4 c5 6.d5 0–0 7.¤f3 e6
8.¥e2 exd5 9.exd5
تئوری روز و تجارب قبلی درباره این شاخه حاکی از ادامهی  9.cxd5دارند.
9...¦e8 10.0–0 ¤g4
زابو با حس ضعف خانههای تیره رنگ  d4و ( e3سرشت پوزیسیون) ،تصمیم به

اجرای کار دشواری گرفت و فوراً حملهی سریعی در خانههای تیرهرنگ مرکزی
اردوی سفید اجرا کرد .اما بدشانسی سیاه در این بود که محاسبه شاخهی او غلط از
کار درآمد.ادامه دیگر در اینجا  10...¥f5است.

XIIIIIIIIY
9rsnlwqr+k+0
9zpp+-+pvlp0
9-+-zp-+p+0
9+-zpP+-+-0
9-+P+-zPn+0
9+-sN-+N+-0
9PzP-+L+PzP0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

11.¦e1

زابو احتماالً بعد از گرفتن خونسرد پیادهی قربانی شده ،شگفتزده و آشفته شد .شاید
گمان میکرد فیلیپ ادامهای به شکل ? 13.¤b5را انتخاب کرده ،که بعد از آن
پاسخ  13...£h4خیلی نیرومند است ،بهعنوان مثال:
†14.h3 ¤f2 15.£d2 ¤xh3

و حملهی سیاه برنده است.
13...£h4

پاسخ مردود کنندهی  13...¤xh2به شکل  14.f5است.

XIIIIIIIIY
9rsnl+r+k+0
9zpp+-+p+p0
9-+-zp-+p+0
9+-+P+-+-0
9-+PwQ-zPnwq0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+L+PzP0
9tR-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
14.¥d2 £xh2† 15.¢f1

سیاه نیرویی از دست نداده اما تهدید سفید  16.¥xg4است.

†11...¥d4

در اینجا خطای محاسباتی بسیار خطرناکی روی داده است .قطعاً سفید این کیش
فیل در  d4را دیده بود و مشخص بود که دقیقاً عواقب آن را بررسی کرده است .سیاه
نیز باید چنین میکرد و نباید این انتظار بیجا را داشته باشد که حریف متوجهی
حرکت سیزدهم او نشده است.
با ادامهی  11...¤h6با هدف رساندن اسب به  ،d4سیاه وضعیت کم و بیش سادهای
داشت .یکی از پاسخهای خوب به  12.¥d3میتواند  12...¥f5باشد.

†15...¤a6 16.¥xg4 ¥xg4 17.¤e4 ¦xe4 18.¦xe4 ¤c5 19.¦e3! £h1
20.¢f2 £xa1 21.¥c3
1–0
اگر † 19...£h1در ادامه  20.¢f2 £xa1 21.¥c3را خواهیم داشت.

12.¤xd4 cxd4 13.£xd4

در جریان بازی زمانی یک شاخهی خاص برای اجرا انتخاب میگردد که سرشت پوزیسیون در ذهن بازیکن نمود پیدا کرده باشد .در حقیقت بازی شطرنج از ابتدا تا انتها شامل
شاخههای مختلف است و بخش عمدهی تفکر خالق بازیکن تمرکز بر روی آنان دارد؛ ذهن ،آنان را خلق و سپس بر روی صفحه به اجرا میگذارد.
متأسفانه در تمامی بازیهایی که مورد بررسی قرار میدهیم ،شاخههایی که عمالً در بازی اجرا شدند صرفاً نشان از بخش اندکی از تالش خالقانهی ذهن بازیکنان دارند.
شاخههای خوب بسیار دیگری در ذهن آنان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تنها بهعنوان یک راز در ذهن آنان باقی مانده و ما از آنان بیخبریم؛ مگر اینکه بعدها و در
مطالعات تحلیلی و تفسیر بعد از بازی ،به آنان اشاراتی نمایند .اما حتی در میان این توضیحات تکمیلی ،بیان محتوای کامل اندیشهی آنان ،بسیار سخت است .برای دستیابی
به این هدف شاید الزم باشد برای هر بازی یک کتاب کامل تهیه شود!
چیزی حدود  80تا 90درصد وقت بازی بازیکنان ،اختصاص به شاخههایی دارند که بیشترین فعالیت ذهنی را به خود مشغول میکنند.
بازیکنانی هستند که عالقهای برای ورود به شاخههای عمیق ندارند؛ آنها اساساً با شاخههای تک حرکتی یا حداکثر دو حرکتی قانع میشوند .قطعاً چنین بازیکنانی با این
رویکرد شطرنجی از روی گنجینهای از فرصتهای خالقانهی پنهان در پوزیسیونهای متنوع وسطبازی ،تنها به صورت کامالً سطحی عبور خواهند کرد .پر واضح است که
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بازی به این شیوه همیشه بیارزش است و هرگز نمیتواند توجه میلیونها عاشق شطرنج را به خود جلب نماید.
یک شاخه یا مجموعه ای از آنها در برخی مواقع تفکر طوالنی بازیکن را به خود اختصاص خواهد داد .در برخی مواقع پوزیسیون ذهنی ایجاد شده با پوزیسیون جاری روی
صفحه ،فاصلهی زیادی دارد .حالتهایی سراغ داریم که این فاصله بیش از  15حرکت بودهاند.
قطعاً پوزیسیونی که در برابر دیدگان ذهنی 1تشکیل میشود ،نیاز به ارزیابی دارد .تنها زمانی دو بازیکن اقدام به اجرای شاخهی انتخابی خویش میکنند که قضاوت درباره
هر دو پوزیسیون ذهنی فوق نسبتاً قابل قبول آنان باشد .این اتفاق در زمانهایی حاصل میشود که هر دو ،پوزیسیون آتی فوق را ذاتاً دوست داشته باشند – البته در این میان
ممکن است یکی از بازیکنان خطایی در ارزیابی ذهنی خود انجام داده و با ناچیز شمردن و یا مبالغه در برخی از فاکتورهای پوزیسیونی اشتباه کرده باشد؛ در نهایت ارزیابی
فوق ممکن است خیلی پیچیده باشد و نقاط مثبت و منفی برای هر دو طرف دربر داشته باشد .حاالتی هم وجود دارند که قضاوت منحصراً تحت تاثیر ذوق و حس خالق
بازیکن 2قرار خواهد داشت.
در مورد ترکیب ،اینکه آن را دوست داشته باشد یا خیر ،در هر صورت بازیکن مقابل ،مجبور به پذیرش پوزیسیون ناپسندی است که قرار است ایجاد شود.
ال
سادهترین مثال دربارهی ارزیابیهای متضاد 3طرفین در بازیهایی ایجاد میشود که یکی از طرفین نیروی خود را با هدف کسب برتری پوزیسیونی قربانی میدهد (معمو ً
یک یا دو پیاده ،به عنوان مثال بازی فورگاش-تارتاکوور را ببینید) و کامالً از قربانی خود راضی است .از سوی دیگر طرف مقابل قربانیها را با کمال میل و پیش فرضی
متضاد میپذیرد و به نظر وی حریف جبران مناسبی در برابر قربانی مزبور نخواهد داشت .بسیار پیش آمده که هر دو بازیکن تا اندازهای دچار توهم شدهاند و اینکه کدام طرف
حق داشته ،تنها در ادامهی بازی مشخص شده و یا در بررسیهای بعد از اتمام بازی و تمرکز بر روی پوزیسیونهای بحرانی ،این موضوع روشن خواهد شد.
برای مشخص کردن پوزیسیونهایی که در نتیجهی اجرای یک شاخه ایجاد میشوند از عبارت «پوزیسیونهای پسا-شاخه »4استفاده کردیم .آیا رابطهای میان «سرشت
پوزیسیون» و ارزیابی پوزیسیون «پسا-شاخه» 5وجود دارد؟ به ظاهر این دو مفهوم کامالً باهم مشابه هستند ،اما در واقعیت چنین نیست .ارزیابی پوزیسیون پسا-شاخه معموالً
گستردگی وسیعتری دارد اما درک محتوای آن سطحیتر است .سرشت پوزیسیون شالوده و نکتهی اصلی آن است و تعدادی از ویژگیهای ثانوی پوزیسیون در زمان تعیین
سرشت آن نادیده گرفته میشوند .سرشت پوزیسیون جاری ،ذهن را به سمت مسیر خالقانهی خلق شاخهها هدایت میکند درحالیکه پوزیسیون پسا-شاخه نتیجهی اجرای
شاخه و در برخی مواقع نتیجهی بازی را مشخص میکند .به شکلی تمثیلی میتوان گفت که اگر سرشت پوزیسیون جاری ،چشمهی جوشان خلق شاخه باشد ،پوزیسیون
پسا-شاخه ،نمایی از جریان حرکت آن است .در رسیدن به اهداف شاخه این سرشت پوزیسیون جاری نیست که یاری دهنده است بلکه ارزیابی پوزیسیون پسا-شاخه است که
به این امر کمک خواهد کرد .سرشت پوزیسیون جاری نقطهی آغازین است؛ ارزیابی پوزیسیون پسا-شاخه یک نتیجه و ماحصل تالش بسیار شدید ذهن است.
زمانیکه پوزیسیون پسا-شاخه به عینیت میرسد و بر روی صفحه نقش میبندد ،بازیکنان تالش مجدد خواهند کرد تا سرشت آن را تعیین کرده و نکتهی اصلی آن را
مشخص نمایند .با این ترتیب هر پوزیسیون دوبار در ذهن بازیکن نقش پیدا خواهد کرد :یکبار به عنوان محصول فرآیند تفکر خالق وی (پسا-شاخه) و بار دیگر به عنوان
نقطهی آغازین تصمیمگیری در برابر دیدگان وی (سرشت).
تعداد پوزیسیونهای پسا-شاخهای که در جریان یک بازی در نظر گرفته میشوند متغییرند و معموالً آنها را میتوان با رشتههای منطقی به یکدیگر مربوط دانست (که دراین
میان سرشت پوزیسیون بهعنوان نقطهی پیوند آنان عمل خواهد کرد) .بنابراین زمانی که ذهن در حال بررسی تعدادی از آنهاست ،بازیکن مابین آنان جهش نخواهد داشت و
هر بار با یک پوزیسیون کامالً جدید مواجه نخواهد بود بلکه ارتباطی منطقی در میان آنان برقرار است .با بررسی چند مثال آنچه گفته شد بیشتر روشن خواهد شد.
A.Alekhine – S.Tarrasch
Giuoco Piano
Mannheim 1914

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 £e7 5.d4 ¥b6 6.0-0 d6 7.a4
هدف تکنیکی این حرکت ترغیب سیاه برای پیش راندن پیادهی  ،aبا این هدف که

بعد از  ¥c1-e3تعویض در  e3به نوعی اجباری شود.
در حال حاضر تهدید سفید گرفتن نیرو با ادامهی زیر است:
8.d5 ¤a5 9.¥d3; 8.a5 ¤xa5 (8...¥xa5 9.d5) 9.¦xa5 ¥xa5 10.£a4†.

7...a6

هر دو رهاورد با خشنودی مشکالت گشایشی خویش را مطابق با سرشت ژیکوپیانو

حل و فصل کردند .سفید و سیاه گسترش کامالً موفقیت آمیزی کردند و مرکز پایداری
دارند .در بازی حاضر این اولین پوزیسیون «پسا-شاخه» است .حقیقت این است که
دو بازیکن بدون پیچیدگیهای تخیل و محاسبه بلکه بر اساس دانش قبلی خویش
از تئوری ژیکوپیانو به این وضعیت رسیدهاند .سفید در این گشایش نسبتاً آرام امید
زیادی برای کسب چیزی ندارد و سیاه عموماً در حفظ تعادل موفق خواهد بود.
دقیقاً مثال خوبی از این حالت است که هدف هر دو طرف رسیدن به یک پوزیسیون
1.the mind’s eye
2.the player’s creative tastes
3.divergent assessments
4.post-variation positions
5.post-variation assessment
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خاص است (در این حالت خاص ،یک پوزیسیون تئوریک) ،که با انتخاب شاخهی
مشابه حاصل شده است.

XIIIIIIIIY
9r+l+k+ntr0
9+pzp-wqpzpp0
9pvlnzp-+-+0
9+-+-zp-+-0
9P+LzPP+-+0
9+-zP-+N+-0
9-zP-+-zPPzP0
9tRNvLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

و پوزیسیون زیر همان پوزیسیون پسا-شاخهایست که به دلیل «خطای» تاراش
هیچگاه ایجاد نشد:

XIIIIIIIIY
9r+lsn-trk+0
9+pzp-wq-zpp0
9p+-zp-+-+0
9zP-+Pzpp+-0
9-+L+P+n+0
9+-zP-zPN+-0
9-zP-sN-+PzP0
9tR-+-wQRmK-0
xiiiiiiiiy

بازی میتواند به صورت زیر ادامه پیدا کند:
8.¥e3

14.exf5 ¥xf5 15.¤h4 ¥d7 16.¦xf8† £xf8 17.£g3

سفید از سوئی تحرک 1سوارهای خویش را تکمیل کرده و از سوی دیگر برای بهبود
موقعیت جناح شاه طرح خاصی را پیگیری میکند .او ادامهی زیر را پیش بینی کرده
است:

و گرچه سوارهای سفید در موقعیتهای فعالتری جاگیری کردهاند ،اما نقاط
آسیبپذیر بیشتری نسبت به سیاه دارد.
اگر تاراش  8...¤f6کرده بود ،به گمان ما بعد از:
9.¥d2 0-0 10.d5 ¤d8

9.d5 ¤d8 10.a5 ¥xe3

آلخین حرکت  11.h3را به  11.a5ترجیح میداد.

(ویا  10...¥a7 11.¥xa7 ¦xa7و رُخ سیاه در جای نامناسبی قرار گیرد)
11.fxe3.

9.d5 ¤b8

احتماالً مد نظر سفید پوزیسیون پسا-شاخهی فوق است ،اما حرکت هشتم سیاه در
این شاخه نادیده گرفته شده و همانطور که خواهیم دید ،این سهلانگاری آثار خود را
خواهد داشت.

یک عقب نشینی طبیعی که به ظاهر عجیب میآید ،چون اسب سیاه بعد از آن پایگاه
مناسبی ندارد.
سیاه میتوانست دوراندیشی کرده و  9...¤d8کند و از حمله به پیادهی  b6بعد از
 10.¥xb6 cxb6هم ترسی نداشته باشد ،چون دفاع از آن ساده است.

8...¥g4

آلخین این حرکت را اشتباه میداند اما دالیل انتقاد او (تضعیف پیادهی  )b7فقط ظاهر
خوبی دارند.
احتماالً به نظر تاراش بسته شدن مرکز مطلوب است و بنابراین سفید را ترغیب به
اجرای  9.d5کرد کما اینکه سفید قصد چنین کاری هم داشت .در اینجا با نوعی
تضاد در ارزیابی پوزیسیون 2مواجه هستیم .سیاه اجرای حرکتی را اجباری میکند که
سفید آن را برای خود مفید میداند.
شاید بتوان یا حتی باید تاراش را به دلیل پافشاری به استاتیک محض ،که بر پایهی
 40سال تجربهی پیشین او ایجاد شده ،سرزنش کرد .او میتوانست به جای ارزیابی
استاتیک پوزیسیون ،آن را به صورت دینامیک تعیین کند .اما آلخین هم در اینجا باید
به دلیل مشابه سرزنش شود .شاخهی ناشی از حرکت  8.¥e3در قسمتهای بعدی
متن تحلیل خواهد شد.
آلخین خود حرکت سیاه را از دید خود سانسور کرد و انتظار حرکت  8...¤f6را از او
داشت .اجازه دهید شاخهی مورد نظر او را ادامه دهیم:
8...¤f6 9.¤bd2 0–0 10.d5 ¤d8 11.a5 ¥xe3 12.fxe3 ¤g4 13.£e1 f5

و موقعیت سیاه نسبتاً امیدبخش است.

XIIIIIIIIY
9rsn-+k+ntr0
9+pzp-wqpzpp0
9pvl-zp-+-+0
9+-+Pzp-+-0
9P+L+P+l+0
9+-zP-vLN+-0
9-zP-+-zPPzP0
9tRN+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

10.a5 ¥xe3

آیا ادامهی  10...¥a7 11.¥xa7 ¦xa7نیز برای سیاه به همین بدی بود؟ موقعیت
ناجور رُخ در  a7خیلی ظاهر خوبی ندارد و سیاه مجبور به دادن یک تمپو (در ادامهی
1.mobilization
2.divergence in the assessment
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بازی) برای بازگشت رُخ به  a8است .پاداش سیاه در جبران این تمپو ،جلوگیری از
بازی سفید در ستون  fاست؛ و در همین ستون ابزاری برای حملهی خودش دست و
پا کرده است که به شکل پایگاه  f4خودنمایی میکند.
11.fxe3 ¤f6

حرکتی طبیعی است اما مطابق با سرشت پوزیسیون نیست .ساختار بستهی مرکز که
سیاه با تصمیم خود آن را ایجاد کرده ایجاب میکند تا بازی دینامیک  ...f4را
اجرا کند .او میتوانست این کار را فوراً و یا بعد از  11...¤h6انجام دهد .در عوض
حرکتی کرد تا به اصطالح گسترش خویش را تکمیل کند .حرکاتی که بر مبنای
شاخههای تک حرکتی اجرا میشوند دیر یا زود تاوان خود را خواهند داد.
12.¤bd2 ¤bd7 13.£e1

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9+pzpnwqpzpp0
9p+-zp-sn-+0
9zP-+Pzp-+-0
9-+L+P+l+0
9+-zP-zPN+-0
9-zP-sN-+PzP0
9tR-+-wQRmK-0
xiiiiiiiiy

سیاه در موقعیت بدی قرار گرفته است .با این حال اگر بتواند سرشت پوزیسیون را
بیابد و ادامهی بازی خویش را بر مبنای آن مدیریت کند هنوز قدرت مقابله با
مشکالت را خواهد داشت.
نقطهی ضعیف پوزیسیون سفید پیادهی  e4است و سوارهای سیاه باید حملهی خویش
را به سوی این پیاده سازمان دهی کنند .از سوی دیگر سیاه باید از خانهی  f5در
برابر نفوذ اسب سفید محافظت کند .برای این منظور  ...g6حرکت خوبی نیست
چراکه منجر به ضعف خانهی  f6میشود و سفید با بهرهبرداری از ستون باز  fمیتواند
با سوارهای سنگین خود به این خانه هجوم آورد.
سرشت پوزیسیون با درنظر گرفتن تمامی موارد فوق در کنار یکدیگر نمایان خواهد
شد .بر اساس تمامی این شواهد سیاه باید به این نتیجه برسد که فیل او باید به g6
منتقل شود .بنابراین حرکت صحیح در اینجا که مطابق با سرشت پوزیسیون نیز
هست 13...¥h5! ،است.
شاخهی ایجاد شده به شکل:
13...¥h5! 14.¤h4 ¥g6! 15.¤f5

(البته  15.¤xg6 hxg6یا  15...fxg6هر دو به نفع سیاه هستند)
15...¥xf5 16.¦xf5 ¤g4! 17.£g3 g6 18.¦f3 h5 19.h3 ¤h6
و موقعیت سیاه نقصی ندارد.
اگر سفید  14.¤h4نکند ،سیاه به همین ترتیب فیل خود را به  g6منتقل کرده و
دغدغهی بعدی سفید محافظت از پیادهی  e4است .ضمناً فیل در  g6دفاع مناسبی

برای موقعیت شاه سیاه ایجاد خواهد کرد.
?13...¤c5

یک حملهی موقتی .بعد از حرکت آتی اسب با شرمندگی باید به جای خود برگردد.
?14.£b1 ¥c8

قطعاً حتی در اینجا نیز سیاه باید  14...¥h5میکرد.
فیل به داخل زندانی رفت که تا اتمام بازی از آن رهایی ندارد و ضمناً رُخ را هم به
دام خود گرفتار کرد.
15.b4 ¤cd7

XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9+pzpnwqpzpp0
9p+-zp-sn-+0
9zP-+Pzp-+-0
9-zPL+P+-+0
9+-zP-zPN+-0
9-+-sN-+PzP0
9tRQ+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

آیا درست زمانی که تاراش حرکت سیزدهم خود را انجام میداد ،پوزیسیون فوق در
انتهای بررسی یک شاخهی سه حرکتی ،مورد عالقهی او نبود؟ اما آلخین قطعاً از
این پوزیسیون بسیار راضی است.
16.¤h4

آخرین پاراگراف مربوط به توضیحات حرکت  21را نگاه کنید.
16...g6 17.£e1 c6 18.¤hf3 cxd5 19.exd5

بازپس گیری با  19.¥xd5به نظر جذاب میآید ،اگر ادامهی:
19...¤xd5 20.exd5 f5

که تسلط سیاه در مرکز را افزایش میدهد ،امکان پذیر نبود.
19...e4

درغیراینصورت سوارهای جناح وزیر نمیتوانند از زندان خود رها شوند.
20.¤g5 h6 21.¤h3
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XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9+p+nwqp+-0
9p+-zp-snpzp0
9zP-+P+-+-0
9-zPL+p+-+0
9+-zP-zP-+N0
9-+-sN-+PzP0
9tR-+-wQRmK-0
xiiiiiiiiy

22.¦c1 ¤g4

سیاه یک شاخهی تک حرکتی دیگر اجرا کرد.
!?23.¤f4 g5

اکنون سفید از نقطهی  f5نیز بهرهبرداری میکند.
سیاه با هدف گرفتن پیادهی  d5بازی میکند که مثل بسیاری دیگر از ایدههای
بیهودهی تاراش در این بازی است.
ام
 ،23...£e7با هدف آزاد کردن خانهی  e5برای اسب (و رفع خطای حرکت  21او)
اجازه باقی ماندن سیاه در نبرد را میداد.
24.h3 ¤gf6

ادامهی  24...gxf4 25.exf4و در پی آن  26.hxg4نیز برای سیاه سودی ندارد.
25.¤e2 ¤xd5 26.¥xd5 £xd5 27.¤d4

?21...£e5

این حرکت به هیچ هنوان قابل درک نیست!
تاراش آخرین فرصت خویش برای به خدمت گرفتن جناح وزیر خویش را نادیده
گرفت .از این به بعد و تا پایان بازی رُخ ،فیل و اسب (نیروهایی عظیم) او غیر فعال
باقی خواهند ماند و تنها شاهد یک فاجعه خواهند بود.
واقعاً تاراش در زمان اجرای این حرکت وزیر خود ،چه شاخههایی را محاسبه کرده
بود؟ احتماالً هیچ.
کافی است به شاخهی سه حرکتی که در بازی اجرا شد نگاه کنید و از شر پوزیسیونی
که قرار است ایجاد شود به هر سو فرار کنید.
بعد از  21...¤e5هنوز امکان نبرد وجود داشت .آلخین پیشنهاد ادامهی زیر را در این
مورد داده است:
21...¤e5 22.¤f4 ¥f5 23.h3 h5 24.¥b3 ¦c8 25.c4

و در ادامه  .¤e2-d4او ادامه میدهد که سفید پوزیسیون بهتری دارد اما امکان
بهرهبرداری سریع از آن وجود ندارد.
در هر صورت موضوع ساده است .سیاه میتواند  25...h4کرده و اگر  26.¤e2در
ادامه  26...¤d3 27.£b1 ¤h5کند و بعداً ابتکارعمل خویش را تقویت کند.

XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9+p+n+p+-0
9p+-zp-+-zp0
9zP-+q+-zp-0
9-zP-sNp+-+0
9+-zP-zP-+P0
9-+-sN-+P+0
9+-tR-wQRmK-0
xiiiiiiiiy

27...£e5

سیاه از بخت بد خود نمیتواند  27...¤e5کند چون با پاسخ  28.c4مواجه میشود.
در صورت  ،27...¤f8آلخین در ذهن خود  28.£e2با تهدید  ¤c4را داشت که بعد
از آن سیاه بازنده است.
28.¤c4 £d5 29.¤f5 ¢f8 30.¤fxd6 ¦h7 31.¦d1 £c6 32.¦d4 b5
33.axb6 ¥b7 34.¤a5
1–0

پایانی طوفانی که در شروع بازی بسیار آرامی چون ژیکوپیانو اندکی غریب است.

کامالً مشخص است که بازی آلخین در مراحل قبلی و در مقایسه با تفکر عینی
پوزیسیون مشکالتی داشته است .او حرکت تضعیف کنندهی  17...c6را ندیده بود.
آیا بهتر نبود به جای حرکت بهظاهر سرراست  16.¥d3 ،16.¤h4میکرد تا برای
مقابله با  ،16...c6با  17.c4پاسخ میداد و اجازهی آزاد شدن سوارهای جناح وزیر
سیاه را نمیداد؟

اکنون برای روشن شدن بیشتر مطلب مثال دیگری میآورم:
A.Rubinstein – S.Tartakower
Budapest Gambit
Bad Kissingen (10), 1928

1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¥f4

روبینشتاین این حرکت را دوست داشت ،درحالی که آلخین حملهی خود را به
صورت  4.e4 ¤xe5 5.f4اجرا میکرد.
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با وجود این پیشروی پر انرژی سفید در شاخهی دوم ،بخش بزرگی از نیروی خویش
را بعد از اینکه سیاه با ادامهی زیر خود را مسلح میکند از بین میرود:
5...¤ec6 6.¥e3 ¤a6! 7.¤c3 ¥c5 8.£d2 d6 9.¤f3 0–0 10.¥d3 ¥xe3
11.£xe3 ¤c5

همراه با یک بازی خوب .در بازی روداکوفسکی–رَتنر ،چهاردهمین قهرمانی
شطرنج شوروی ،مسکو  ،1945بازی به شکل زیر ادامه یافت:
12.¥c2 ¤b4 13.0–0–0 ¤xc2 14.¢xc2 ¦e8 15.¦he1 ¥d7 16.e5 b6
17.¢c1 dxe5 18.fxe5 £c8 19.£g5 h6 20.£g3 £a6 21.¦d4 ¥f5

و سیاه حملهی بسیار خطرناکی به دست آورد.
4...¥b4+ 5.¤d2 ¤c6 6.¤gf3 f6

ادامهی اصولی در اینجا پس گرفتن پیاده با:
بعد از  8.¥e2 0–0 9.0–0سفید پاسخ  9...d6را با
میدهد.
شاخهی قابل قبول تر احتماالً به شکل زیر است:

6...£e7 7.e3 ¤gxe5
 10.¤b3و در ادامه a2-a3

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zppzp-+-zpp0
9-+nzp-wq-+0
9+-+-+-sN-0
9-vlP+-vLn+0
9+N+-+-zP-0
9P+-+PzPLzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy
!?12...h6

9...¥xd2 10.£xd2 d6.

بعد از این بازی نیز روبینشتاین کماکان سفید را ترجیح میدهد اما بهنظر دلیل اصلی
او حضور «دو فیل» سفید است.

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zppzpp+-zpp0
9-+n+-zp-+0
9+-+-zP-+-0
9-vlP+-vLn+0
9+-+-+N+-0
9PzP-sNPzPPzP0
9tR-+QmKL+R0
xiiiiiiiiy

نه اینکه  12...¥c3به دلیل  ،13.¤e4اما نکتهی مهمی در منحرف کردن اسب آن
هم به خانهای که خود قصد رفتن داشت و مکان جدید آن خیلی هم برای سیاه
خوشایند نیست ،نمیتوان یافت.
سیاه باید به حرکت  12...¥f5میاندیشید .بعد از  13.e4احتماالت زیر وجود داشت:
(a) 13...¥d7

به دلیل ! 14.e5خطرناک است چراکه اگر هر کدام از اسبهای سیاه آن را بگیرد
سفید در نهایت نیرو خواهد گرفت .به عنوان مثال:
!a1. 14...¤gxe5 15.a3 ¥c5 16.¤xc5 dxc5 17.¥d5+ ¢h8 18.¤xh7
!a2. 14...¤cxe5 15.h3 ¤h6 16.a3 ¥c5 17.¤e4

که اسب  e5یا فیل در  d7را خواهد گرفت.
(b) 13...h6 14.exf5 hxg5 15.¥d5+ ¢h8 16.¥xd6 cxd6 (or
16...¥xd6) 17.£xg4 £xf5 18.£h5+ £h7 19.£xg5

و سفید یک پیاده بیشتر خواهد داشت.
!(c) 13...¥c8

7.exf6 £xf6 8.g3 £xb2 9.¥g2 d6 10.0–0 0–0

سیاه اینگونه بازی کرد تا بتواند در نهایت خود را سرگرم مرحلهی وسطبازی کند.
البته این موضوع تا زمانی که شاه شما هنوز در مرکز قرار دارد توصیه نمیشود.
!11.¤b3

روبینشتاین فیل سیاهرو را در  b4و در موقعیتی نامناسب قرار داد .به عنوان مثال
 11...¥c3به دلیل  12.¥c1قابل بازی نبود.
11...£f6 12.¤g5

عقبنشینی بهظاهر غلط فوق اتفاقاً بهترین ادامه است .چون فیل در خانهی اولیهی
خود مثل شاخهی ) (aدر معرض حمله قرار ندارد و ضمناً اسب سفید هم دیگر
نمیتواند به خانهی کلیدی  e4رود.
13.¤e4 £f7 14.a3 ¥a5 15.¤xa5 ¤xa5 16.h3 ¤e5

البته که ادامهی زیر درست نیست:
16...¤f6 17.¤xf6+ £xf6 18.£d5+

و در ادامه .19.£xa5
تارتاکوور زمانی که درباره حرکت دوازدهم خود اندیشه میکرد ،باید پوزیسیونی که
هم اکنون به آن رسیدیم را پیشبینی و ارزیابی کرده بود .او باید این کار را میکرد
اما ظاهراً نکرده بود.
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XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zppzp-+qzp-0
9-+-zp-+-zp0
9sn-+-sn-+-0
9-+P+NvL-+0
9zP-+-+-zPP0
9-+-+PzPL+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

دیوار دفاعی شاه باز شد .سیاه در بد مخمصهای گرفتار شده است چون در هر صورت
نیروهایش جاگیری خوبی ندارند و در گوشه کنار صفحه پخش هستند .سیاه مقاومت
بیشتر برای سیاه مقدور نیست.
19...hxg5 20.¥xa5 ¥e6 21.¥c3

قطر مهم تیره رنگ  a1-h8نمایی از سرشت پوزیسیون است.

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zppzp-+q+-0
9-+-+l+-+0
9+-zPpsn-zp-0
9-+-+-+-+0
9zP-vL-+-zPP0
9-+-+PzPL+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

17.c5! g5

شاید بهترین دفاع به صورت زیر بود:
17...¤g6 18.cxd6 ¤xf4 19.gxf4 ¥e6.
18.¥d2 d5

خود تارتاکوور مشخص کرده که ادامهی:
18...¤b3 19.¥c3 ¤xa1 20.cxd6

مطلوب سفید است .در حقیقت سیاه بعد از هر دو ادامهی زیر سریعاً بازنده است:
 20...cxd6 21.¤xd6
 20...¤d7 21.¥xa1

21...¤c6 22.£d2 £f5 23.g4 £f4 24.¥xd5 ¥xd5 25.£xd5† ¢h7
البته که ادامهی † 25...¦f7 26.e3 £f3 27.£xg5منجر به شکست سیاه خواهد

شد.
26.e3 £f3 27.£xg5 £xh3 28.£g7#
1–0

همراه با تهدید  ¤xg5و .£d4
اما ادامهای که سیاه انتخاب کرد با پاسخ دفاعی خطرناکی مواجه شد:
!19.¤xg5

سیاه حرکت 12ام خود را با سهلانگاری انجام داد و این خطا برای مات شدن او در
حرکت 28ام کافی بود.

باخت سیاه در این بازی به دلیل خطای او در «المان اول فکرکردن» بود؛ یعنی به قدرت اسب سفید در خانهی  e4که موجب جابهجا شدن فیل او در خانهی کلیدی  b4شد
پینبرد.
ام
اگر تارتاکوور پوزیسیون بعد از حرکت  12را به درستی ارزیابی کرده بود قطعاً به شاخههای مختلفی که به آنان اشاره کردیم توجه میکرد.
از این موضوع درمییابیم که بیتوجهی یا تفسیر نادرست سرشت پوزیسیون (المان اول) ،باعث تباهی «المان دوم فکرکردن» نیز میشود .اجرای بازی مغایر با سرشت
پوزیسیون به معنای حرکت در مسیری غیر منطقی است.
اما در اینجا «المان سوم» ،یعنی ارزیابی پوزیسیونی که در انتهای شاخهی نادرست ایجاد میشود نیز در ماجرا درگیر است .با درگیرکردن ذهن در چنین ارزیابیهایی -
بهعبارتی ،نگاه دقیق به آینده کردن – خطاهای موجود در «المان اول فکرکردن» را متوجه خواهید شد.
سیاه ،اگر با محاسبهی ادامهی بازی ،تارتاکوور حرکت
البته الزمهی چنین استنباطی یافتن تمامی پاسخهای نیرومند حریف در شاخهی مورد بررسی است .در حرکت
 17.c5سفید را پیشبینی میکرد ،میتوانست آن را با  12...h6مردود سازد .از این مطلب نتیجهی بسیار مهمی میتوان گرفت :اصل اول اینکه سرشت پوزیسیون (المان اول
12ام

فکر کردن) و شاخهی انتخابی (المان دوم فکرکردن) به نوعی برای آزمودن متقابل یکدیگر بهکار میآیند و شاخهی انتخابی در این فرآیند اولویت دارد.
زمانی که سرشت و حس پوزیسیون کماکان مشخص است ،ذهن بهراحتی حرکات و شاخههای ناشی از آن را متوجه میشود .اما اگر تشخیص سرشت پوزیسیون مشکل
باشد ،و در یافتن آن شک و تردید دارید ،قطعاً «بررسی شاخهها» به کمک اندیشهی شما خواهند آمد .با این ترتیب با بررسی شاخه اطالعات جدید و سرنوشتسازی برای
ارزیابی پوزیسیون پیشرو فراهم میآید که شما را در یافتن سرشت پوزیسیون یاری میدهد .به عبارتی میتوان ادعا کرد که در مسیر سنجش و بررسی بازیکن ،آنچیزی که
به عنوان المان دوم اندیشیدن از آن نام بردیم ،در برخی مواقع موقعیتی ماقبل المان اول خواهد داشت.
قبل از نتیجهگیری نهایی یک بازی دیگر را بررسی میکنیم .اینبار تالش میکنم تفسیر بازی را با ماهیتی آموزشی همراه کنم تا به نوعی همهی مطالب گفته شدهی فصل
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را بهطور خالصه در آن جای دهم.
10.g5 ¤h7 11.¤c1 a6

M.Taimanov- A.Bannik
Kings Indian Defence
URS-ch25 Riga, 1958

1.c4 ¤f6 2.d4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 e5 6.¤ge2 ¤c6 7.d5 ¤e7
8.¥e3 c5 9.g4
با هدف باز کردن ستون  gبعد از  ...f5حریف؛ بدون این حرکت سیاه در مرحلهی

وسطبازی هندی شاه ،دچار تنگی نفس خواهد شد.

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zpp+-snpvlp0
9-+-zp-snp+0
9+-zpPzp-+-0
9-+P+P+P+0
9+-sN-vLP+-0
9PzP-+N+-zP0
9tR-+QmKL+R0
xiiiiiiiiy

همانطور که انتظار میرفت سیاه از این ایده به آن ایده پریده و نمیتواند طرح
مشخصی برای ادامهی بازی تبیین کند .و اینگونه عمل کردن بسیار دشوار است.
اجرای حرکت  ...f6در این مرحله هیچ نکتهی خاصی را پیگیری نمیکند .بعد از هد
کدام از  12.h4یا  12.gxf6منجر به گشایش خطوط حمله بر روی  g6خواهد شد و
سفید صرفنظر از همه موارد دیگر صاحب موقعیتی با ابتکارعمل باال در جناح شاه
خواهد بود.
با وجود این آخرین حرکت سیاه بد نبود؛ نکتهی مثبت آن کنترل خانهی  b5و حذف
تهدید احتمالی  ¤b5است .بعداً خواهیم دید که سیاه حرکت  ...a6را با هدف تدارک
 ...b5که حرکتی غیرعملی است اجرا خواهد کرد .این موضوع هم نشان از قضاوت
نادرست درباره سرشت پوزیسیون از سوی اوست.

9...h5

ضربههای تاکتیکی محلی 1اینچنینی که نوعی بازی بینابینی هستند فقط زمانی قابل
قبولند که نتایج مثبتی هر چند ناچیز در روند بازی داشته و البته با سرشت پوزیسیون
هم منافاتی نداشته باشند.
همانطور که در یادداشت قبلی اشاره شده هدف اصلی سیاه در این موقعیت باید از
بین بردن پیکان پیاده c4-d5-e4 2سفید با  ...f5باشد .و این سرشت پوزیسیونی
است که در حال بررسی آن هستیم.
خودداری از اجرای  ...f5یا اجرای فوری آن ،نشان از درک نادرست از سرشت
پوزیسیون است .این یعنی راضیبودن از وضعیت موجود بدون مبارزه علیه تسلط
سفید در مرکز و جناح وزیر جائیکه احتمال یورش ) (b2-b4سفید وجود دارد.
سیاه بدون درک تمامی این موارد شاخهی ناجوری را انتخاب کرد که هیچ ماحصلی
نداشت و باعث سقوط بعدی وی خواهد شد.
تازه اگر سیاه منطق موقعیت بعد از گشایش بازی را درک کرده بود ،شیوهی صحیح
ادامهی بازی و به شکل زیر را انتخاب میکرد:
9...0–0 10.¤g3 ¤e8! 11.¦g1 f5 12.gxf5 gxf5 13.¤h5 f4 14.¥f2
¤g6.

که سیاه گرچه موقعیت فشردهای دارد اما نوید بازی فعالی در جناح وزیر و به شکل
 ...b5را در دست دارد .و سفید بهرغم باز بودن ستون  gفضای مناسبی در دست
ندارد.

سیاه برای آمادگی برای مقابله با حملهی سفید با  b2-b4مانورهای پیچیدهای باید
انجام دهد .اگر سفید بعد از حرکت خود  a2-a4کند ،سیاه باید خود را آمادهی مقابله
با  ...a5کند؛ سپس در پاسخ به  b4xc5نه تنها آمادهی امکان  bxc5بلکه
)!( ...dxc5هم باید باشد.
در نهایت به منظور ضربه در جناح دیگر ،مجبور است تدارک  ...f6هم دیده باشد.
مشخصاً این مانورها میتوانند به صورت  ...¥f8 ،...b8 ،...¤c8 ،...¥d7و ...¥e7
باشند.

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9+p+-snpvln0
9p+-zp-+p+0
9+-zpPzp-zPp0
9-+P+P+-+0
9+-sN-vLP+-0
9PzP-+-+-zP0
9tR-sNQmKL+R0
xiiiiiiiiy

12.£d2 ¦b8

حرکتی برای هر احتمال ممکن؛ بعد از  ...b6پیادهی  b6نیاز به حمایت خواهد داشت.
!13.¦b1

سفید به درستی سرشت پوزیسیون را درک کرده و اقدام به حملهای در جناح وزیر
نموده که سیاه قادر به دفاع از آن نیست .اگر به دنبال اقدامی برای کمک به سیاه
1.tactical thrusts of a localized character
2.White’s c4-d5-e4 pawn wedge

ویژهنامهی شمارهی  ،3مرداد  ،1397کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 35

باشیم تنها باید به ضد حمله در جناح شاه بعد از  13...0-0و  ...f6باشیم.
به جای این کار تالش بیهودهای برای متفرق ساختن نیروهای مهاجم سفید در جناح
وزیر نمود.
در مجموع المان اول اندیشهی سیاه در این بازی آشفتگی و بینظمی بوده است و
منشاء تمامی تیرهبختیهای او همین است.
13...b6 14.b4 ¦b7

قطعاً برای دفاع در برابر  15.bxc5بازی شده است.
همین هدف را میتوانست با  14...¥d7فراهم کند ،گرچه شرایط تفاوت چندانی
نمیکرد.
15.a4 ¤f8

بعد از  15...a5 16.bxa5 bxa5پیادهی  a5محکوم به فناست.

XIIIIIIIIY
9-+lwqksn-tr0
9+r+-snpvl-0
9pzp-zp-+p+0
9+-zpPzp-zPp0
9PzPP+P+-+0
9+-sN-vLP+-0
9-+-wQ-+-zP0
9+RsN-mKL+R0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9l+-wq-trk+0
9+-+nsnpvl-0
9L+-+-+p+0
9sN-zpPzp-zPp0
9N+-+P+-+0
9+-+-vLP+-0
9-+-wQ-+-zP0
9+-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy
23...f5

این حرکت ،در موقعیت بعد از حرکت  9.g4سفید ،برای سیاه واجب اساسی بود (حکم
هوای تنفسی وی را داشت!) اما اکنون کاری از پیش نخواهد برد به جز اینکه نگرانی
و پریشانی او را بیشتر خواهد کرد و به سختی میتوان هدف خاصی در آن یافت.
باز کردن ستون  fهیچ چیزی به سیاه نخواهد داد و این موضوع به سادگی قابل
مشاهده است .دستکم گرفتن پیکان پیادهای 1سفید ناممکن است و به هیچ عنوان
نباید در مُخیلهی سیاه هم میگنجید.

سیاه تالش میکند اسب شاه خود را به جناح وزیر منتقل کند .در حال حاضر دیگر
مهم نیست که این حرکت با سرشت پوزیسیون هماهنگی دارد یا خیر ،چراکه اسیر
ابتکارعمل بسیار زیاد حریفش میباشد.
!16.a5

سفید حمله هدفمند به شکل یورش پیادهای به سمت خانهی  c5را آغاز میکند .برای
این منظور ابتدا یکی از مدافعین آن یعنی پیادهی  b6را حذف میکند.
ذهن سفید در این مرحله کامالً متمرکز بر روی شاخههاست .کل کاری که باید انجام
دهد محاسبهی کم و بیش دقیق آنان است که خیلی هم مشکل نیست.
16...cxb4 17.¦xb4 bxa5 18.¦xb7 ¥xb7 19.c5 dxc5 20.¤b3 ¤d7
21.¤a4 0–0 22.¤xa5

چهار سوار سبک سفید به همراه وزیرش به معنای واقعی جناح وزیر حریف را ویران
کردند .این مرحلهی بازی جذابیت زیادی ایجاد کرد.
22...¥a8 23.¥xa6

توجه به نقطه نظر تایمانف در این حرکت جالب است.
او نوشته« :در اینجا حتی این ضربالمثل که میگوید ”دیر انجام دادن بهتر از هرگز
انجام ندادن است“ نیز کاربردی ندارد .سیاه حرکت  ...f5را حدود  12حرکت دیرتر
انجام داد و اکنون این فرصت-متقابل وی به اهداف خود نخواهد رسید».
نظر تایمانوف را شنیدیم ،اما اجازه دهید ببینیم منظور او دقیقاً از این «اهداف» چه
بوده؟ و منظور اصلی سیاه برای پیش راندن پیاده چه بوده است؟
در اینجا تنها میتوان به نقش منفی این حرکت صحبت کرد .سوراخهای خطرناکی2
در خانه های  e6و  g6ایجاد کرده و ضمناً مسیر مستقیمی برای استقرار اسب سفید
در  e6فراهم نموده است.
به نظر منتقدان ،مفسران و حتی خود بازیکنان معموالً اینگونه حرکات از سر ناامیدی
و درماندگی اجرا میگردند.
این توضیحات حاکی از آشفتگی ذهنی بازیکنان در جریان بازی است که در ابتدای
بحث در این مورد صحبت کردیم .حرکتهایی که مشخصاً بد هستند و شرایط به
شکلی است که هر حرکتی بدتر از بد است.
خیلی جدی نگیرید .وقتی بهجائی میرسید که هرکار کنید به جهنم میروید و اگر
کاری هم نکنید بازهم به جهنم میروید ،پس بهتره به بازی ادامه ندهید!
سیاه حتی در این شرایط حرکت  23...£b8را دردست داشت که قطعاً بهتر از
 23...f5بود.
1.pawn wedge formation
2.dangerous holes
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24.gxf6 ¦xf6 25.¥e2

26.0–0

سیاه هیچ استفادهای از ستون  fنمیتواند بکند و پیکان پیادهای سفید شکست ناپذیر
است .تمامی پوزیسیون سیاه همراه با دو فیل بلوکه شدهی او ،نشان از ناتوانی کامل
او دارد.
به طور کلی اگر نقش سوارهای سبک دو طرف این بازی را با هم مقایسه کنید
(نیروهای حیاتی حمله!) دیگر نیازی به توضیحات بیشتر بازی وجود نخواهد داشت.

برخالف یادداشت قبلی در مورد حرکت  ،23...f5در اینجا میتوان گفت :دیر قلعه
رفتن بهتر از قلعه نرفتن است!

XIIIIIIIIY
9l+-+-wqk+0
9+-+nsn-vl-0
9-+-+-trp+0
9sN-zpPzp-+p0
9N+-+P+-+0
9+-+-vLP+-0
9-+-wQL+-zP0
9+-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

25...£f8

26...¤c8 27.¤b3

اسب قصد استقرار در خانهی  e6دارد و مانع او هم نمیتوان شد.
27...c4 28.¤bc5 ¤xc5 29.¤xc5 £e8 30.¦a1 ¤d6 31.¤e6 ¥b7
32.£b4 ¥f8 33.¥c5 ¦xe6
درغیر اینصورت سوار را نمیتوان حفظ کرد .اگر  33...£d7سپس  34.¦a7را
خواهیم داشت.
34.dxe6 £c6 35.¦c1

سیاه در اینجا میتواند واگذار کند ،اما تا حرکت  44به بازی ادامه داد.
35...¥a6 36.£b6 £xb6 37.¥xb6 ¤c8 38.¥d8 ¥c5+ 39.¢g2 ¤d6
40.¥c7 ¢g7 41.¦d1 ¤e8 42.¥xe5+ ¢f8 43.¦a1 ¥c8 44.¥xc4
1–0

اکنون توجه شما را به نکات زیر جلب میکنم.
بعد از  9...h5سیاه ،بانیک اعتماد بهنفس خویش را از دست داد .فکر او از حالت منطقی خارج گردید و آشفته شد .در این میان اندیشهی تایمانف نظم و انظباط ویژهای
داشت ،منطقی و باثبات عمل میکرد .این موضوع را نه فقط بر اساس شخصیت فردی دو حریف بلکه بر مبنای ماهیت نبرد ،میتوان توصیف کرد .در سرتاسر بازی ابتکارعمل
در دستان تایمانوف بود و آزادانه هر کاری میتوانست انجام دهد درحالی که بانیک اختیاری نداشت و به نوعی مطیع تهدیدات و حمالت حریفش بود.
تفکر بازیکنی که مواجه با ابتکارعمل حریف شده اغلب تعادل ،نظم و منطق خود را از دست میدهد .به همین سبب تقریباً  80درصد اشتباهات ،خطای محاسبه یا اشتباه
فاحش 1همیشه از سوی مدافعین رخ میدهد .تا زمانی که حریف ابتکارعمل دارد ،بهخصوص نوع نیرومند آن ،مدافع زیر فشار خُردکننده و تهدید باخت قرار دارد بههمین سبب
نظم فکری او تضعیف شده و مانع فائق آمدن بر مشکالت پیشروی خویش با خونسردی الزم میگردد.
در آخر اجازه دهید همهی آنچیزی که درباره فکرکردن بازیکنان در جریان بازی گفتیم را خالصه کنیم:
شاخهی انتخابی از پوزیسیون نشأت میگیرد و پوزیسیون محصول شاخه است و الزم است این وابستگی متقابل با ابزارهای منطقی درک گردد.
پس همواره باید تفکری با نظم بازخوردی !2داشته باشیم.
در انتهای بخش اول این کتاب شعاری را به عنوان چکیدهی مطالب انتخاب کردیم که بدین شرح بود« :همواره بهدنبال ابتکارعمل باشید».
بهسادگی میتوان دریافت که این دو شعار پایانی در هر دو بخش کتاب کامالً به یکدیگر مربوط هستند.

1.blunder
2.Self-disciplined thinking

آیا بخت و اقبال در شطرنج وجود دارد؟
نویسنده :سوزان پولگار ،مترجم :احسان محمداسماعیل
خب ،هم بله و هم نه .وقتی من دختر کوچکی بودم
پدرم مرا با بازی شطرنج آشنا کرد .او دائماً میگفت
«شطرنج بهترین بازی در میان همه بازیهاست و
بازیکنی که بهتر باشد برنده خواهد بود» .حتی امروز
هم به گمانم با بخش اعظم این گفتار موافقم.
طبق نظر ویکی پدیا” :در شطرنج هیچ عامل تصادفی
نظیر پرتاب تاس نقشی ندارد“...
درست است ،درک سنتی ما میگوید هیچ بخت و اقبالی در شطرنج وجود ندارد.
هر دو طرف بازی را با مهرههایی یکسان و مساوی و در وضعیتی متقارن آغاز
میکنند.
با این همه اقبال یا (بد اقبالی) بدون شک نقشی را در زندگی شطرنجی هر
شطرنجباز ایفا خواهد کرد.
بخت و اقبال در شطرنج به صورتهای گوناگونی میتواند خود را آشکار کند .در
اینجا چند نمونه از رایجترین آنها را فهرست میکنم:
( )1حریف اشتباهی فاحش یا اشتباهی بزرگ در وضعیتی خوب یا مساوی
مرتکب میشود.
( )2حریف به یک دام گشایشی پا میگذارد.
( )3حریف شاخهای گشایشی را انتخاب میکند که ما برای رقبای ترسناک
در آن شاخه به خوبی تدارک دیدهایم.
اجازه دهید تا هر یک از سناریوهای فوق را تشریح کنم و با ذکر چند مثال آنها را
نشان دهم

( )1حریف اشتباهی فاحش یا اشتباهی بزرگ را در وضعیتی
خوب یا مساوی مرتکب میشود
یاکوب موری -سوزان پولگار
رویان 1988
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پس از یک نبرد سخت در فشار ناشی از تنگی وقت ،من وسط بازی را بد بازی
کردم و به نمودار فوق رسیدیم .حریفم با اعتماد به نفس چنین بازی کرد:
40.¥c4

اسبم را آچمز و طوری حق به جانب! به من نگاه کرد که انتظار داشت من تسلیم
شوم .از سر میز پا شد و شروع به قدم زدن کرد.
من سریع پاسخ دادم:
40...¥xg4

با زمان بسیار اندکی که برایم مانده بود به کنترل زمان رسیدیم (در حرکت چهلم)
و من هم برای یک قدم زدن خود خواسته ،از سر میز بلند شدم .من نیز انتظار
داشتم حریف  41.£xd8 ¢h7 42.£e7را بازی کند .سپس چند تایی کیش
بدهد و تسلیم شود .وقتی که قدمزنان برمیگشتم تا به سالن برگردم ،با غافلگیری
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و لذت تابلوی نمایش را دیدم که حریف باتجربهام بدون اندک تفکری حرکت
41.fxg4

را بازی کرده بود .گمان کنم او فقط منتظر  41...£xg4+بود و کامالً حرکت
زیر را از قلم انداخته بود
41...f3+

که با جمله برخاستی وزیر  b8را شکار میکند.
0-1

آیا من خوشاقبال بودم؟ بله ،خیلی .اما در همین زمان بعضیها را هم میشناختم
که شاید زودتر از اینها تسلیم میشدند و بخت به اشتباه افتادن حریف را از خود
سلب میکردند .برخی اوقات یک بازی همراه با بخت و اقبال ،بهویژه در مراحل
ابتدایی تورنمنت یا در یک بازی کلیدی ،میتواند نقش بزرگی در باقی مسابقه ایفا
کند .چنین اقبالی هم میتواند حال خوبی به آدم بدهد ،هم اعتماد بهنفس را باال
ببرد و هم کیفیت کار را نتیجهگیری بهتر در کل تورنمنت افزایش دهد .حتی
میتواند به نوبه خود سکوی پرتابی در زندگی شطرنجی هر کسی شود .در مورد
خودم همین بازی به من کمک کرد تا به توفیقی در زندگی شطرنجیام برسم و
اولین حدنصاب استاد بزرگیام را در آن مسابقه کسب کنم.
البته همزمان اگر کسی با آن روی سکه مواجه شود ،یک اشتباه فاحش و بزرگ
میتواند بسیار دردناک باشد .میتواند به بهای از دست رفتن یک تورنمنت یا حتی
برگشت به عقبی وحشتناک در زندگی شطرنجی هر کسی تمام شود .البته فرقش
اینجاست که اگر حریف ما اشتباه فاحش مرتکب شد ،این اقبال ما بوده است ،اما
اگر ما اشتباهی فاحش کردیم ،این خطای ماست و هیچکس دیگری را نباید
سرزنش کرد.
ال
بازی بعدی نه تنها زندگی بازیکن «سمت خوش اقبال» را تغییر داد ،بلکه احتما ً
در مقیاس بزرگتر تاریخ شطرنج را نیز دگرگون ساخت.
رابرت فیشر -مارک تایمانوف
ونکوور ،بازی دوم رویارویی 1971
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با توجه به این واقعیت که سفید فیل «رنگ غلط» دارد ،تمام کاری که سیاه الزم
است انجام دهد تا بازی را نجات دهد این است که شاهش را به گوشه ببرد (حتی

اگر این کار به بهای از دست رفتن اسب باشد) یا گزینه دیگرش این است که
اسب را با آخرین پیاده سفید تعویض کند .در وضعیت فوق ،سیاه بیش از یک راه
برای دستیابی به یکی از هر دو هدف فوق دارد.
برای مثال:
81...¤d3 82.h4 ¤f4 83.¢f5 ¢d6! 84.¢f4 ¢e7

یا
81...¢d6 82.¥e2 ¤d7 83.¢f7 ¢e5 84.h4 ¤f6

که هر دو به تساوی نهچندان دشواری منجر میشود .از بخت خوش بابی فیشر
افسانهای ،حریفش با طرحی بازنده و چنین ادامه داد:
??81...¢e4

در نگاه اول به نظر نمیرسد حرکت وحشتناکی باشد ،اما در واقع همین حرکت
باعث باخت میشود .نکته اینجاست که پیاده  hرا باید هر چه سریعتر متوقف
کرد ،پیش از آنکه پیشروی زیادی کند.
!82.¥c8

حرکت بسیار هوشمندانهای است که اسب سیاه را زمینگیر میکند .در صورت
† 82...¤f3 84.¥b7یا  82...¤d3 83.¥f5+در هر دو حال تعویض فیل
با اسب را اجباری میسازد.
82...¢f4 83.h4 ¤f3
83...¤g4 84.¢g7
84.h5 ¤g5 85.¥f5

حاال سیاه در زوگزوانگ است.
85...¤f3 86.h6 ¤g5 87.¢g6

و یک وضعیت اکراهی دیگر.
87...¤f3 88.h7 ¤h4+ 89.¢f6 1-0

فیشر در عین حالی که به خاطر نیافتن ادامه صحیح از سوی تایمانوف «خوش
اقبال» بوده است ،در همان حال با یافتن حرکات صحیح در وضعیت بحرانی و
گرفتن امتیاز اعتبارش را نشان داد.
اگر بابی این بازی را نمیبرد ،نمیتوانست نتیجه  6-0را ثبت کند و تاریخ طور
دیگری نوشته میشد .اما این هم بخشی از زندگی است :برای کسب پیروزی
(بهویژه با نتیجه  )6-0یا رسیدن به موفقیت به طور کلی ،شما باید کمی هم خوش
اقبال باشید .من به گفته بازیکن مشهور گلف گری پلییر اعتقاد دارم« :هر چه
بیشتر تمرین میکنم ،بخت بیشتری به من رو میکند» .فرصتهایی که برای
حریف خلق میکنید تا «هدیهاش را به شما بدهد» ،بختهای بهتری را رقم
میزند که منتظر وقوعش هستید .در اینجا یکی از این دست مثالها را از تجربه
شخصیام میآورم.
سوزان پولگار -لری کریستیانسن
سنفرانسیسکو 1991
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 c5 4.¥d3 b6 5.¤c3 cxd4 6.¤c3 cxd4
7.exd4 ¥e7 8.0-0 d5 9.cxd5 ¤xd5 10.¤e5 0-0 11.£h5 ¤f6
12.£h4 ¤bd7 13.¦d1 ¤e4 14.£h3 ¤df6
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بازی اصلی چنین دنبال شد:
19...fxg6 20.£xh6 ¤h7 21.£xg6+ ¢h8 22.¥xe7 £xe7

و حاال بخش آخر ترکیب
23.c4! £h4 24.cxd5 £xf2† 25.¢h1 ¦f6 26.£e4 exd5 27.£xd5

و سفید به وضعیت برندهای رسید و سرانجام هم پیروز شد.
از بخت خوش من ،حریفم «باور کرد» که پس از
19...hxg5 20.£xg5 fxg6 21.£xg6† ¢h8 22.¦d3

حملهای برنده خواهم داشت .ما هر دو مدتها بعد از بازی بود که فهمیدیم این
سیاه است که پس از  22...¤h7! 23.¦h3 ¥h4واقعاً در وضعیت برد است.

!15.d5

این ایدهای نمونهوار در وضعیتهای مشابه است که چندین ایده تاکتیکی را در
هم میآمیزد .سیاه به فوریت نمیتواند  d5را بگیرد ،چون اسب  e4را از دست
خواهد داد.
15...¤xc3 16.bxc3 ¥xd5

چنانچه † 16...exd5 17.¤d7! £xd7? 18.¥xh7† ¢h8 19.¥f5و
سفید میبرد.
!17.¥g5

پس از حرکت طبیعی  ،17.c4سیاه با  17...¥e4میگریزد.
17...g6

سفید پس از  17...h6? 18.¥xh6! gxh6 19.£xh6حملهای برنده خواهد
داشت.
!18.£h4 h6

کریستیانسن وقت زیادی صرف کرد و امیدوار به ادامه زیر بود:
19 ¥xh6 (19 £xh6 ¤g4!) ¤d7 20.£g3

که واقعاً همان چیزی بود که میبایست بازی میکردم (هر چند بعداً فهمیدم) .اما
در جریان بازی خیلی به خودم مغرور بودم چون متوجه ترکیب زیر شده بودم:
!?19.¥xg6
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جالب بود که این بازی ،برنده جایزه بازیهای درخشان تورنمنت شد .همه مفسران
حتی سالها بعد هم متوجه دفاع درست سیاه نشده بودند و در ارزیابی ترکیب به
خطا رفتند .اقبال من در این بازی مشابه مثال اولی که در بازیام با موری
دیدیم ،نبود .این وضعیتی بسیار پیچیدهتر و نیازمند محاسباتی اساسی بود که
راههای متعددی برای به خطا رفتن حریفم وجود داشت.
به این ترتیب ،خوش اقبالی همیشه منحصراً در دستان حریف است که آیا حرکت
صحیح را پیدا کند و ببرد یا نتواند راهحل درست را در پشت میز بیابد.
نکته اینجاست که یک نفر حاال چه عمداً ،چه سهواً با حرکتی بد یا قربانی ناصحیح
دست به «قمار» میزند .نتیجه نهایی میتواند بسیار متفاوت از کار درآید و از
کنترل ما خارج است.
در آخر مثالی به نسبت جدیدتر را ببینیم:
والدیمیر کرامنیک -پتر لکو
دورتموند 2012
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سفید در سرتاسر بازی ابتکار عمل را در دست داشت و با «فشاری مختصر» پس
از شماری حرکات خوب به آخر بازی اندکی بهتر و وضعیت نمودار رسید .روشن
است که به رغم کمیت نیروی محدود و برابر روی صفحه ،به دلیل وضعیت شاه
سیاه در گوشه صفحه ،سفید به پیروزی بسیار نزدیک است.
از بخت خوش لکو که به خاطر مهارتهای دفاعی عالیاش مشهور است ،قهرمان
سابق جهان چنین بازی کرد:
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80.¢b6

!13...¦c8

اگر چه پیروزی هنوز از دستانش کامالً خارج نشده است ،اما یک حرکت برنده
بیدرنگ را از دست داد .بازی نهایتاً پس از  134حرکت به تساوی رسید .همانطور
که کاسپاروف اشاره کرد (موقعی که هنوز بازی در جریان بود) ،حرکت درخشان
! 80.¦d7و به دنبالش  81.¢b6شبکه ماتی را در دور شاه سیاه تکمیل میکرد.
تنها راهی که سیاه میتوانست از مات عرض آخر بگریزد ،عقبنشینی رخ از h4
به  g4بود و در نتیجه فیل  f4را از دست میداد.

سفید پس از 13...¥xf1 14.¥xa8 ¥xb2 15.£xd8 ¦xd8 16.¦f1
 ¦a8 17.¦b1آخربازی خوشایندی دارد.
14.£xd8 ¦fxd8 15.¦d1 ¦xd1 16.¦xd1 ¦xc6 17.¦d8+ ¥f8
18.¥h6
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( )2حریف به یک دام گشایشی پا میگذارد
در غالب بازیها پس از چندین حرکت گشایشی به وضعیتی مساوی یا اندکی بهتر
(معموالً) برای سفید میرسیم و نبرد تازه آغاز میشود .در بعضی روزهای بسیار
نادر نبرد اصالً در نمیگیرد ،زیرا یک طرف میبرد و دیگری میبازد.
شاخه گشایشی متعاقب برای من چندین پیروزی بیدردسر به ارمغان آورده است:
لئو کواچفسکی -سوزان پولگار
وین 1986
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 g6 5.¤c3 ¥g7 6.¥e3 ¤f6
7.¥c4 0-0

سفید در این وضعیت گزینههای متعددی دارد ،اما بهترین را  8.¥b3دانستهاند تا
از فرصتهای تاکتیکی که سیاه در حرکت بعدی همین بازی نشان خواهد داد،
جلوگیری کرده باشند.
8.0-0 ¤xe4 9.¤xe4 d5 10.¤xc6 bxc6 11.¥d3 dxe4 12.¥xe4
¥a6
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حریفم در نگاه اول به نظرش رسید که بازی تمام شده است .درست است بازی
تمام است اما نه برای سیاه.
18...¦c8

همان حرکتی که او از قلم انداخته بود وقتی پا به شاخه اجباری 13.¥xc6

گذاشت.
0-1

من این را کامالً یک بازی «خوش اقباالنه» میدانم .چون میتوانستم به طور
کامل به «تدارکات خانگیام» متکی باشم ،بدون اینکه نیازی به ذرهای تفکر در
پشت میز پیدا کنم.
البته بدیهی است که چنین مواردی در طول زندگی حرفهای نادر هستند .با این
همه وقتی چنین موردی روی میدهد ،خوب است که استراحتی کرد یا نفسی
کشید یا از زمان اضافه به دست آمده برای تدارک دور بعد بهره برد در حالی که
سایر رقبا مشغول یک بازی حداقل  4-5ساعته هستند.

?13.¥xc6

حریفم این حرکت را به نسبت با اعتماد بهنفس بازی کرد ،واریانت را تا حرکت
هجدهمش محاسبه کرد و به این فکر میکرد که من دام را ندیده باشم .از بخت
بد وی و بخت خوش من ،محاسبه او تنها یک حرکت کم آورد تا به ارزیابی
درستی از آخر بازی پیش آمده برسد .به جای آن بهترین ادامه 13.£xd8
 ¦fxd8 14 ¦fb1بود تا از پیاده  b2محافظت کند.

اگر شطرنج را استادانه بازی کنید ،عمالً شانس در آن جایگاهی ندارد.
(امانوئل السکر)
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( )3حریف شاخهای گشایشی را انتخاب میکند که ما برای

با وجود اینکه این آخربازی برای سفید هیچ وضعیت بهتر یا بدتری را نسبت به
گزینههایی که در حرکت هفتم ذکر کردیم ،رقم نمیزند ،اما این وضعیتی نیست
که ما با مهره سیاه در پی رسیدن به آن بودیم.

همه استاد بزرگان یا بازیکنانی که شطرنج را جدی میگیرند یا به طور حرفهای
ادامه میدهند ،شاخههایی گشایشی را برای خود تدارک میبینند .آنها همواره
امیدوارند که حریفانشان شاخههای ضعیفتر یا شاخههایی را انتخاب کنند که
خودشان تدارک بیشتری در آن دیدهاند و یا اصالً به آن نوع وضعیتهایی برسند
که در آنها احساس آسودگی بیشتری میکنند.
البته تئوری گشایشها تغییر میکند ،اما ما عالئق خود را دنبال خواهیم کرد.
مثالی را ببینیم:

مثالی دیگر را از دهه  1980ببینیم که شمار زیادی از سیسیلی بازها با مهره سیاه
پس از

رقبای ترسناک در آن شاخه ،به خوبی تدارک دیدهایم

تصور کنید شما سیاه دارید و به امید یک بازی درگیرانه با بختهایی برای پیروزی،
گامبی وزیر پذیرفته شده را بازی میکنید.
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.¤f3

سایر حرکات نیز معموالً به وسط بازیهای غنی منجر میشود ،نظیر  3.e4یا
.3.e3
3...¤f6 4.e3

گزینه دیگری که به یک بازی پیچیده منجر میشود 4.¤c3 ،است.
4...e6 5.¥xc4 c5 6.0-0 a6

XABCDEFGHY
(8rsnlwqkvl-tr
'7+p+-+pzpp
&6p+-+psn-+
5+-zp-+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+-+-zPN+-#
"2PzP-+-zPPzP
!1tRNvLQ+RmK-
xabcdefghy

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e6

XABCDEFGHY
(8rsnlwqkvl-tr
'7zpp+-+pzpp
&6-+-zppsn-+
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-+-+-#
"2PzPP+-zPPzP
!1tR-vLQmKL+R
xabcdefghy
از روبرو شدن با حمله کرس یعنی

6.g4

واهمه داشتند و امیدوار بودند که حریفشان ترجیحاً  6.¥e2یا حرکت دیگری را
برگزیند.
نتیجهگیری:

در این وضعیت گشایشی ،اکثر شاخهها به یک وسط بازی پیچیده منجر میشود،
برای مثال شاخههایی که با  7.a4یا 7.¥b3یا  7.£e2و یا  7.¥d3آغاز
میشوند .اغلب پس از تعویض  c5xd4و  ،e3xd4سفید با یک پیاده منفرد در
 d4باقی میماند.
با این همه اگر امیدوار به داشتن یک بازی پیچیده و دو لبه همراه با بختهای
پیروزی باشیم ،چنانچه حریف شاخه نه چندان جاهطلبانه زیر را انتخاب کند ،باید
آن را نوعی بداقبالی بدانیم.
7.dxc5

و به دنبالش تعویض سریع وزیرها که به یک آخربازی با ساختار پیادهای متقارن
منجر میشود.

فرمانده از وجود خود لذت میبرد
نوشته :نگش هوانور ،برگردان :ع .عطاخان

ماخذ :وب سایت چسبیس،

www.ChessBase.com

چندی قبل ،روز  6ژوئن ،مصادف با سالگرد
مرگ ویکتور کورچنوی ( )2016-1931
بود ،بازیکن افسانهای که در جهان شطرنج
مانند یک غول ،گامهای بلندی برداشت.
فرمانده ( لقب کورچنوی) به سادگی عاشق
بازی کردن بود .هر نوع که باشد :سریع،
برق آسا و استاندارد .او با بازی سیمولتانه غرق لذت و کیف می شد .شطرنج
دوستان او را می ستودند و او هم در پاسخ ،از ستایش ایشان محضوض می

کورچنوی ،هوگوون1985 ،

شد .او در بعضی بازیها ،نامتعارف بازی میکرد و حرکت مهره هایش
آتشین و سرشار از انرژی بود .مقاله نویس ما ،آقای ”نگش هوانور“ در این
رابطه عقب گردی در زمان دارد.

پیش از سال  ،1972همه ما طرفداران بابی فیشر بودیم .چه کسی نبود؟
مگر اینکه طرفدار باتوینیک یا پطروسیان بوده باشید ،و یا طرفدار یک غول
دیگر که کسی نبود جز ”تال“  .در این دوره ،دو نفر دیگر هم نظر ما را جلب
کرده بودند ،بنت ”الرسن“ و ”ویکتور کورچنوی“ .و البته ما ابتدا از طریق
نوشته های”باروخ وود“ با بازیهای این جنگجوی افسانهای آشنا شدیم.
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وود ،جدای از مجله معروف
شطرنج ،صاحب امتیاز مجله
”کولدفیلد“ هم بود و اگر اضافه
وقتی هم پیدا می کرد برای
یک ستون خیلی محبوب ،در
روزنامه لندن هم مطلب می
نوشت .او یک نویسنده خیلی
باروخ وود ( ،1989-1909شطرنج باز و نویسنده
سرشناس حوزه شطرنج و صاحب امتیاز مجله معتبر مشتاق و پرشور بود و واقعا
شطرنج در انکلستان)
خواندن مطالب او لذتبخش بود.
پیش از سال  ،1972من یکبار
در یکی از ستونهای او مطلبی را درباره یک بازی دیوانهکننده از کورچنوی
خواندم .آن بازی در یک تورنمنت سیمولتانه در منطقه تیساید انگلستان
انجام شده بود.
حاال موضوع از چه قرار بود؟ فرمانده ،در سال  72-1971در تورنمنت
هاستینگز همراه با ستاره نوظهور ،آناتولی کارپف به مقام اول مشترک رسیده
بود و کمی فرصت داشت تا پیش از بازگشت به وطن ،در یک مسابقه
سیمولتانه شرکت کند .در عکس پایین ما جزییات آن بازی را می توانیم
ببینیم.

کورچنوی درمسابقهی سیمولتانه،
از سمت چپ به راست :جان رایپلی ،جان بیچ ،گریف پارسوناژ و لوئیس مکگراث

در آن ایام ،ویکتور در دوره آغازین عمر خود و یکی از مدعیان جدی
قهرمانی جهان بود .همه میدانستند که شطرنج برای او یک جنگ تمام
عیار است و از تساوی بیزار بود .او در بازی هایش ،دست رد به سینه
حریفانی که روحیهی صلح طلب داشتند میزد .اگر شرایط مساعد بود او با
حریفانش بازیهای تند و تیزی انجام میداد.
برگردیم به بازی پر فراز و نشیب او در آن مسابقه سیمولتانه که مقابل
ام.جی .گراهام بازی کرد.

حاال از این قسمت ،شما روایت مستقیم باروخ وود را میخوانید:

XIIIIIIIIY
8-mk-tr-+-+0
7zp-+-wq-zp-0
6L+-+-zpptr0
5zPNsn-zp-+-0
4-+P+-+-+0
3+-+-+QvLP0
2-zP-+-zPP+0
1+-+Rvl-mK-0
xabcdefghy

در ادامه وضعیت ،سیاه ،مهره رخ در خانه  e1را گرفت و در ظاهر خیلی
راضی و شاد به نظر می رسید .اگر سفید ،مهره فیل را بزند .سیاه در جواب
حرکت  ¤x¥را در چنته دارد .او با یک رخ در مقابل یک فیل باقی می
ماند که در حقیقت ،دادن برتری متریالی جزیی به حریف محسوب میشد.
در اینجا کورچنوی حرکت قدرتمند ! ¥xe5را انجام می دهد .همه فکر
کردند که مرد بزرگ اشتباه بزرگی انجام داده ،و بعد از آن به سراغ  39میز
دیگر مسابقه رفت .بعد از آن ،حریف او ،بدون آنکه بدگمان شود با fxe5
پاسخ داد .ویکتور به میز گراهام رسید و حرکت از پیش فکر شده و
فوقالعاده !! £f7را انجام داد.

XIIIIIIIIY
8-mk-tr-+-+0
7zp-+-wqQzp-0
6L+-+-+ptr0
5zPNsn-zp-+-0
4-+P+-+-+0
3+-+-+-+P0
2-zP-+-zPP+0
1+-+Rvl-mK-0
xabcdefghy

بعد از آن حرکت ،بعضی از تماشاچیانی که در نزدیک او ایستاده بودند و
اکثراً بازیکنان قدرتمندی هم بودند ،تازه بازی او را متوجه شدند و فهمیدند
که چه اتفاقی افتاده است .گراهام ،بعد از آن ،حرکت هوشمندانه !¥xf2+
را دید که یک ضد حمله تند و تیز و آتشین بود اگرچه با دفاع خونسردانه
کورچنوی روبرو شد:
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3.¢h2 ¥g3+ 4.¢xg3 £g5+ 5.¢h2 ¦xh3+ 6.gxh3 ¦d2+
7.¦xd2 £xd2+ 8.¢g1 £e3+ 9.£f2 £xf2+ 10.¢xf2 ¤xa6

و سفید (کورچنوی) در یک آخر بازی برنده به پیروزی رسید.
و اما ماجرا به آن هم ختم نشد .اسب در خانه  c5در دیاگرام اصلی  -در
پاورقی وود -در تحلیل ها ،نادیده گرفته شده بود و تعدادی از خوانندگان
به وود تلفن زدند و یا نامه نوشتند و گفتند که سیاه چطور میتوانسته بازی
را ادامه دهد و در میان آنها آقای واسی و پسرش فیلیپ هم این مساله را
حل کردند .اگرچه راه حل پدر ،نادرست بود ،فیلیپ ،پسر  15سالهاش ،راهحل
خیرهکنندهای برای ادامه سیاه کشف کرد .معلوم شد که گراهام حرکت
درست را ندیده است و کورچنوی میتوانست بازنده بازی شود!
باروخ وود همچنین نوشت :در نمایش سیمولتانه تیساید ،کورچنوی در طول
 4/5ساعت بازی 33 ،برد 6 ،تساوی و تنها  1باخت بهدست آورد.

 4دهه بعد ،او در نمایشی مشابه در یک مسابقه سیمولتانه حضور یافت و
 21برد 4 ،تساوی و  1باخت را ثبت کرد .میل و رغبت او برای بازی کردن
کم نشده بود.

امروزه ،روحیه غیر سازشکارانه و جنگجویانه فرمانده ،جزیی از فرهنگ
عامه شطرنج شده است .در این رابطه ”جنا سوسونکو“ (استاد بزرگ آلمانی
متولد روسیه) داستان زیر را نقل میکند:
وقتی کورچنوی شطرنج بازی می کند ،همه چیز را فراموش می کند.تال
یکبار به من گفت” :قبل از مسابقه سیمولتانه هاوانا ،به ویکتور کورچنوی
گفتند که قرار است با انقالبی معروف” ،ارنستو چه گوارا“ بازی کند .به او
گفتند او بازیکن ضعیفی است ولی شطرنج را با اشتیاق بازی می کند .او (
چه گوارا ) اگر بتواند نتیجه تساوی هم کسب کند راضی خواهد بود.
کورچنوی به عالمت موافقت سرش را تکان می دهد و چند ساعت بعد
به هتل خود باز می گردد .پس از آن تال از او می پرسد :خب؟ چه شد؟ و
کورچنوی گفت من همه را در هم کوبیدم به جز یک استثنا! چهگوارا !،
تال می پرسد” :با چه گوارا چه کردی؟“ و کورچنوی در پاسخ ”به زبان
طنز“ می گوید :البته چهگوارا را هم بردم ،چرا که او هیچ گلولهای در برابر
گشایش کاتاالن نداشت“...

ارنستو چهگوارا مشغول بازی سیمولتانه

برگی از تاریخ شفاهی شطرنج ایران،

ضرورتی واقعی در شطرنج کشور

تهیه و مصاحبه :محمد ابراهیم زاده 4 ،تیرماه 97
محمد ابراهیم زاده سرپرست کمیتهی پژوهش و استعدادیابی فدراسیون و معاون آموزشی
مرکز ”آموزش علمی-کاربردی فدراسیون شطرنج“ است.

تاریخ شفاهی مقدمهای بر تاریخ مکتوب است و شناختهشدهترین برنامه ثبت
اطالعات است چرا که این امکان را به مورخان می دهد تا با صحنهسازان
یک جریان تاریخی ،بصورت رودر رو گفتگو کنند ،با افرادی که در بطن
یک حادثه بودهاند.

مشهور است اهمیتی ویژه دارد.
شخصیتهای برجستهای همچون استاد یوسف صفوت ،دکتر کیخسرو
کهیایی ،مهندس خشایار مصطفوی کاشانی ،استاد عباس لطفی ،سرهنگ
پاکدامن و بسیاری دیگر ،نقش و جایگاهی ویژه در رشد و توسعه رشته فاخر
شطرنج داشته اند و شایسته است شرح حال و آثار این عزیزان در قالبی
مدون و علمی ،تهیه و تدوین گردد.
متاسفانه در چند سال اخیر برخی از عزیزان را بدون اینکه تالشی در نگارش
ناگفتههای آنان کرده باشیم از دست دادیم .به امید اینکه در آینده هوشیارتر
باشیم.
نوشتار ذیل تالش دارد به زندگی و فعالیتهای پرویز میرزارحیمخانی بپردازد
و حاصل بیش از صدو بیست ساعت مصاحبه با ایشان و سایر شخصیتهای
مطلع و پیشکسوت شطرنج بوده است.

پرویز میرزا رحیمخانی
پرویز میرزارحیمخانی ،بازیکن ،داور ،مربی و نویسنده پیشکسوت شطرنج
مستندسازی زندگینامه ،تجارب و آثار شخصیت های پیش کسوت در هر
حوزه ای از فعالیت های بشری ،امری ضروری است و توجه به این موضوع،
ضمن نکوداشت شأن و منزلت افراد ،تصویری گویا از وقایع و سیر تحول
آن حوزه و فعالیت را در سال های دور به تصویر می کشد و می تواند راه
نمایی الگوساز و هادی باشد و موجبات ایجاد جرقه جریانات اثرگذار فکری
را فراهم آورد.
در رشته شطرنج اما این رویه ،چندان مرسوم نبوده است .حداقل در حدفاصل
سال های  1330تا  ،1359آمار و اطالعات مستند و مشخصی از فعالیت
های شطرنجی در دست نیست و حتی اطالع دقیقی از اعضاء تیم های ملی
در آن سالها ،سرگذشت و زندگینامه و آثار بسیاری از بازیکنان ،مدیران،
داوران ،نویسندگان و حتی جداول مسابقات وجود ندارد اگرچه تالشهای
ارزشمندی توسط معدود نویسندگان و مجالت شطرنجی آن دورهها در این
زمینه انجام شده است.
به واقع بسیاری از این اطالعات ذی قیمت ،با اندکی توجه و کار و تالش
برنامه ریزی شده ،قابل احصاء و مستندسازی هستند و در این راستا ،ثبت و
ضبط تجارب افراد پیش کسوت که در محافل آکادمیک به ”تاریخ شفاهی“

پرویز میرزا رحیمخانی

موضوع این گزارش است.
وی از دیدگاه آشنایان ،به شوخ طبعی ،رک گویی و مهمان نوازی مشهور
است و برای تهیه این گزارش ،بارها و بارها پذیرای ما در منزلش شد.
آنچه هر بیننده ای را در بدو ورود به منزل استاد ،مجذوب می کند کتابخانه
ای پربار ،حاوی کتاب های نفیس و مجالت قدیمی است که بخشی از آنها،
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سرتاسر یک اتاق از آپارتمان را در برگرفته و مابقی که حجمی بیش از دو
برابر اینها دارند در زیرزمین نگهداری میشود.

سالن پذیرایی منزل استاد است.

این کتابخانه ،گنجینهای بیبدیل از نسخ خطی و کتابهایی به زبانهای
اصلی در موضوعات مختلف علمی ،هنری ،ادبی و شطرنجی و مجالت
نایاب است که به شدت مورد عالقهی او هستند و با حضور ذهن کامل،
مشخصات هر کدام را بازگو مینماید.

بانو رحیمخانی ،نفر سوم نشسته از سمت راست ،ردیف دوم با چهرهای
ایرانی در بین دانش آموزانی از ملیتهای مختلف

”بانو رحیمخانی ،کارشناس عالی رتبه وزارت امور خارجه بوده و بهدلیل
کهولت سن و یک کسالت کهنه ،ناخوش احوال است“.
(متاسفانه با خبر شدیم ایشان اوایل خردادماه  1397به دیار باقی شتافتند)

تصویری از شکوه اعظم سروشآذر ،قهرمان بالمنازع شطرنج بانوان
ایران در سال های دور که در صفحه اول یکی از شماره های مجله
کیهان ورزشی در کتابخانه استاد نگهداری میشود.

با تنها خواهر ،که چند سالی از خودش بزرگتر است زندگی می کنند .سرکار
خانم شهربانو رحیمخانی در سال  1957در مدرسه ای نزدیک لندن مشغول
به تحصیل میشود .عکسی تاریخی از دانشآموزان این مدرسه زینتبخش

تولد استاد در تاریخ بیست سوم مرداد  1317در منطقه قلهک بوده است.
در روزی که با حمله آلمان نازی به لهستان ،جنگ جهانی دوم شروع کرد.
”میتوانید بنویسید جنگ جهانی دوم با بدنیا آمدن من آغاز شد“
در خانوادهای اصیل بدنیا آمد .پدرش (شادروان رضا رحیمخانی) صاحب
چندین رستوران (به نام کرامت) ،باغ و چندین منزل مسکونی در تهران و
آبادان بوده و از قدیم االیام در منطقه زعفرانیه تهران اقامت داشتهاند.
پدر اما در سه سالگی(همزمان با شروع جنگ جهانی دوم) در آبادان از
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سربازان هندی تیفوس گرفته و بدلیل کمبود آنتی بیوتیک فوت مینماید.
”پدرم قربانی جنگ بود“.
تحصیالت ابتدایی را در دبستان امیر اتابک اعظم و مدرسه البرز که یکی از
مراکز مهم آموزشی کشور بود آغاز نمود و در کالس هشتم ،آنگونه که خود
تعریف میکند بدلیل تالطمات سیاسی آن زمان ،تحصیل در این مدرسه را
نیمه تمام میگذارد...
در دوران تحصیل در مدرسه ،قهرمان پرش ارتفاع بوده البته به اسکی و
والیبال و فوتبال هم عالقمند بود و در فوتبال همیشه در پست دروازه بان
بازی میکرد.
آشنایی او با شطرنج ،به  7سالگی برمیگردد جایی که تصادفا در انبار خانه،
صفحه مهرهای قدیمی پیدا میکند و خیلی زود مجذوب جادوی  64خانه
میشود.
در سال  1332و در  15سالگی به پیشنهاد خواهر ،برای ادامه تحصیل به
انگلستان عزیمت میکند و  6سال در آنجا مشغول تحصیل میشود.
”اولین کتابی که تمامی دانش آموزان مدرسه ،ملزم به خواندن
آن بودند قانون اساسی کشور انگلستان بود  .شیوهای متمدنانه با
این نگرش ،که هر شهروندی از همان ابتدا از حقوق خود در
کشور آگاه باشد“...
در کنار تحصیل در مدرسه ،بازی شطرنج را نیز در برنامههایش پیگیری
مینمود.
”در انگلستان ،فعالیتهای شطرنجی زیاد نبود خیلی موفق
نمیشدیم به طور جدی به شطرنج بپردازیم“.
آخرین مراجعت او از انگلستان به سال  1962برمیگردد و فعالیت های
جدی شطرنجی او در کشور آغاز میشود.
در همان سال ها با یک دختر آلمانی ازدواج نمود که حاصل آن یک پسر
بوده است .همسرش اصرار دارد زندگی مشترکشان را در آلمان ادامه دهند
اما رحیمخانی با این درخواست موافقت نمیکند و این ،پایان زندگی
مشترک آنها است...
او آنگونه که خود اعالم میدارد هیچگاه شغل ثابتی اختیار نکرد.
”فقط یک سال ،کار دولتی به عنوان یک حقوق بگیر داشتهام و
آن زمانی بود که بهدلیل تسلط بر زبان انگلیسی ،در سالهای
قبل از انقالب ،به پیشنهاد شوهر خواهرم چند ماهی در وزارت
امور خارجه وقت مشغول به کار شدم“.
اما خیلی زود به این نتیجه میرسد که مواجب بگیر بودن با
روحیه او سازگار نیست و این شغل را رها میکند.
در سالهای دهه  ،50تقریبا به طور پیوسته در مسابقات قهرمانی کشور
حضور داشت و یک بار به عضویت تیم ملی درآمده است .

”در آن سال ها ،عنوان قهرمانی کشور ،پیوسته بین آقایان صفوت،
فربود ،شریف ،هرندی ،حمصی و  ...دست بدست میشد  .من
زورم به این چند نفر که بازیکنان نیرومندی بودند نمیرسید و
علیرغم اینکه در مسابقات مختلف هر از چند گاهی برخی از آنها
را شکست میدادم اما در مسابقات قهرمانی کشور در مقابل
بازیکنان پایین جدول ،امتیاز از دست میدادم و به همین دلیل
هیچوقت قهرمان کشور نشدم“.
استاد خسرو هرندی:
در آن سالها اعزامهای بینالمللی بسیار کم بود و تنها به
مسابقات المپیاد جهانی خالصه میشد .بنابراین در سالهایی که
مسابقات قهرمانی کشور ،با هدف انتخاب اعضا تیم اعزامی به
المپیاد جهانی برگزار میشد معموالً اکثر مدعیان در آن شرکت
میکردند .
رفاقتی دیرینه با مرحوم حسینقلی سالور ،اولین داور بینالمللی شطرنج کشور
داشته است و همین موضوع ،باعث عالقمندی او به قضاوت میشود و به
تدریج فعالیتهایش را در این حوزه افزایش میدهد.

برخی جداول مسابقات قهرمانی کشور در سال های دور که با دست خط
خودش تهیه کرده مستندات مهمی از نتایج آن سال هاست و اعضاء تیم
های ملی در سالهای مذکور را نشان میدهد.
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پرویز رحیمخانی دومین نفر نشسته از سمت چپ .نفر اول ایرج دارایی دیگر بازیکن
تیم می باشد .کاگان ،استاد بزرگ مطرح روسی االصل(نفر چهارم نشسته از سمت
راست) به همراه آقایان خسرو هرندی ،مرحوم عبدالحسین نوابی و محمدکاظم
مرتضوی هم در تصویر حضور دارند.

همچنین مرحوم عبدالحسین نوابی ،رئیس وقت فدراسیون ،بهعنوان
سرپرست هیات ژوری انجام وظیفه میکرد.
تصویری از بولتن مسابقات

”مسابقات زون آسیا سال در سال  ،1347به میزبانی ایران برگزار
شد .در این مسابقات معتبر ،به همراه مرحوم یوسف صفوت،
مرحوم سالور و محمدکاظم مرتضوی بعنوان داور حضور داشته
است .مهندس ساجتار ،معاون وقت فدراسیون بین المللی فیده نیز
بعنوان سرداور در مسابقات حاضر بود“.
تقدیر مرحوم حسینقلی سالور (نویسنده گزارش) از تالش های پرویز رحیمخانی در
برگزاری مسابقات جام کیهان ورزشی ،1347 -در گوشه پایین تصویر ،برخی نتایج
المپیاد سال (1968لوگانو-سوئیس) درج شده است.

تیم ملی شطرنج ایران در سال  1349و در اجرای تفاهمات فرهنگی بین
کشورهای سازمان همکاری منطقهای برای عمران( )RCDو برای شرکت
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خشایار مصطوی کاشانی ،عضو اولین تیم ملی ایران که در سال  1956به
مسابقات المپیاد شطرنج در مسکو اعزام شد در این زمان کارشناس سازمان
بین المللی کار بود و برای یک ماموریت اداری در استانبول اقامت داشت و
یک شب اعضاء تیم ایران را به شام دعوت نمود.

”دور اول به تیم پاکستان  3.5به نیم باختیم .همین شکست باعث
شد بهرغم عملکرد خوب در ادامه بازیها موفق به قهرمانی
نشدیم (دوم شدیم) پاکستان قهرمان شد .ولی سالهای بعد
پیوسته قهرمان میشدیم“ .
در مسابقات چند جانبه عازم شهر استانبول میشود .کشورهای ایران،
پاکستان ،ترکیه بهعنوان اعضاء این اتحادیه در رقابتها شرکت داشتند.
اعضاء تیم ایران در این رویداد تاریخی عبارت بودند از :
( )1خسرو هرندی
( )2یوسف صفوت
( )3پرویر میرزا رحیمخانی
( )4عزیزاهلل صالحی مقدم
( )5ایرج دارایی
( )6مرتضی حمصی
( )7حسینقلی سالور
( )8سرپرست :عبدالحسین نوابی

رحیمخانی در این مسابقات موفق شد تنها شکست تیم قهرمان (پاکستان)
را با پیروزی بر حنیف رانا ،استاد پاکستانی به این تیم تحمیل کند.
رحیمخانی -حنیف رانا
استانبول1969 -
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.e4 ¤c6 4.d4 ¥e7 5.d5 ¤e5 6.f4 ¤g6
7.e5 ¤g8 8.¤f3 d6 9.¥d3 dxe5 10.fxe5 ¥b4 11.£a4+ c6
12.£xb4 exd5 13.cxd5 cxd5 14.0–0 ¤8e7 15.¥b5+ ¥d7
16.¥xd7+ £xd7 17.¥g5 0–0 18.¥xe7 ¤xe7 19.£d6 ¦ad8
20.£xd7 ¦xd7 21.¦fd1 ¦fd8 22.¦d2 a6 23.¦ad1 h6
24.¤a4 ¦c7 25.¤c3 ¦cd7 26.a4 ¢f8 27.¢f2 ¢e8 28.g4
b6 29.h3 ¢f8 30.¤d4 ¤g6 31.e6 ¦d6 32.exf7 ¢xf7
33.¤f5 ¦6d7 34.¦xd5 ¦xd5 35.¦xd5 ¦xd5 36.¤xd5 ¤e5
37.b3 ¤d3+ 38.¢e3 ¤c5 39.¤d4 ¤d7 40.¢e4 g6 41.¤c7
¢e7 42.¢d5 ¢d8 43.¤xa6 ¤f6+ 44.¢e5 ¤d7+ 45.¢d6
1-0
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عکس یادگاری تیم ملی ایران با برگزارکنندگان و بازیکنان تیم های
دیگر این مسابقات ،رحیمخانی در کنار شادروان حسینقلی سالور و
خسرو هرندی در کنار شادروان یوسف صفوت .شادروان عبدالحسین
نوابی هم در تصویر حضور دارد.

احترام زیادی برای استاد فرهیخته خشایار مصطفوی کاشانی قائل است
البته انتقادی هم به او وارد میداند و آن اینکه چرا بهرغم درخشش در
مسابقات انتخابی تیم ملی در سال  1956و عضویت در تیم ملی آن زمان
و اعزام به المپیاد مسکو ،فعالیت جدی در شطرنج را ادامه نداده است...

در منزل استاد خشایار مصطفوی کاشانی به همراه آقایان مسعود
مصلحی و عزیزاهلل صالحی مقدم-اسفند 1395

عکسی منحصر به فرد از تیم ملی شطرنج ایران ،اعزامی به
مسابقات المپیاد  1956مسکو
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عکس دورهمی شخصیتهای پیشکسوت شطرنج کشور دریکی از
شمارههای ماهنامه شطرنج (اواسط دههی هفتاد) ،که توسط آقای
محمد کاظم مرتضوی مدیر مسئول ماهنامه گرفته شده است .صفوت،
مصطفوی ،نوابی ،لطفی ،عصار ،پاکدامن و ...سی سال بعد

از استاد فقید ،یوسف صفوت به نیکی یاد میکند .منش و شخصیت این
قهرمان فرهیخته ،راه هر گونه تخطئه و بدگویی نسبت به او را از همان
ابتدا تا به امروز بسته نگه داشته است .این شخصیت فرهیخته در خانواده
ای اصیل بدنیا آمد و مناعت طبع ،جوانمردی و گذشت از مشخصه های
بارز او بودند.

یوسف صفوت عنوان اولین قهرمان رسمی کشور را داراست ( )1335در
همان ایام ،موفق به ازدواج با دختر مورد عالقه اش(دختر دکتر جمال الدین
عصار) نشد و بخاطر مراقبت از مادر ،هیچگاه ازدواج نکرد و علیرغم موقعیت
اجتماعی و هوش و استعداد ذاتی در شطرنج ،در اواخر عمر روزگار سختی
را گذراند و نهایتا در سرای سالمندان بدرود حیات گفت...

پرویز رحیمخانی ،دکتر کهیایی و علیرضا شفیعی اواسط دهه هفتاد

داریوش صفوت ،برادر بزرگ او از موسیقی دان سنتی ایرانی،
نوازنده سنتور و سهتار و از شاگردان حبیب سماعی ،ابوالحسن صبا و حاج
آقا محمد ایرانی مجرد بود .او از جمله بنیانگذاران مرکز حفظ و اشاعه
موسیقی در سال  1347است.

استاد کیخسرو کهیایی را نیز شخصیتی عالی مقام و سزاوار حرمت میداند
که وجودش مایه افتخار جامعه شطرنج کشور بوده است .او که تحصیالت
عالی در زمینه شهرسازی و مسئولیتی خطیر در تشکیالت دولتی داشت
اوایل دهه هشتاد در قزاقستان درگذشت.
”کهیایی را خیلی زود از دست دادیم “...
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از اوایل دهه  ،50با ظهور نسل جدید بازیکنان ایرانی ،رشد و توسعه شطرنج
در سطح ملی و بین المللی شتابی فزاینده میابد .خسرو هرندی ،مهرشاد
شریف ،کامران شیرازی و  ،...در اندیشه فتح مرزهای نو بودند .هر سه به
درجه استادی بین المللی رسیدند اما برای رسیدن به عنوان استادبزرگی
تالشی بیشتر و کسب تجربه در میدان های بزرگتر الزم بود.
بهعالوه حضور اسرائیل در جمع کشورهای آسیایی مانع از قهرمانی بازیکنان
ایرانی در مسابقات غرب آسیا می شد و یک بازیکن نیرومند اسرائیلی که
ملیتی روس داشت این عنوان را کسب میکرد که پس از خروج اسرائیل،
خسرو هرندی قهرمان غرب آسیا شد.
استاد خسرو هرندی:
”نااام ایاان بااازیکن روس،
شیمون کاگان باود کاه
بعاادها او را در اینترزونااال
ریاااااودوژانیروی ()1979
شکست دادم“.
یک بازی مشکل در شروع بازی لوپز
(شاخهی تعویضی) ،پوزیسیون در
لحظهی تسلیم شدن کاگان به شکل زیر بود:
کاگان ( – )2442هرندی ()2402
اینترزونال ریودوژانیرو()1979

XIIIIIIIIY
8-mk-tr-+-+0
7+pzp-+-+-0
6p+q+-+-+0
5+-+-zp-+p0
4-+-+Pzp-vl0
3+-zPQ+P+P0
2P+-+-zPKsN0
1+R+-+-+-0
xabcdefghy
42...¦d8, 0-1

پس از بازگشایی مجدد فدراسیون شطرنج و در حدود سال  1369به همراه
آقای امامی  -رئیس فدراسیون وقت -که از شخصیتهای بانفوذ کشور

(معاون پارلمانی سازمان تربیت بدنی و رئیس گمرک فرودگاه مهرآباد) بودند
در دیدار با شخصیت های خارجی مذاکراتی به زبان خارجی انجام دادیم و
تسلط من به زبان انگلیسی مورد توجه آقای امامی قرار گرفت و قرار شد در
برگزاری مسابقات فدراسیون همکاری کنم.

تصویری تاریخی از عوامل برگزاری اولین مسابقه قهرمانی کشور در
سال  1369که در ورزشگاه شیرودی برگزار شد.
نشسته از راست  :ناشناس ،شادروان حسینقلی سالور(سرداور) ،شادروان
دکتر کیخسرو کهیایی ،سید مرتضی امامی(رئیس فدراسیون) ،خسرو
هرندی ،ناشناس ،عزیزاهلل صالحی مقدم
ایستاده از راست :ناشناس ،محمد زارعی ،پرویز رحیمخانی ،ناصر
کنعان آذر ،محمدکاظم مرتضوی ،شادروان هادی بنکدار ،علیرضا
مظفری ،کاوه هنری ،محرم پور ،مهدی ماموری

در همان سال ،بیست و نهمین دوره المپیاد شطرنج ،در شهر نوی
ساد(  )Novisadیوگسالوی سابق برگزار میشد .تیم ملی ایران با ترکیب
خسرو هرندی ،دکتر کیخسرو کهیایی ،هادی مومنی و عباس خاکپور در این
رقابت ها حضور پیدا میکند و پرویز رحیمخانی بهعنوان مترجم و همراه با
تیم اعزام شد.
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خسرو هرندی:
پس از بازگشایی مجدد فدراسیون در سال  1367و بهدلیل سالها
ال
عدم پرداخت حق عضویت ایران به فدراسیون بینالمللی ،عم ً
فدراسیون شطرنج ایران معلق شده بود .در جریان یک سفر کاری
به لندن ،در مسیر برگشت ،برنامه پروازم را تغییر داده و به مقر
فدراسیون بینالمللی در سوئیس رفتم و با ارائه نامهی رسمی
سازمان تربیت بدنی و تعهد به پرداخت حق عضویت های معوق،
مجوز حضور ایران در المپیاد نوی ساد را گرفتم .بهرام افشارزاده
از مسئولین وقت سازمان تربیت بدنی به پرداخت حق عضویت
های معوق کمک کرد.
پرویز رحیمخانی:
در اولین دوره مسابقات قهرمانی تهران که در آن بیش از 1800
شرکت کننده در آن حضور داشتند به همراه استاد فقید سالور،
علیرضا مظفری ،مهندس مهرداد پهلوان زاده و ...قرعه کشی را
به صورت دستی انجام دادیم و این تعداد شرکت کننده در آن
زمان کم نظیر بود.
برای این مسابقات ،بازیکنان به گروههای  128نفره در  ...گروه
تقسیم شدند.
یک روز به همراه آقای امامی و آقای سالور ،بازدیدی از انبار اموال
توقیفی فرودگاه مهرآباد انجام دادیم و ایشان که مسئولیت گمرک
فرودگاه را بر عهده داشتند گفتند برخی لوازم و وسایل شطرنج
که توقیف شده و قابل استفاده بودند به فدراسیون منتقل کنیم.
تعداد زیادی میز و صندلی و سایر لوازم مخصوص بازی شطرنج
را به فدراسیون منتقل کردیم و بویژه تعداد زیادی صفحه مهره
های منبت کاری شده نفیس که با سنگ مرمرو عاج فیل درست
شده بودند پیدا کردیم که قیمتی نمیشد برایشان تعیین کرد.
با ذوق و شوق فراوان این لوازم قیمتی را به فدراسیون خالی از
وسیله بردیم و خیلی از صفحه مهره های معمولی را در مسابقات
مختلف به نفرات برتر اهدا نمودیم .اما قرار گذاشتیم که صفحه
مهرههای منبت کاری شده را در فدراسیون نگهداری کنیم.
همسر مرحوم سالور:
”من آن روز را بخوبی به خاطر دارم .صورتهای حسینقلی
(مرحوم سالور) و رحیمخانی بهخاطر ساعتها کار در فضای آزاد
و نور مستقیم آفتاب ،سوخته بود“).

در سال  1369برای مسابقات بین المللی دهه فجر 10،اطاق و سالن هتل
هیلتون (هتل استقالل فعلی واقع در چهارراه پارک وی) به مدت  10روز
برای بازیکنان (خارجی و داخلی) اقامت گرفتیم بدون اینکه هزینه ای بعهده
فدراسیون باشد.
استاد خسرو هرندی ،دبیر وقت فدراسیون:
"هماهنگی زیادی برای برگزاری این مسابقه انجام دادیم و
برگزاری این مسابقه معتبر و امکانات خوبی که برای میهمانان
این رویداد معتبر تدارک دیدیم نقطه عطفی در شطرنج کشور در
سالهای آغازین بازگشایی مجدد فدراسیون شطرنج بود“.
پرویز رحیمخانی :
”پس از مدتی به آقای امامی گفتم حقوق بگیری با روحیه من
سازگار نیست و تاکنون با احساس مسئولیت و تعهد انجام وظیفه
کردهام و از کار اداری در فدراسیون بیرون آمدم“.
از نامالیمات و بی مهریهایی که بنا بر ادعای خودش طی سالها فعالیت
در شطرنج دیده گالیه دارد.
”اخذ داوری بین المللی برای من بدلیل فعالیتهای طوالنی در
عرصه داوری و سایر حوزه های مربوط به شطرنج ،حداقل چیزی
بوده که میباید فراهم میآمد که به دالیل مختلفی اینگونه نشد.
“

عکسی معروف از پرویز رحیمخانی در زمان برگزاری مسابقات دهه فجر
(سال  ،)1369او را در حال تماشای بازی بوریس اسپاسکی در برابر
واسیوکف (سرمربی تیم ملی ایران) در ایران نشان میدهد .رحیمخانی در
این مسابقات بازی میکرد.
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فدراسیون شطرنج به پاس خدمات او ،کارت داوری و مربیگری درجه یک
را بصورت افتخاری به وی اهداء نموده است .

در کنار فعالیتهای آقای خشایار مصطفوی کاشانی در ارائه مناجاتنامه
خواجه عبداهلل انصاری به مراجع ،که بیشترین تاثیر را در بازگشایی مجدد
فدراسیون شطرنج در سال  1367داشت او نیز اعالم کرد که در انتقال متن
نامه دانشگاه االزهر قاهره درباره بدون اشکال بودن بازی شطرنج به یکی
از مراجع نقش داشته است.
در سال  1387مسابقات قهرمانی شطرنج پیشکسوتان کشور (بزرگداشت
استاد پیشکسوت پرویز رحیمخانی) که با حضور  54شطرنج باز پیشکسوت
در دو رده سنی  60سال و  50تا  59سال در محل هیئت شطرنج استان
همدان خود استاد به قهرمانی رسید ولی متاسفانه تیم به مسابقات جهانی
اعزام نشد.
همچنین و در اولین مسابقه سریع پیشکسوتان در سال  1394با حضور 30
بازیکن( 15ریتینگ دار) نیز مقام اول را به دست آورد.
عالقهی وافری به شرکت در مسابقات هفتگی فدراسیون دارد البته اخیر ًا
حضور او در این مسابقات نظم سابق را ندارد .معموالً قبل از بازی ،کام
حریفانش را با یک شکالت شیرین میکند تا تلخی شکست را خیلی حس
نکنند!
چند صباحی است که بهدلیل کهولت سن ،بیماری به سراغش آمده .در
جریان مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشور در سال  ،1395در الرستان،
سکته میکند و بالفاصله او را به تهران منتقل میکنند.
معالجات پرهزینهای را پشت سر گذاشته که هم اکنون هم ادامه دارد.
بنا به اظهار خودش ،قصد دارد مجموعه کتابهای ارزشمند خود را به دالیلی
واگذار نماید .اقداماتی برای فروش مجموعه کتابهای نفیس کتابخانه
توسط برخی افراد فرهنگ دوست انجام شده است.

یک بار نیز در سالن فدراسیون شطرنج ،مسابقه ای برای نکوداشت ایشان
برگزار شد.
اول خرداد ماه  ،1397خواهر پرویز رحیمخانی پس از تحمل کسالت طوالنی
مدت ،دیده از جهان فرو بست و رحیمخانی بیش از پیش تنها شد.
امید است با همفکری و همیاری عالقمندان شطرنج ،مشکالت استاد
رحیمخانی و سایر پیشکسوتان این رشته که بواقع از افراد تاثیرگذار شطرنج
کشور بوده اند تا حد امکان ،مرتفع گردد.
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استاد خسرو هرندی:

محمد ابراهیم زاده ،کمیته پژوهش و استعدادیابی
مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون شطرنج ،تیر 97
منابع و مآخذ :
 ابوالفضل حسن آبادی  -اهمیت تاریخ شفاهی در پژوهشهای محلی
محمد براری  /پژوهشگر تاریخ معاصر-تاریخ شفاهی
 بولتن مسابقات RCD
 ماهنامههای شطرنج
 و با سپاس از آقایان مهندس مهرداد پهلوان زاده ،مهندس خسرو هرندی،
استاد عزیزاهلل صالحی مقدم .استاد علیرضا مظفری ،مهندس علیرضا شفیعی،
استاد بزرگ احسان قائم مقامی ،استاد ابوالقاسم نجیب ،سیاوش هاشمی و
کسری شهبازی

برداشتی از کتاب جالب« :اسرار آموزش شطرنج» نوشتهی دو مربی معروف

تهیه و تنظیم :محمّد خیرخواه
 17تیرماه 1397

در این مقاله قصد دارم ابتدا درباره فلسفهی یک برنامهی آموزشی هدفمند و موفق
صحبت کنیم و سپس به نقش و جایگاه آنالیز بازیهای خود در آن و بعد از هر بازی
و اصول صحیح اجرای آن ،اشاره کنم.

دارد .این برنامهی آموزشی فرآیند آموزشی پویا و فعالی است که در آن بازخوردهای
مربی یا معلم نقش بنیادین دارند .گرچه داشتن اطالعات تئوریک نقش موثری در
پیشرفت مهارتهای بازیکن دارد اما هدف
اصلی برنامهی آموزشی دوورتسکی فی
نفسه افزایش دانش او نیست بلکه به
عنوان هدف یک برنامهی آموزشی
مناسب شطرنج ،افزایش توان عملی حل
موفقیتآمیز مسائل و مشکالتی است که
در جریان بازی با آنها مواجه میشود.
تمامی فعالیتهای آموزشی وی با این
هدف دنبال میشوند.
این مطالب را خود دوورتسکی در مبحثی
با عنوان «فلسفهی کار آموزش شطرنج»
در کنفرانسی که برای مربیان شطرنج در سال  2003در شهر دگومیس روسیه اجرا
کرده و متن آن را در جلد دوم کتاب:

مدرسه شطرنج باتوینیک با حضور خود او ،مارک دوورتسکی ،آرتور یوسوپوف ،گری کاسپاروف و . . .

مارک دوورتسکی نویسنده و مربی مشهور روس که خود در مدرسهی شطرنج
باتوینیک آموزش شطرنج دیده است در یکی از کتابهای اخیر خود درباره اهداف
و فلسفهی یک برنامهی آموزشی موفق چنین گفته است:

در حقیقت برنامهی آموزشی مارک دوورتسکی خیلی ساده است .تمرکز برنامهی
آموزشی موفق او بر ارتقای مهارتهای عملی ارزیابی و قوهی شهودی بازیکن قرار

For Friends and Colleagues, Volume 2: Reflections on my
Profession

صفحات  155و  156آورده است میتوان یافت.
در این سخنرانی دوورتسکی میگوید:
{تمرکز و هدف اصلی برنامهی آموزشی او بهبود دو مهارت «شیوهی تفکر» و
«تصمیمگیری» بازیکنان است .این امر با تمرین و تقلید الگوها یا حل پوزیسیون
های که «دید شطرنجی» متناسبی در ذهن شطرنجباز ایجاد کرده و این قدرت را به
وی میدهد تا موقعیتهای مشابه را در جریان بازی ردیابی کند ،ایجاد میشوند .او
در ادامه چنین میگوید:
 )1تقویت ضمیر ناخودآگاه بازیکنان یا همان قوهی شهود ،بسیار مهم است.
 )2هرگونه آموزش ایدههای عمومی و دانش شطرنجی باید در راستای تقویت قوه
ی شهودی بازیکنان باشد.
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 )3قوهی ضمیرناخودآگاه به کمک فرآیند محاسبه آمده تا ارزیابی پوزیسیون ،انتخاب
حرکات کاندیدا و مسائل مرتبط با آنان را انجام دهد.
با اینکه ماهیت شطرنج مدرن ،بسیار واقعگرایانهتر از گذشته است ،اما بسیاری از
مالحظات پوزیسیونی پذیرفته شدهی عمومی قبلی ،کماکان در اکثر پوزیسیونها
صادقند}.
بهنظر هدف سیستم آموزشی دوورتسکی ،تقویت و خلق بازتابهای موثر ذهنی یا
همان «تصویر شطرنجی» است که منجر به تقویت قوهی شهود یا توان ناخودآگاه
بازیکن بهشکل عکسالعملهای صحیح وی بر روی صحنهی نبرد است .در این
سیستم آموزش شرایطی کامالً مشابه جریان بازی ایجاد میشود و بههمین سبب
شیوهای کامالً فعال و پویاست و جایگزین مناسبی برای روشهای غیرفعالی نظیر
تماشای ویدئوهای گشایشی یا بازپخش سادهی بازی اساتید شطرنج است.
این شیوهی آموزشی کامالً هدفمند است ،مثالً اگر قصد آموزش مهارتی خاص یا
رفع ناتوانی ویژهی بازیکن را داریم ،از طریق بازپروری مداوم این تکنیکها و اندازه
گیری بازتاب و نتیجهی کار به این هدف نزدیکتر خواهیم شد .این اندازهگیری با
بازخوردهای هوشمندانهی مربی یا خود-انتقادی بازیکن حاصل شده و با این ترتیب
خطاهای او آشکار شده و با این ترتیب مراحل آموزش بعدی تنظیم و نقشهی راه
مسیر بعدی آموزش مرحله به مرحله مشخص خواهد شد.
بهنظر برنامهی آموزشی دوورتسکی برای سطوح نیرومند استاد بزرگ ،طراحی شده
است .آیا آماتورها هم میتوانند از این برنامه بهعنوان برنامهی آموزشی خودآموز
خویش استفاده کنند؟
اگر چنین امکانی وجود دارد ،آیا بازهم نیاز به یاری مربی با درجهی استاد بزرگ
دارند؟ در عمل اجرای این برنامه چگونه باید باشد؟
بهنظر برخی از مربیان ،استفاده از این برنامهی آموزشی ،حتی بدون حضور استاد
بزرگ بهعنوان مربی نیز مقدور است .در حقیقت متون پیشرفتهی شطرنجی همراه
با تکنولوژیهای موجود ،نظیر انواع انجینها ،بانکهای اطالعاتی ،امکان بازی به
صورت آنالین و آموزشهای آنالین ویدیوئی ،جای خالی استاد بزرگ به عنوان مربی
را پر خواهد کرد و بازیکنان را در یافتن اشتباهات و ضعفهای خویش و برطرف
کردن متمرکز آنان در برنامهی آموزشی خود یاری خواهد داد .در هر صورت میتوان
کامپیوتر را به عنوان استاد بزرگی مجازی و خستگی ناپذیر ،در نظر گرفت که تا
زمانی که روشن است! پاسخگوی سواالت احتمالی شما خواهد بود( .توجه داشته
باشید ،که این شیوهی بیان ،بدنام کردن اهمیت و نقش حضور مربی و راهنمای
خوب نیست ،بلکه یادآور این نکته است که با نبود چنین راهنمای ارزشمندی ،استفاده
از گزینههای جایگزین نیز امکانپذیر است).
شاید باور نداشته باشید ،اما این رویه دقیقاً مطابق با آخرین تحقیقات پژوهشی در
زمینهی ارتباط خِبرگی و مهارت در هر زمینهای (از جمله شطرنج) با نحوهی آموزش
و خودآموزی آن است که به آن «تمرینات سنجیده» گویند.
توجه داشته باشید که «تمرینات سنجیده» با تمرین مداوم و طوالنی مدت ،تفاوت
دارد .برخی بازیکنان شطرنج ممکن است بیش از ده هزار ساعت یا حتی بیشتر

تمرین کرده باشند و هیچ پیشرفتی نداشته باشند! بلکه چگونگی و شیوهی عملکرد
آنان است که نشان از نتیجهی نهایی دارد .در این مورد ما هم در کشور بازیکنان
بسیاری داریم که در محدودهی عدد ریتینگ حدود  1800تا  2200سالها بازی و
تمرین میکنند و با کمال تعجب پیشرفت محسوس و بیشتری در میزان مهارت و
رشد آنان دیده نمیشود.
دوباره تاکید میکنم اینکه چه مدت تمرین میکنید اهمیت ندارد ،بلکه اینکه چگونه
تمرین میکنید مهم است.
البته بسیاری از شطرنجبازان ما با این مشکل آشنا هستند .کتابهای زیادی می
خوانند ،بازیهای اساتید را بررسی میکنند ،ویدیوهای گشایشی و بازیهای بلیتس
بزرگان را تماشا میکنند ،حتی تمرینات آنالین تاکتیکی حل میکنند و در مسابقات
محلی متعدد و مکرر شرکت میکنند ،اما دست آخر پیشرفت محسوسی در قدرت
بازی خویش مشاهده نمیکنند!

آیا حس مشابهای در ذهن شما ایجاد نشد؟
اگر تمایل به پیشرفت و بهبود بازی خود دارید نباید مثل مومیائی سرگردان و بدون
هدف به این در و آن در بزنید .مجبوریم شیوهی آموزش خود را سروسامان داده تا
بیشترین نتیجهی ممکن را کسب کنیم .در این میان کاربرد مدبرانه و هوشمندانهی
تکنولوژی و متون مختلف شطرنجی فوقالعاده کمک خواهند کرد .اگر از شیوهی
آموزش دوورتسکی در کنار استفاده از تکنولوژی مدرن شطرنج بهعنوان مدل آموزشی

خود استفاده کنیم ،دستیابی به پیشرفت واقعی به شرط سماجت و پشتکار در تمرین،
امکانپذیر خواهد شد.
خوب حاال فرض کنیم که شیوهی آموزشی فوق را سرلوحهی کار خویش قرار دادیم.
از کجا باید شروع کنیم؟ و چه کنیم؟
اولین کاری که باید انجام دهیم« ،خود شناسی» است .در حقیقت مصمم هستیم تا
ضعفهای بازی خویش را تصحیح کنیم و تمرکز بر افزایش توان ضمیر ناخودآگاه
(قوهی شهود) و مهارت ارزیابی پوزیسیون داشته باشیم .برای این منظور باید ابتدا
نقاط ضعف بازی و نقاط کور ضمیرناخودآگاه خویش را بیابیم .اما چگونه این حقایق
را پیدا کنیم؟
تحلیل و آنالیز سازمان یافتهی بازیهای ما محیط بسیار مناسبی برای یافتن این
ضعفهاست و بر اساس آن همانطور که در باال به آن اشاره شد میتوان برنامهی
آموزشی مدون و پویائی تهیه و اجرا کرد.
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شاید واجب باشد که قبل از ورود به مبحث آنالیز بازیهای شخصی اندکی در مورد
تاریخچهی آنالیز بازی به مفهوم کلی آن و معرفی چند کتاب در این مورد صحبت
کنیم.
ابتدا به اولین کتاب شاهکاری که در این مورد توسط فیلیدور در سال  1749میالدی،
به زبان فرانسه نوشته شده و بعدها در سال  1834توسط جورج واکر به انگلیسی
ترجمه شد اشاره میکنم.
نام انگلیسی کتاب  The Celebrated analysis of the game of Chessاست
و در آن بازیها بر اساس شیوهی گشایش آنان
دستهبندی شده و مورد تحلیل و آنالیز فیلیدور
قرار گرفتهاند و به نوعی شیوهی تحلیل بازی را
به همگان نشان داد.
(ناگفته نماند که قبل از فیلیدور در کشورهایی
مثل ایران و هند و برخی 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).
در فصول پایانی کتاب فیلیدور به تحلیل انواع آخربازیهای تئوریک پرداخته که در
زمان خود بسیار جالب و آموزنده است.
البته کتابهای متعدد دیگری درباره این موضوع در کتابخانه وجود دارد که در بیشتر
آنان بدون ارایه شیوهنامه و اشارهی مستقیم به نکات اصلی و کلیدی که در آنالیز
بازی باید توجه داشت ،اقدام به آنالیز بازیهای متعدد کرده و کار دستهبندی نکات
فوق را به عهدهی خواننده قرار دادهاند.
در این مورد شاید بهترین کتابی که
در دست دارم توسط استاد بزرگ
هلندی جان تیمان در سال
 1997تهیه و منتشر شده که در
سال  2003توسط دختر
دکتر جان نان یعنی پترا نان ،به
زبان انگلیسی و با نام
The art of Chess Analysis

تهیه و منتشر شده که در آن استاد
بزرگ جان تیمان  24بازی بزرگان
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 این منظر که خواننده

با انواع طرح و نقشه در جریان مراحل مختلف بازی ،حرکت به حرکت آشنا میشود
بسیار کاربردی و مفید است و کتاب بههمین سبب معروف است ،اما همچنان نکاتی
که مد نظرما در این مقاله است در آن به روشنی وجود ندارد و خواننده باید آیتمهائی
که در جریان آنالیز بازی باید به آنها توجه ویژه شود را باید خود ،استخراج نماید.
کتاب دیگری که توسط مربی ارشد فدراسیون
شطرنج آمریکا مارک باکْلِی در سال 1987
میالدی و با عنوان «شیوهی سازمان یافتهای

برای آنالیز عملی بازی» منتشر شده حاوی
نکات جالبی در مورد پارامترهای موثری که در
جریان آنالیز بازی باید به آنها توجه شود است که
به موضوع مقالهی ما بسیار نزدیک است .این
کتاب در زمان خود بسیار مورد اقبال عموم قرار
گرفت بهطوری که در سالهای  1989و 1999
تجدید چاپ شد .بهرغم اینکه کتاب از جهت
شیوهی استفاده از انجینهای کامپیوتری و متدهای جدید آنالیز و تحلیل کامپیوتری
نسبتاً قدیمی است ،اما راهنمائیهای جالب نویسنده در جهتگیری خواننده برای
آنالیز بازی بسیار مفید هستند.
اما دوستانی که با کتاب «آمادگی برای مسابقات شطرنج» با ترجمهی بسیار خوب
بهرام کیشیگرمرودی در سال  1379از روی کتاب
 Training for the tournament playerنوشته مارک دوورتسکی و آرتور یوسوپوف
که در سال  1991به زبان روسی نوشته شده و
در سال  1993به زبان انگلیسی ترجمه شده،
آشنا هستند ،خوب میدانند که آرتور یوسوپوف
در این کتاب ارزشمند فصلی با همین مضمون
یعنی «شیوهی آنالیز بازیهای شخصی»
آورده که بسیار مفید و آموزنده است .او در این
کتاب تمامی توصیههای مربیهای خود یعنی
مارک دوورتسکی و میخائیل باتوینیک را به
شکلی

سیستماتیک و منظم ارایه کرده که کامالً مطابق
با نیاز مقاله حاضر است.
ناگفته نماند که کتاب فوق بعدها با عنوانی دیگر
و بهعنوان اولین کتاب در یک مجموعهی 5
جلدی با عنوان جدید «اسرار آموزش شطرنج»
منتشر شد که البته محتوای آن خیلی تغییری
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نکرده و فقط مترجم روسی به انگلیسی آن تغییر
کرده است .به این مطلب بعداً مراجعه خواهیم
کرد.
تالش خواهم کرد مواردی که یوسُوپوف در
بخش سوم این کتاب در  18صفحه بیان کرده را
به صورت راوی برای شما بازگو کنم .طبیعی است
دوستانی که عالقه دارند پای صحبتهای کامل
یوسُوپوف بنشینند میتوانند به متن اصلی کتاب
مراجعه نمایند.
§§§§§§
سالهاست آنالیز بازیهای شخصی به عنوان ابزاری بنیادین برای پیشرفت در
شطرنج شناخته شده است.
قهرمان شطرنج جهان میخائیل باتوینیک یکی از اولین کسانی بود که این موضوع
را به شکل برجسته بیان کرده بود:
آنالیز بازی در محیط آرام خانگی ویژگیهای خاص خود را دارد:
محدودیت زمانی ندارید و مهرهها را میتوانید آزادانه جابهجا کنید .اما بهرغم این دو
اختالف اساسی میان ”آنالیز خانگی“ و ”آنالیز درجریان بازی“ ،ایندو اشتراکات
متعددی نیز دارند.
اینکه تمامی شطرنجبازان برجستهی دنیا تحلیلگرانی درجهی یک هستند حقیقتی
انکار ناپذیر است .پس :برای تبدیل شدن به یک شطرنجباز برجسته ابتدا باید مهارت
ایدهآل در آنالیز بازی داشته باشید.
یک اختالف اساسی دیگر مابین ”آنالیز خانگی“ و ”آنالیز درجریان بازی“ وجود دارد:
در جریان بازی ،تحلیل شما همواره در بوتهی آزمایش ذهن انتقادی حریف قرار می
گیرد درحالی که در آنالیزهای خانگی انتقاد و اعتراضی در برابر ایدهی مورد تحلیل
شما وجود ندارد .برای دوری جستن از آنالیزهای ضعیف خانگی شاید بهتر باشد که
این نتایج را منتشر کنید .با این ترتیب در معرض انتقاد خوانندگان متعددی قرار
خواهید گرفت!
بدین ترتیب انتشار آنالیز بازی یا تهیهی تفسیر بازی برای انتشار ،شیوهای مطمئن
برای استادی در آنالیز بازی است.
(این نظر را مارک دوورتسکی در آخرین مصاحبهی خود با چسبیس در تاریخ
 2016/10/11اظهار کرده است).
گری کاسپاروف با عقیدهی بزرگ خاندان شطرنج (این عنوانی است که به میخائیل
باتوینیک دادهاند) موافق بود و در مقدمهی کتاب خود با عنوان The test of Time

در سال  1986چنین نوشته است:
بهیقین مطمئنم که عادت به آنالیز بازیهای شخصی ،پایهی پیشرفت مداوم و

استادی من در شطرنج بوده است و آن را مدیون دوران تحصیلم در مدرسهی شطرنج
باتوینیک در طی سالهای  1973الی  1978هستم.

و همانطور که در ادامهی این مبحث خواهید دید ،مارک دوورتسکی نیز که سالها در
مدرسهی شطرنج باتوینیک در مسکو بوده ،نصیحت فوق را به تمامی شاگردانش
منتقل کرده است.
با مطالعهی دقیق بازیهای خودمان ،در حقیقت مهارت تحلیل خویش را تقویت می
کنیم و این فرصت را مییابیم تا تصمیماتی که در جریان بازی گرفتهایم را بازبینی
کنیم .آن چیزی که برای ما دو چندان مفید است ،پاالیش توان شهود یا ضمیر
ناخودآگاه ما در پوزیسیونهائی است که قطعاً در بازیهای آتی ما نیز شکل خواهند
گرفت است.
نصحیت عجیب باتوینیک به شاگردانش در مورد انتشار آنالیز بازیهایشان به جهت
مورد انتقاد قرار گرفتن و کنکاش آن توسط خوانندگان در نوع خود جالب و بدیع بوده
است .اما آیا به نظر شما در اختیار عموم قراردادن آنالیز بازی ،به جهت موشکافی
دقیق خوانندگان و یافتن اشکاالت آن در عصر تکنولوژی ضرورتی دارد؟ و یا بهقولی
نمیتوان این اشکاالت را با استفاده از انجینهای نیرومند پیدا کرد؟
برخی ممکن است این استنباط را داشته باشند که منظور باتوینیک از این پیشنهاد
پیدا کردن اشتباهات رخ داده بر روی صحنهی نبرد بوده است .اگر چنین بوده و ما
هم اکنون ماشینی در اختیار داریم که مصون از خطاست (منظور انجینهای نیرومند)
پس چرا این وظیفهی مهم را به او نسپاریم؟
البته این شیوهی برخورد با موضوع صحیح نیست .بهرغم اینکه یافتن اشتباهاتی که
در بازی مرتکب شدهایم مهم هستند اما موضوعی معادل و شاید فراتر از آن ،تحلیل
اشتباه و تصحیح مشکالت «شیوهی فکرکردن» ما در زمان ایجاد خطا و «تصحیح
ارزیابی» غلط ما از پوزیسیون است .بنابراین در آنالیز صحیح بازی ،باید درصدد
بازپروری فرآیند تصمیمگیری و بازبینی شاخههایی که در جریان بازی آنان را ندیدیم
یا مردود دانستیم ،باشیم .تنها بعد از این آنالیزهای گسترده شخصی است که می
توان از انجینها هم کمک گرفت.
مربیان و تئوریسینهای متعددی ،درباره شیوهی صحیح آنالیز بازیهای شخصی،
شیوهنامه ارایه کردهاند .در این میان میتوان به نویسندگان معروفی همچون یاکوب
آگارد ،جاسپر هال ،اکسل اسمیت و آلکس یرمولینسکی اشاره کرد .شاید یکی از
بهترین توضیحاتی که دربارهی آنالیز بازیهای شخصی ارایه شده ،توسط آرتور
یوسوپوف ،یکی از بهترین دانشجویان مارک دوورتسکی و همکار وی در تهیه و
انتشار سری  5جلدی «مدرسهی قهرمانان آینده» باشد.
او در فصلی با عنوان «آنالیز بازیهای شخصی» چنین گفته است:
”آنالیز بازیهای شخصی ،کلیدیترین ابزار خودآموز شطرنج است.
کامالً مطمئن هستم که هیچ بازیکنی بدون درک دقیق حقایق بازی خویش،
پیشرفتی نخواهد کرد .قطعاً منظور از این سخن این نیست که دیگر تمرینات
شطرنجی را انجام ندهیم! بلکه باید در مورد شیوهی گشایش ،وسطبازی و آخربازی
مطالعه کرده و حتی مطالعهی دقیق بازیهای بازیکنان نیرومند فوقالعاده مفید
هستند .اما عموماً بیشترین میزان یادگیری از طریق بررسی بازیهای خودمان است.
بازیهای شخصی از هر نوع دیگری به ما نزدیکترند .در حقیقت با آنها زندگی کرده
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ایم و آنها را بازی کردهایم و برای حل مسائل و مشکالت پیش رو در آنها تالش
کردهایم .در جریان آنالیز بازی امکان آزمودن و شفاف سازی شیوهی ارزیابی که در
جریان بازی ما را به سمتی خاص هدایت کرده را خواهیم داشت .با این ترتیب درمی
بایم که کجا به خطا رفتهایم و کجا بیدقتی کردهایم .برخی مواقع بهمحض ارتکاب
خطا فوراً توسط حریف تنبیه سختی میشویم ودر برخی مواقع دیگر حتی حریف
متوجه خطای ما نشده ،و این اشتباهات فقط در آنالیز شخصی بازی ،نمایان خواهند
شد“.
همانطور که یوسوپوف در توضیحات خود اشاره کرده هدف اصلی آنالیز بازیهای
شخصی ،یافتن خطاهای «تصمیمگیری» بر مبنای حرکاتی که انجام دادهایم و حتی
حرکاتی که انجام ندادهایم است .در فلسفهی آموزش دوورتسکی همه چیز بههمین
فاکتور وابسته است .دوورتسکی در کتاب جلد اول سری پنج جلدی با عنوان
«اسرار آموزش شطرنج» و صفحات  71و  72در این مورد چنین گفته است:
”با آنالیز بازی شخصی شیوهی فکرکردن و طرحریزی منطقی شما بهبود پیدا خواهد
کرد ،نکاتی که در پشت خطاهای شما پنهان شدهاند آشکار خواهند شد و در نهایت
موفقیت خالقانهای حاصل میشود؛
کامالً مشخص است که دستیابی به همهی موارد فوق نمودی از استادی در ظرافت
های مختلف شطرنج است“.
اجازه دهید مستقیم به موضوع اصلی پردازخته و ببینیم یوسوپوف در صفحات  38و
 39کتاب ،دربارهی آنالیز بازی شخصی چه پیشنهاداتی داده و بهترین تمرین برای
بهبود این آنالیز چیست؟ نقش کامپیوتر در این میان چگونه است؟
او در این بخش ،چهار پیشنهاد مشخص زیر را داده است:
 )1باید تالش کنید نقاط بحرانی یا زمانهای حساس بازی را بیابید؛ جائی که به
خطا رفتهاید و طبیعت پوزیسیون تغییر کرده است.
 )2برای اشتباهات خود به دنبال دلیل باشید؛ اکتفا به اینکه چه اتفاقی افتاده کافی
نیست ،باید ریشهی ایجاد خطا را پیدا کنید.
 )3به دنبال امکانات جدیدی که میتوانستید از آنان استفاده کنید و نکردید باشید.
اینکه چه حرکاتی در جریان آنالیز حین بازی از دید شما دور مانده و به چه ایده
هایی فکر نکردید باید آشکار شوند.
 )4شیوهی گشایش خود مورد ارزیابی قرار دهید.
عالوه بر مواردی که یوسوپوف به آنان اشاره کرده و با توجه به نکاتی که دیگر
نویسندگان به آن اشاره کردهاند ،میتوان به موارد زیر هم اشاره کرد:
 )5به زمانی که برای هر حرکت در جریان بازی صرف کردید باید توجه کنید .آیا
درمورد حرکاتی که اجباری بودند ،بیش از اندازه فکر کردید؟ آیا در لحظات
حساس بازی وقت کافی برای تصمیمگیری در نظر نگرفتید؟ هرجا مناسب
دانستید این اطالعات را به تفسیر بازی خود اضافه کنید.
 )6کالبدشکافی بازی بالفاصله پس از باخت ،امروزه هنری فراموش شده است .اما
پس از فروکش کردن خصومتهای فیمابین با حریف! بحث و بررسی بازی

با او بسیار کارآمد و مفید است و بههیچ عنوان چنین فرصتی را نباید از دست
داد.
پس تا اینجای کار بازی انجام شده و سپس آن را کالبدشکافی کردید؛ و در نهایت
متن بازی را در  ChessBaseیا  Fritzوارد کردید.

اکنون چه باید کرد؟
برای تهیه آنالیزی مناسب دو گام مهم دیگر باید انجام شود:
ابتدا اندکی تأمل کرده و موضوعاتی که در جریان بازی به آنها فکر میکردید را جمع
آوری و تالش کنید تمامی آنان را در دفترچه یادداشت خود ثبت کنید.
در طول بازی چه تحلیلهائی کردید؟ چه احساسی داشتید؟ بله درست متوجه شدید،
چه حسی داشتید؟ آیا برخی از حرکات حریف ،شما را غافلگیر کرده بود؟ اگر چنین
بود چرا؟ در این مرحله میتوانید ادامهی تحلیل شاخههای مختلف خود را با استفاده
از ارزیابیهای اینفورماتور به پایان برسانید اما برای این منظور مجبورید کلی متن
مرتبط با آن را بخوانید.
توجه داشته باشید که هنوز نباید انجینهای کامپیوتری خود را روشن کنید.
این خیلی مهم است که در یادداشتهای اولیه شما تا جائی که امکان دارد تمامی
احساسات و خاطرات دقیق شما در جریان بازی ثبت گردد .هدف از این کار بررسی
اجمالی تشخیص آن میزان از قوهی شهود یا ضمیر ناخودآگاه و توان ارزیابی
پوزیسیون شماست که در بازی درگیر بوده و بههمین سبب هرگونه دخالت کامپیوتر
در این مرحله کار را خراب خواهد کرد.
برای نشان دادن مراحل مختلف آنالیز بازی با این شیوه ،تالش خواهیم کرد آنالیز
یک بازی نه خیلی قوی و در سطح متوسط ریتینگ حدود  1800را با یکدیگر تماشا
کنیم (عمداً سطح پائینتری از بازی را قرار میدهم تا عمومیت بیشتری داشته باشد)،
تا عالوه بر نمایش کاربرد موارد شش گانهی فوق ،مثالی در این مورد آورده باشیم
که در سطح خیلی باال هم نباشد( .دوستانی که مثال در سطح باالتر را ترجیح می
دهند میتوانند به دو مثال جالب یُوسوپوف که از بازی خودش با کارپُف و تیمان
آورده است مراجعه کنند).
توجه داشته باشید که این بازی توسط بازیکن با مهرهی سیاه (جان هارتمن) و بعد
از اتمام بازی ،آنالیز شخصی شده است.
)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

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

?!11.b4 c4

این حرکت اجباری بود ،اما ایدهی محدود کردن فیل سفید همزمان با حفظ ایدهی
 e5را دوست داشتم.

دو ادامهی زیر به نظر بهتر بودند:
;7.¥d3 fxe5 8.dxe5 c4 9.¥c2
7.b4
7...fxe5 8.¤xe5 ¤f6

برای ممانعت از حضور وزیر در  h5مجبور بودم این حرکت را انجام دهم.

ادامهی 11...cxd4 12.¥xd4مطلوبتر نبود.
11...cxb4 12.cxb4 (12.axb4) 12...0–0 13.¤d2 £c7 14.¤f3 e5
و مرکز را باز میکردم اما همچنان درباره ستون  cنگران داشتم.
12.¤d2 0–0 13.¥e2 ¥d7

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

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.

9.¥e3

در اینجا حرکت  9.¥g5به نظرم بهتر بود و مطمئن نبودم چگونه باید از پس آن
برآیم.
9...¥e7 10.¥xf6 ¥xf6 11.£h5+

بهترین ادامهای که به ذهنم رسیده بود همین بود اما در اینجا متوجه شدم بعد از
 11...g6 12.¤xg6? hxg6فیل از رخ دفاع خواهد کرد و سفید مجبور بود خود
را با ادامهی  13.£xg6+ ¢e7راضی نگه دارد.
9...¥d6 10.¤xc6

بعد از اتمام بازی و در جریان آنالیز آن با کمک استپ (حریف با مهرهی سفید)،
پیشنهاد حرکت  10.f4را داد و فکر میکرد که من برای گرفتن فیل در  e3امکان
تاکتیکی دارم ،اما اکنون خیلی درباره دقت این حرکت مطمئن نیستم.
10...bxc6

امکان  10...£xc6هم وجود داشت.

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

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

?!14.g4

بایستی دربارهی این حرکت بیشتر فکر میکردم و از مقصود و طرح حریف سردرمی
آوردم .اما حقیقتاً این کار را نکردم و خیلی سرسری به آن نگاه کردم .بهنظر
ضمیرناخودآگاهم ،سوارهای سفید بهقدر کافی برای انجام این ماموریت ،گسترش
پیدا نکرده بودند ،اما اگر خیلی تند و تیز بازی نکرده بودند ،به نظرم سیاه بهتر بود.
مثالً:
14.0–0 ¥e8 15.¤f3 ¥g6
14...¥e8 15.h4
به نظرم با ادامهی  15.g5 ¤d7 16.¥g4 e5! 17.¥e6+ ¢h8سیاه خیلی
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بهتر بود.
15...£c7

قبالً ایدهی  ¥f4را دیده بودم .اما از نظر پوزیسیونی به نظرم تعویض فیل خوبم با
فیل بد حریف صحیح نمیآمد ،اما فکر کردم که شدت ضربات حریف کاهش پیدا
کرده است.
!?16.g5 ¤d7 17.¥f3

این حرکت با توجه به وقایعی که بعداً افتاد به نظر منطقی است ،اما حقیقتاً طرح این
حرکت را متوجه نشدم! و فقط دو ادامهی زیر را آنالیز کرده بودم:
;!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

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

ادامهی  22...¦ac8به نظر بهتر نبود؟
23.£xc7 ¦xc7 24.¥xf4 exf4 25.¦c1 ¥c4
23.¥xc6 ¦ad8

ادامهی زیر بدتر بود:
23...¥xe3 24.¥xa8 ¥xf2+ 25.¢xf2 ¥d5+ 26.¢e3 ¥xa8
24.0–0

در جریان بازی فکر میکردم تصمیم نادرستی گرفتم چون به مرحلهی آخربازی
نزدیک شده بودیم و شاه باید به سمت مرکز حرکت میکرد .اما شاید اینطور هم
نبود.

17...¥f4 18.£e2 e5
در اینجا حدود  11دقیقه فکر کردم .در حقیقت دربارهی قربانی پیادهی  eبا ادامهی:
18...¥g6 19.¥xf4 ¦xf4 20.£xe6+ ¢h8

فکر میکردم .به نظرم سیاه جبران مناسبی در این مورد داشت ،اما در این مورد خیلی
مطمئن نبودم.
19.¥g2

اگر او قربانی خویش را زودتر اجرا میکرد چه باید میکردم؟
ابتدا فکر کردم با ادامهی
19.¤xc4 dxc4
(اما  19...e4با ادامهی 20.¥g2 dxc4 21.£xc4+ ¥f7

مردود خواهد شد)
20.£xc4+ ¥f7 21.£xc6

میتواند این کار را انجام دهد.
?!19...¥g6 20.¤xc4
این حرکت را کالً ندیدم! باید حداقل به تعویض در  c4توجه میکردم ،خصوصاً

اینکه این تعویض قطر مهمی به سمت شاه را باز میکند .نوشدارو بعد از مرگ
سهراب!

;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  24.¥xf4بود.
!?24...¥xe3 25.fxe3 exd4 26.cxd4
در اینجا ادامهی  26.exd4ضروری بود.
!?26...¤b6 27.¦f5 ¤c4 28.¦e1 ¤xa3 29.¦c5 ¥g6
تالش کردم اسبی که از بازی خارج بود را با  ¤c2یا  ¤b1به بازی برگردانم .شاید

این موضوع ضروری نبود ،گرچه دو ادامهی زیر هم مقدور بود:
;29...¤c4
29...¦b8
30.¦ec1 ¦b8

مجبور بودم برای فعال کردن بازی خویش تالش کنم تا توان مقابله با این پیادهها
را داشته باشم.
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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

در حقیقت به پیادهی  b5حمله کردم .نوعی حملهی نامرئی!

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

و با این حرکت شاه ،ختم غائله صورت گرفت.
حرکت  33...¥f7به نظرم درست نبود اما در آن زمان خیلی مطمئن نبودم!

34.¥c6
)(34.¥xf7+ ¦xf7 35.¦c8+ ¦f8
34...a6
34.¦c8? ¤xc3!-+

این حرکت را در جریان انتخاب  31...¥e8دیده بودم.
35.¦xc3

از اینجا به بعد ،به قول معروف فقط باید تکنیک بلد باشی!
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

بعد از اتمام بازی استپ (حریفم با مهرهی سفید) اشارهای به ادامهی زیر 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

و بعد از چند حرکت دیگر ،سفید واگذار کرد.
0–1

در آنالیز این بازی چند لحظهی حساس وجود دارد که باید بیشتر مورد بررسی قرار
گیرند.
 )1بستن مرکز با حرکت 11...c4
 )2حرکات  17الی  20برای دو طرف بهخصوص 20.¤c4
 )3تصمیمگیری سیاه در تعویض وزیرها ،با حرکت  .22...£c6مرحلهی گشایش
حاسیت خاصی نداشت با اینکه حرکت هفتم استپ 7.b3 ،خیلی غیرفعال بود
و بهسادگی نمیتوان آن را مردود دانست و مدیریت زمان بازی برایم خوب بود
و دلهرهای ایجاد نکرد.
توضیحات ارایه شده نسخهی ویرایش اول آنالیز بازی توسط بازیکن با مهرهی سیاه
است که به شرح ساده وقایع بازی پرداخته و قطعاً کامل نیست .البته این موضوع به
معنای ناقص بودن آنالیز نیست بلکه از ویژگیهای خوب و آموزندهی آن است .او
اکنون برای ادامهی فرآیند آنالیز بازی فرضیات اولیهی خوبی در اختیار دارد که بعد
از یکی دو روز دیگر (بسته با فاصلهی محل مسابقه تا منزل!) میتواند آنها را به
عنوان دادههای اولیه وارد انجین استاکفیش یا کومودو نماید.
توجه داشته باشید که پیشرفت مهارت ما در استفاده از انجین برای چک کردن
حرکات و آنالیز بازی ،ساده نیست اما بسیار مهم است .در اینجا نقش کامپیوتر به
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مثابهی «انتشار نتایج آنالیز برای عموم» در طرح آموزشی باتوینیک است ،یعنی ایده
ها و حرکات خودمان را در معرض قضاوت دیگران (در اینجا انجین) قرار میدهیم.
با این ترتیب تالش میکنیم درک خود از حرکاتی که در بازی انجام دادیم ،پوزیسیون
هائی که ایجاد شده و آن چیزهائی که درست قضاوت کردیم و ارزیابیهای غلط
خود را بیابیم .درحالیکه این انتظار را نداریم (و نباید داشته باشیم) که شبیه کامپیوتر
بازی کنیم ،اما میتوان تالش کرد تا از با بصیرت قوهی شهودی خود را تقویت
کنیم.
در این اینجا همان بازی را با استفاده از انجین کامپیوتری آنالیز مجدد میکنیم.
)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

برای ممانعت از حضور وزیر در  h5مجبور بودم این حرکت را انجام دهم.

9.¥e3

در اینجا حرکت  9.¥g5به نظرم بهتر بود و مطمئن نبودم چگونه باید از پس آن
برآیم.
9...¥e7 10.¥xf6 ¥xf6 11.£h5+

بهترین ادامهای که به ذهنم رسیده بود همین بود اما در اینجا متوجه شدم بعد از
 11...g6 12.¤xg6? hxg6فیل از رخ دفاع خواهد کرد و سفید مجبور بود خود
را با ادامهی  13.£xg6+ ¢e7راضی نگه دارد.

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

بعد از اتمام بازی و در جریان آنالیز آن با کمک استپ (حریف با مهرهی سفید)،
پیشنهاد حرکت  10.f4را داد و فکر میکرد
که من برای گرفتن فیل در  e3امکان
تاکتیکی دارم ،اما اکنون خیلی درباره دقت
این حرکت مطمئن نیستم.
در اینجا انجین برای رفع ابهام به ما کمک
خواهد کرد و تاکتیک مورد نظر را برای ما
آشکار میکند( :به ادامههائی که انجین برای
ما پیدا کرده ،پسوند  MFخواهیم داد که به
معنای  Metal Freindیا «رفیق آهنین»
است که به کامپیوتر اطالق میکنیم .این
اصطالح اولین بار توسط والدیمیر توکماکوف در کتاب خود با عنوان «تدارکات مدرن
شطرنج» استفاده شده است).
بهنظر انجین:
)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-+
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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
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

این حرکت اجباری بود ،اما ایدهی محدود کردن فیل سفید همزمان با حفظ ایدهی
 e5را دوست داشتم( .به نظر انجین بهترین ادامه  MF:11...cxd4بود و ادامهی
12.¥xd4مطلوب به نظر نمیآید .بعد از
12...£d8 13.¥e2 0–0 14.¤d2 e5

سیاه بهتر است و پیادهی  c3مانع گسترش سفید شده است)
11...cxb4 12.cxb4

(به نظر انجین  MF:12.axb4مساوی است)
12...0–0 (MF:12...a5!) 13.¤d2 £c7 14.¤f3 e5
و مرکز را باز میکردم اما همچنان درباره ستون  cنگران خواهم داشت.

به نظر انجین این موضوع نقطهی ضعفی برای من است چون:
=MF:15.dxe5 ¥xe5 16.¤xe5 £xe5 17.£d4
12.¤d2 0–0

به نظر انجین باید از زمان استفاده کرده و مرکز را باز کرد و با قله رفتن تمپ از
دست نداد12...£c7 13.g3 e5 :
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.

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

?!14.g4

بایستی دربارهی این حرکت بیشتر فکر میکردم و از مقصود و طرح حریف سردرمی
آوردم .اما حقیقتاً این کار را نکردم و خیلی سرسری به آن توجه کردم .به نظر
ضمیرناخودآگاهم سوارهای سفید به قدر کفایت گسترش پیدا نکرده بودند و اگر
تهاجمی بازی نکند ،سیاه بهتر است .مثالً:
14.0–0 ¥e8 15.¤f3 ¥g6
14...¥e8

این حرکت خیلی استاندارد بود و باید بیشتر دقت میکردم و امکانات دیگری را پیدا
میکردم.
(پیشنهاد انجین حرکت ?! 14...¤e8است ،اما چرا؟ شاید نکته در این
باشد :سفید قصد دارد در جناح شاه قلعه رود؛ جناح وزیر با  ...a5بهراحتی
باز میشود ،بنابراین روی پیادهی  h2فشار گذاشته و بهمحض قلعه رفتن
سفید ،اسب به موقعیت خود بازمیگردد:
(15.0–0 £c7 16.¤f3 ¤f6µ

(پیشنهاد دیگر انجین ! 14...£c7است (که از قلعه رفتن ممانعت میکند)
15.g5 (15.h3 e5!; 15.0–0? ¥xh2+) 15...¤e8
و در اینجا شکافت  ...e5خطرناک است بنابراین:
(!16.¤f3 e5
15.h4

به نظرم با ادامهی  15.g5 ¤d7 16.¥g4 e5! 17.¥e6+ ¢h8سیاه خیلی
بهتر بود.
15...£c7

قبالً ایدهی  ¥f4را دیده بودم .اما از نظر پوزیسیونی به نظرم تعویض فیل خوبم با
فیل بد حریف صحیح نمیآمد ،اما فکر کردم که شدت ضربات حریف کاهش پیدا
کرده است.
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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

کار را با ادامهی زیر انجام دهد:
19.¤xc4 dxc4

(در صورت  19...e4بهنظر میتوان آن را بی اثر ساخت و موقعیت خود را
بهتر کرد)20.¥g2 dxc4 21.£xc4+ ¥f7:
20.£xc4+ ¥f7 21.£xc6
19...¥g6
¹19...exd4 MF: 20.¥xd4
;a) 20.¥xf4?! £xf4
b) 20.cxd4 ¥xe3

(!! ،MF:20...¥h5احتماالً دیدن این حرکت برای من مقدور
نبود و در ادامه:
(21.£xh5 ¥xe3 22.fxe3? £g3†-+
21.£xe3 ¥h5

!?16.g5 ¤d7 17.¥f3

این حرکت با توجه به وقایعی که بعداً افتاد به نظر منطقی است ،اما حقیقتاً طرح این
حرکت را متوجه نشدم! اما دو حرکت زیر را آنالیز کرده بودم:
;!17.¥g4 e5
17.h5 e5
17...¥f4

حرکت  17...e5هم به نظر انجین خوب است.
18.£e2 e5

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

در اینجا حدود  11دقیقه دربارهی قربانی پیادهی  eبا ادامهی زیر فکر کردم:
18...¥g6 19.¥xf4 ¦xf4 20.£xe6+ ¢h8

به نظرم سیاه جبران مناسبی در این مورد داشت ،اما خیلی مطمئن نبودم.
بعد از بررسی انجین مشخص شد که حدسم درست بود:
MF:21.¢f1

تا از ستون خارج شود و در ادامه:
)(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

اگر او ارایه قربانی را زودتر اجرا میکرد چه میشد؟ ابتدا فکر کردم که میتواند این

و بعد ...¦ae8
;20...¤e5 21.¥xe5 ¥xe5 22.0–0 ¥g6-+

حرکت انجین:
MF:19...¥xe3 20.£xe3 exd4 21.£xd4 ¤e5
?!20.¤xc4

این حرکت را کالً ندیدم! باید حداقل به تعویض در  c4توجه میکردم ،خصوصاً
اینکه این تعویض قطر مهمی به سمت شاه را باز میکند ،نوشدارو 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

خیلی برام سخت بود تا سوار رو نگیرم .لحظاتی بهدیگر حرکات ممکن فکر کردم
اما شاید بهتر بود به این موضوع نگاه دقیقتری میانداختم.
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
قطعاً این حرکت ضعیفتر از حد استاندارد است .ادامهی  22...¦ac8به نظر بهتر
بود:
23.£xc7 ¦xc7 24.¥xf4 exf4 25.¦c1
((MF: 25.¢d2 25...¦fc8 26.¦hc1 ¤b6µ/-+
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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

ادامهی زیر صحیح نیست:
23...¥xe3 24.¥xa8 ¥xf2+ 25.¢xf2 ¥d5+ 26.¢e3 ¥xa8
و انجین صحت تصمیم گرفته شده در بازی ) (...¦ad8را تأیید میکند.
24.0–0

در جریان بازی فکر میکردم تصمیم نادرستی گرفتم چون به مرحلهی آخربازی
نزدیک شده بودیم و شاه باید به سمت مرکز حرکت میکرد .اما 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:

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.¥xf4

!?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
همانطور که از ابتدا چنین نظری داشتم ادامهی  26.exd4احتماالً ضروری نبود.
انجین هم تایید میکند که این حرکت اقدامی بهتر از پسگرفتن با پیادهی  cاست.
اما جزایر پیادهای ایجاد شده است.
!?26...¤b6

اشتباهی نامحسوس رخ داد .به نظر انجین:
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
تالش کردم اسبی که از بازی خارج بود را با  ¤c2یا  ¤b1به بازی برگردانم .شاید

این موضوع ضروری نبود ،گرچه دو ادامهی زیر هم مقدور بود:
;29...¤c4
29...¦b8
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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

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

نظر انجین ! 30.¦e2با طرح  ¦a2است.
مجبور بودم  30...¥f7کنم تا در زمان الزم  ...¤c4را داشته باشم.

?32.¦1c3
32.¦f1 ¦xf1+ 33.¢xf1

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

30...¦b8

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

مجبور بودم برای فعال کردن بازی خویش تالش کنم تا توان مقابله با این پیادهها
را داشته باشم.

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

در حقیقت به پیادهی  b5حمله کردم .نوعی حملهی نامرئی!

و با این حرکت شاه ،ختم غائله صورت گرفت.
حرکت  33...¥f7به نظرم درست نبود اما در آن زمان خیلی مطمئن نبودم!
اما بهنظر انجین حرکت خوبی بود:
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!-+
این حرکت را زمانی که  31...¥e8کردم دیده بودم (ایدهی آن کامالً مشخص

است).
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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

کشید و تایید میکرد ،بسیار قابل توجه بودند .مثالً حس او در مورد قربانی پیاده بعد
از:
18...¥g6 19.¥xf4 ¦xf4 20.£xe6† £h8

صحیح بود اما ارزیابی وی در حرکت یازدهم ،کامالً غلط بود .بر این اساس شاید
بازیکن مهرهی سیاه باید بیشتر به حس شهودی خود اعتماد کند مشروط بر اینکه
در کنار آن تالش برای محاسبه دقیق لحاظ کرده باشد.
با توجه به مواردی که انجین نرمافزار چسبیس گوشزد میکند ،به موقعیت بعد از
حرکت  14.g4توجه ویژه باید کرد و نکاتی را توضیح داد:

35.¦xc3

از اینجا به بعد ،به قول معروف فقط باید تکنیک بلد باشی!
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

بازگشت فیل به  e8یعنی  14...¥e8بهعنوان ایدهای عمومی در ساختار فرانسه
شناخته شده است ،اما بازیکن مهرهی سیاه در اینجا حرکت را سریع و بیمهابا و
بدون درنظر گرفتن امکان اجرای ایدههای دیگر ،انجام داد .استاکفیش و کومودو
با عمق محاسبه قابل اعتماد ( +27برای کومودو و  +30برای استاکفیش)
پیشنهادات نیرومندتری با  14...£c7و  14...¤c8میدهند .در این مورد چه
توضیحاتی میتوان داد؟

بعد از اتمام بازی استپ (حریفم با مهرهی سفید) اشارهای به ادامهی زیر 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

و بعد از چند حرکت دیگر ،سفید واگذار کرد.
0–1

همانطور که در جریان آنالیز با کامیپوتر مشاهده کردید ،برخی از تحلیلهای بازیکن
مهرهی سیاه مردود شد و در مجموع آنالیز شخصی او خیلی هم بد نبود.
حرکت هفتم سفید  7.b3مشکوک اما قابل بازی بود .طرح ارایه قربانی سفید خیلی
دقیق نبود اما بازی خوبی میتوانست برای وی به ارمغان آورد خصوصاً با توجه به
اینکه بازیکن مهرهی سیاه پاسخ ضعیفی را برای آن در نظر گرفته بود
( )22...£xc6و دو خطای حرکتی در حرکات  32و  34مرگبار بودند.
نقاطی از آنالیز که کامپیوتر قوهی شهودی بازیکن مهرهی سیاه را به چالش می

اوالً ،وقتی مولفهی  PVانجین را روشن میکنیم (مولفهی  PVپارامتری در انجین
هاست ،که به شما اجازهی دیدن شاخههای مختلف در آنالیز بازی را میدهد ،برای
این منظور باید بر روی کلید  +-کلیک کنید) میتوان شاخههای مختلف را با
یکدیگر قیاس کرد .با این کار ،در حقیقت از عمق محاسبهی انجین اندکی میکاهیم
و زمان محاسبهی آن را بیشتر میکنیم اما در عوض میتوانیم دو یا سه حرکت با
اولویتهای دیگر را نیز مشاهده کنیم .برای این منظور شاید ترجیح بر این باشد که
بین یک یا دو حرکت  PVدر جریان آنالیز مشاهده کنیم (این پارامتر قابل تنظیم
کردن است) با این ترتیب نسبت مناسبی از زمان به عمق محاسبه را در قیاس با
دیدن سه یا چهار  PVخواهیم داشت.
دوماً ،در برخی مواقع ،البته در این مورد خاص اینچنین نیست ،اما فرض کنیم چنین
باشد؛ حرکت پیشنهادی انجین را متوجه نمیشویم .مثالً چه نکتهی مثبتی در حرکت
 14...£c7میتواند وجود داشته باشد؟ اگر از چسبیس یا فریتز استفاده کنید ،با
کلید کردن کلید  Xمیتوان از او خواست تا تهدیدهای موجود در پوزیسیون را به ما
نشان دهد .در این حالت انجین فرض میکند بازیکنی که نوبت اوست ،حرکت
دیگری کرده (در حقیقت به صورت مجازی یک حرکت خنثی انجام میدهد) و نتیجه
را به شما نشان میدهد .با این ترتیب در اینجا ،انجین تهدید  15...e5را نشان می
دهد.

ویژهنامهی شمارهی  ،3مرداد  ،1397کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 70

در حقیقت این ویژگی -Xفانکشن انجین میتواند در بسیاری از موارد مفید باشد
خصوصاً زمانهائی که حرکتی را یافته و برای انسان خیلی قابل درک نیست.
امیدوارم توجه داشته باشید که در ارایه این بازی و آنالیز آن ،هدف ارایه مدلی برای
بازی نبود چراکه دو بازیکن قوی نبوده و در سطح ریتینگ  1800هستند ،بلکه هدف
فقط آموزش شیوهی صحیح آنالیز بازی خود و تحلیل آن با کمک کامپیوتر و ارتقای
توان ضمیرناخودآگاه خود بود.
همانطور که مشاهد شد ،هدف آموزش هدفمند شطرنج ،بازپروری قوهی شهود یا
همان توان ضمیرناخودآگاه شطرنجی است .هدف جال دادن نقاط قوت و رفع نقاط
ضعف بازیکن است .آنالیز مداوم بازیهای شخصی برای این منظور حیاتی است و
با جدیت باید مورد استفاده قرار گیرد و کامپیوتر نیز در این میان نقش به سزائی
خواهد داشت.

اکنون به دستآورد آنالیز بازی میپردازیم .اینکه چگونه باید آموزش آتی خویش را
سازماندهی کنیم و به قولی چگونه برنامهی آتی خودآموزمان را ترتیب دهیم؟
در این مورد خاص ،بازیکن مهرهی سیاه در گشایش مشکلی نداشت ،و متوجه شد
که نباید بیش از حد برای مهرهی فیل ارزش قائل شود .بهرغم آنکه توان تبدیل
برتریهای تکنیکی را دارد اما قدرت محاسبهی او خیلی خوب نیست و باید به قدرت
پیادهی روندهی حریف توجه بیشتر کند.
بنابراین سرفصلهای متعددی را باید تمرین بیشتر کند تا در آینده پیشرفت بیشتری
بهدست آورد .در حقیقت متوجه شد که در ادامهی فرآیند خودآموزی خود روی چه
نکاتی باید تمرکز بیشتر داشته باشد و این همان نکتهی مهمی است که در نتیجهی
آنالیز بازی شخصی خود به دست آورده است و عامل مهم رشد مهارت تدریجی
شطرنج وی خواهد شد .دوستان اگر در مقاالت شیوهی تفکر که قبالً ارایه کرده بودم
توجه کنند به این شیوهی تفکر که به بازخوردهای عملکرد خود رد یک بازی توجه
کرده و سرفصلهای آموزشی آتی خود را ترسیم مینمائیم ،تفکر بازخوردی گوئیم.

تئوری شیوهی بازی در مرحلهی آخربازی اغلب به
چندین سرفصل کلی متفاوت تقسیمبندی میشود.

بیایید ببینیم چگونه این اصل در گذشته از سوی استادان بزرگ شطرنج استفاده
میشده است.

سرفصل اول شامل آخربازی تئوریک است ،که نقش
دانش زیربنایی دارد و در این موارد باید پوزیسیونهای
متعددی را شناخته و ملکهی ذهن کرد .تعداد این
پوزیسیونهای تئوریک روزبهروز در حال افزایش است
و بدون آگاهی از آنان نمیتوان بازی خوبی داشت.
سرفصل بعدی

آخربازیهای کاربردی

1

است که برای درک انواع
خاصی از پوزیسیونها بهکار میآیند .پوزیسیون
های زیادی در مرحلهی وسطبازی سراغ نداریم
که بتوان آنان را مستقیماً تبدیل به پوزیسیونی
شناخته شده از نوع آخربازی تئوریک نمود بلکه
دراین میان عموماً پوزیسیونهای پیچیدهای
ایجاد میگردند که بعداً قابل تبدیل به
”پوزیسیونهای تئوریک“ خواهند بود .اگر
بخواهیم در این پوزیسیونهای میانی بازی
خوبی بهنمایش گذاریم ،الزم است با اصول تکنیکی خاصی آشنا باشیم که در
پوزیسیونهایی کارآئی دارند که از نوع تئوریک نیستند.
یکی ازاین اصول ،اصل ضعف دوم است ،که در تمامی کتابهای خوب تکنیک در
شطرنج بهآن اشاره شده است.
بهنظر دوورتسکی ،اصل ضعف دوم ،یکی از مهمترین اجزای تحقق برتری در مرحله
ی آخربازی است .این مربی برجسته روس به این شکل ادامه میدهد« :وقتی حریف
پوزیسیون مُنفعلی دارد ،باید به ضعفهای متعدد او حملهور شوید .اگر تنها به یک
ضعف او حمله کنید ،امکان دفاع وجود دارد .پس الزم است به ضعفهای دیگر او
نیز حمله کرد .در بسیاری از حاالت حتی الزم است این ضعف دوم را ابتدا ایجاد کرد
و سپس بهآن حملهور شد».

برای شروع بهتر است به مثالی (تأسفبرانگیز) از برجستهترین استاد بزرگ اسلوونی،
دکتر میالن ویدمار ،نگاهی بیندازیم .امسال یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تولد
او را جشن میگیریم ( ECUسال  2010را سال ویدمار نامید).

یادآوری سردبیر
برخی دیگر از مولفین به این نوع آخربازی که درست قبل از شکلگیری آخربازی
تئوریک وجود دارند و تکلیف سرنوشت بازی در آنها هنوز به شکل قطعی روشن
نیست” ،آخربازی حاد“ یا ”آخربازی بحرانی“ نام نهادهاند ،به عنوان مثال میتوانید
به کتاب بسیار جالبی که استاد بزرگ دانمارکی سیالس اسبیالند با عنوان
نوشته و در آن تالش کرده این نوع آخربازی را دستهبندی نماید
مراجعه کنید.

1 Practical Endgame
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3...¢e7 4.¢d3 ¢d6 5.¦a5

فلور ،سالو -دکتر ویدمار ،میالن ،ناتینگهام 1936

هنر کسب برتری در آخر بازی به طور مستقیم با عملیات تاکتیکی در ارتباط است.
بنابراین ادامهی زیر خوب نیست:

XABCDEFGHY
(8-+-tr-mk-+
'7+p+-+p+p
&6p+n+-+p+
5+-+p+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+P+-zPP+-#
"2P+-+-+PzP
!1+-tR-+K+-
xabcdefghy

5.¢d4? ¦b8! 6.¦a5 c5+! 7.¢d3 (7.¦xc5?? ¦b4+) 7...¦b6
5...¦a8 6.¢d4

سفید یک برتری دارد ،اما سیاه بهراحتی میتوانست نتیجه را به دلیل بازی بیدقت
سفید مساوی کند .او فقط به یک یا دو حرکت برای آوردن شاه خود به مرکز و
بنابراین دفاع از پیادهی  d5که تنها ضعف وی به شمار میرود ،نیاز دارد.

فلور دریافت که ضعف  d5برای برد بازی کافی نیست .به همین دلیل ،به طور
حیرتآوری ضعف دوم را ایجاد کرد و شاه و رخ سیاه را به دفاع واداشت.
1.¤xc6! ¦c8 2.¦c5

حرکت  2.¢e2میتوانست بهتر باشد ،زیرا سیاه نمیتواند آخربازی پیادهای

XABCDEFGHY
(8r+-+-+-+
'7+-+-+p+p
&6p+pmk-+p+
5tR-+p+-+-%
4-+-mK-+-+$
3+P+-zPP+-#
"2P+-+-+PzP
!1+-+-+-+-
xabcdefghy

یک حاکمیت تمام عیار! رخ سیاه تنها دو خانه ( a8و  ) a7در اختیار دارد و شاه سیاه
نمیتواند حرکت کند ،زیرا در این صورت ،شاه سفید امکان مییابد به  c5یا  e5برود.
اما این برای برد سفید کافی نیست و باید ضعف دوم را ایجاد کند .تنها دراینصورت،
امکان دفاع از سیاه سلب میشود .مشخص است که سفید به ایجاد ضعف دوم در
جناح شاه نیاز دارد .ببینیم فلور چگونه از پس این وضعیت برآمد .در ابتدا به آرامی
وضعیت را در جناح وزیر بهبود بخشید و سپس تحرکاتی را در مرکز و جناح شاه آغاز
کرد:
6...f5

2...¦xc6 3.¦xc6 bxc6 4.b4 ¢e7 5.¢d3 ¢d6 6.¢d4

را اداره کند و سفید بازی را میبرد.
پس از  2...bxc6 3.¦c5نیز وضعیت مشابه بازی ایجاد میشود.

دکتر ویدمار دریافت که حرکت  e3-e4تعیینکننده خواهد بود و میخواست که تا
حد امکان پیادههای بسیاری را در خانهی بحرانی  e4تعویض کند (معموالً تعویضها
به نفع مدافع است).
!?7.b4 ¦b8

?2...bxc6

دکتر ویدمار قطعاً با ادامهی زیر از خود بهتر دفاع میکرد:
2...¦xc6 3.¦xd5 ¦c2

پس از ادامهی زیر با تعداد یک حرکت کمتر آخر بازی پیاده نیز به تساوی میانجامد:
3.¦xc6 bxc6 4.b4 ¢e7 5.¢e2 ¢d6 6.¢d3 c5
3.¢e2

طبق قاعده ،در اینجا نباید شتاب کرد! پس از حرکت عجوالنهی  3.¦a5سیاه
فعالتر میشود:
!3...c5! 4.¦a6 c4

حرکت باال با بختهای خوب تساوی همراه است .به همین دلیل ابتدا باید شاه را
در مرکز مستقر و سپس رخ را فعال کرد.

دوورتسکی در کتابهایش نشان داد سیاه باید با یک بازی فعاالنه دفاع کند که به
مفهوم طرحریزی است:
شاه به  b7میرود (و به شاه سفید اجازه میدهد داخل شود) ،رخ به ستون نیمهباز e
میرود که شاید بعداًبا قربانی یک پیاده (  f4یا  ) d4باز شود.
!8.a3

آهسته حرکت کنید!
!8...¦a8 9.e4

سفید نمیتواند وضعیت خود را بهتر کند و اکنون زمان آن است که ضعف دوم در
جناح شاه ایجاد شود .سیاه گزینهای ندارد و مجبور میشود در مرکز تعویض کند.
9...fxe4 10.fxe4 dxe4 11.¢xe4
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XABCDEFGHY
(8r+-+-+-+
'7+-+-+-+p
&6p+pmk-+p+
5tR-+-+-+-%
4-zP-+K+-+$
3zP-+-+-+-#
"2-+-+-+PzP
!1+-+-+-+-
xabcdefghy

بازنده است :بعد از کیش با رخ ،سیاه تنها دو خانه دارد که آن نیز مانع برد سفید نمی
شود.
21.¦e5+! ¢d6
21...¢f6 22.¦c5! ¦c7 23.¦a5 ¦a7 24.¢d4 & ¢c5
22.¦e8 c5

پس از ادامهی 22...¦e7 23.¦xe7 ¢xe7 ¦a7 24.¢e5آخر بازی پیاده
امیدوارکننده نیست .سیاه نمیتواند خود را نجات دهد .حتی با حرکت  c6-c5که
میخواست با آن از یکی از ضعفهایش رهایی یابد.
23.¦d8+! ¢c6

شاه نمیتوانست به عرض هفتم قدم بگذارد ،زیرا به آخر بازی پیاده میانجامید:

لحظهی بحرانی بعدی :سفید با نفوذ شاه خود تهدید میکند .مناسبترین دفاع در
وضعیتهای مشابه ،یک دفاع فعاالنه است :بنابراین سیاه باید رخ خود را آزاد کند.
ما از قبل این این اصل را میدانستیم :شاه در  ،c7رخ در یک ستون باز ،سپس
! 11...¢c7و  11...¢b6و کیش با رخ در  e8یا .f8
11...¦a7?! 12.¢f4 h6

در غیراینصورت ،شاه با اثری تعیینکننده در  h6نفوذ میکند:
12...¦a8 13.¢g5 ¦a7 14.¢h6 ¢e6 15.g4

با ایدهی  ( h4 – h5دوورتسکی).

سفید ضعف جدیدی را ایجاد و تثبیت
ترکیبی در دو جناح همراه است.

23...¢c7 24.¦h8 cxb4 25.¦h7+ ¢b8 26.¦xa7 ¢xa7 27.axb4
شاه برای گرفتن پیادهی  h6میرود و سفید سریعتر عمل می کند .ادامهی بازی

کامالً تکنیکی است.
24.¦c8+ ¢b6 25.¦xc5 ¦h7 26.¦e5 ¢c6 27.¦e6+ ¢b5 28.¢f5
¦f7+ 29.¦f6 1:0

بیایید به یک بازی مدرن به عنوان مثالی دوگانه نگاهی بیندازیم.
نیکولیک ،پردراگ – مووسسیان ،سرگئی
پوالنیکا دروج1996 ،

13.h4 ¢e6 14.¢g4 ¦a8 15.h5! g5
کرد؛ پیادهی  .h6حرکت بعدی با حملهای
!16.g3

شاه به مرکز بازمیگردد .حرکت انجام شده بسیار عالی است .سفید باید مراقب باشد،
زیرا پس از  16.¢f3 ¦f8 17.¢e4 ¦f4سیاه میتواند به بازی برگردد.
16...¦a7 17.¢f3 ¦a8 18.¢e4 ¦a7 19.¢d4 ¢d6 20.¢e4 ¢e6

XABCDEFGHY
(8-+-+-+-+
'7tr-+-+-+-
&6p+p+k+-zp
5tR-+-+-zpP%
4-zP-+K+-+$
3zP-+-+-zP-#
"2-+-+-+-+
!1+-+-+-+-
xabcdefghy

حرکت بعدی مانوری است که نتیجهی بازی را مشخص میکند .پس از آن سیاه

XABCDEFGHY
(8-+-+-+-+
'7+-tr-+-+p
&6p+pmk-zpp+
5+-tR-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-mK-zP-#
"2P+-+PzP-zP
!1+-+-+-+-
xabcdefghy
موضوع این مثال ،بسیار شبیه مثال قبلی است :رخ و شاه سیاه باید چشم انتظار
باشند ،اما این هنوز برای برد سفید کافی نیست .ایجاد ضعف دوم در جناح شاه
ضروری است.
1.¦a5 ¦a7 2.g4! h6
2...c5? 3.¢d3 ¢c6 4.¢c4+3.h4 ¦a8
3...f5? 4.gxf5 8 gxf5 6 5.f4+4.b4 ¦a7 5.a3

پردراگ نیکولیک از بازی فلور – ویدمار آگاه بود؛ اصل ،همان است!
5...¦a8 6.¢d3 ¦a7 7.e3 ¦a8 8.f4! exf4 9.exf4 ¢c7
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XABCDEFGHY
(8-+-+-+-+
'7+-+r+-+-
&6p+p+kzp-zp
5+-+-+-+R%
4-zP-+-zPP+$
3zP-+-+-mK-#
"2-+-+-+-+
!1+-+-+-+-
xabcdefghy

XABCDEFGHY
(8r+-+-+-+
'7+-mk-+-+-
&6p+p+-zppzp
5tR-+-+-+-%
4-zP-+-zPPzP$
3zP-+K+-+-#
"2-+-+-+-+
!1+-+-+-+-
xabcdefghy

17.¦a5 ¦a7 18.¢h4 ¢f7 19.¢h5 ¢g7 20.f5 ¢h7
20...¢f7 21.¦c5! ¦c7 22.a4 & 23.b5+-.
21.¦c5 ¦c7 22.a4 ¢g7

در این بازی نیز سیاه یک دفاع منفعالنه در پیش گرفت که هیچ موفقیتی دربرنداشت.
10.h5! gxh5

پس از  10...g5 11.¢e4شاه سفید به خانههای  f5و  g6حرکت میکند .اکنون
برای یک بازی متقابل فعاالنه بسیار دیر است:
11...¦g8 12.¦xa6 gxh5 13.gxh5 ¦g4 14.¢e4+-.

یا
22...¦b7 23.¦c6 ¦b4 24.¦f6

و سفید به راحتی میبرد.

!11.¦xh5 ¦g8 12.¦h4

23.b5 axb5 24.axb5 ¦b7 25.bxc6 ¦c7 26.¦c1 ¦c8 27.c7 ¢f7
28.¦c6 ¢g7 29.¢h4 ¢f7 30.¢g3 1:0.

!?12...¢d7

کسی که ساختار کارلسباد را مطالعه کرده باشد ،احتماالً با مثال پیش رو مواجه شده
است:
آلکساندرکوتوف– لودک پاخمن

ادامهی  12.¦xh6 ¦xg4 13.¦xf6 ¦g3+بدتر است و به آخر بازی تقریباً
مساوی میانجامد .رخ  h4منفعل است ،اما فقط به طور موقت .زیرا شاه در مسیر او
نیست که مجبور به حمایت از آن باشد.
پس از حرکت فعاالنهتر ?! 12...f5سیاه بختهای بیشتری داشت.

ونیز 1950

13.¢e4 ¢e6 14.¢f3 ¦h8 15.¦h5 ¦h7 16.¢g3
رخ باید به  c5برود تا از آنجا سیاه را آچمز کند .شاه باید به

ایده مشخص است:
 h5برود تا از آنجا بتواند به ضعف ایجاد شده در  h6حمله کند .بهزودی سیاه
بیخانمان میشود.

16...¦d7

سیاه میکوشد تا فعال باشد ،اما سفید این اجازه را به او نخواهد داد .پیاده میتواند
منتظر بماند.

XABCDEFGHY
(8R+-+-+-+
'7+-tr-+p+p
&6-+pvl-mkp+
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+NzP-zP-#
"2-+-+-zP-zP
!1+-+-+-mK-
xabcdefghy
وضعیت سفید فوقالعاده است :او حملهی اقلیت را به نهایت به نمایش گذاشته است.
ضعف موجود دائمی است :مشخص است که سیاه نمیتواند تهدید  c6-c5را به
دلیل  d4-c5و  ¦a5و ازدست رفتن پیادهی  d5عملی کند .اما تنها یک ضعف
برای برد کافی نیست .سفید باید ضعف و فرصتی دیگر در جناح شاه ایجاد کند.
این یک حرکت بسیار مهم است که باید به خاطر سپرده شود .سفید

!1.g4
پیادهی  hرا
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میخکوب و ضعیف کرد .رخ سفید در هرلحظه میتواند به آن حمله کند و شاه سیاه
مجبور است از آن دفاع کند .یادآوری :در چنین وضعیتهایی سیاه باید  h7-h5بازی
کند ،زیرا در غیر اینصورت ،بخت با سفید یار خواهد بود و میتواند  g2-g4بازی
کند!
1...¢e6 2.¢g2 ¦b7 3.¦e8+

یک بازی آرام و سراسر با مانور آغاز میشود .سفید جایگاه مهرههای خود را بهبود
میبخشد و موقعیت سیاه را تضعیف میکند.
3...¦e7 4.¦h8 f6

سیاه گزینهای نداشت ،پیادهی  f6هنوز ضعیف نیست ،اما با ورود کامل شاه سیاه به
جناح وزیر ،ضعیف میشود.
5.h4 ¦b7 6.¢f3 ¦f7 7.¦e8+ ¦e7 8.¦d8
سفید حرکت  ¤c5را تدارک میبیند .پس از انجام آن ،تهدید  ¦xd6نمایان خواهد

شد .رخ سیاه به پیادهی  c6زنجیر میشود و باید از آن دفاع کند.
8...¦a7 9.¤c5+ ¢e7

XABCDEFGHY
(8-+-tR-+-+
'7tr-+-mk-+p
&6-+pvl-zpp+
5+-sNp+-+-%
4-+-zP-+PzP$
3+-+-zPK+-#
"2-+-+-zP-+
!1+-+-+-+-
xabcdefghy

بازی وجود دارد.
14.¦d6 ¦a6

XABCDEFGHY
(8-+-+-+-+
'7+-+-mk-+p
&6r+ptR-zpp+
5+-zPp+-+-%
4-+-+-+PzP$
3+-+-zPK+-#
"2-+-+-zP-+
!1+-+-+-+-
xabcdefghy

!15.g5

یک مانور آموزنده! سفید راهی برای نفوذ شاه خود از طریق خانهی  e5باز میکند.
15...fxg5 16.hxg5 ¢f7 17.¢g3 ¢e7 18.f3
سفید باید مراقب باشد :او تنها زمانی که خانهی  e4دفاع داشته باشد ،میتواند با شاه

خود از عرض چهارم نفوذ کند .در غیراینصورت ،سیاه فرصت بازی متقابل همراه با
کیش را ابتدا در  a4و سپس در  e4خواهد یافت.
18...¦a3 19.¢f4 ¦a4+ 20.¢e5 ¦a3

این بازی متقابل ،تنها روزنهی امید سیاه است ،زیرا در ادامه به یک آخر بازی با یک
پیاده کمتر و تعداد مهرههای کاهش یافته در روی صفحه میانجامد.

!10.¦c8

باید دقت کرد؛ سفید باید شاه سیاه را از پیادههای جناح شاه دور کند و به ستون
دیگری بفرستد .پس از حرکتهای شتابزدهی 10.¦h8 ¥xc5 11.dxc5 ¦a5
 12.¦xh7+ ¢f8سیاه به طور موفقیتآمیزی از پیادههایش دفاع میکند.
!10...¥xc5 11.dxc5 ¢d7 12.¦h8
سیاه نمیتواند به خانهی سرنوشتساز f8

پس از حرکت بینابینی (زوئیشن زوگ)،
برود .پس از  12...¦a5 13.¦xh7+ ¢e6 14.¦g7سفید برنده میشود.

!12...¢e6 13.¦d8

سفید با مانور به هدف خود دست یافت :او سیاه را در وضعیتی قرارداد که دفاع در
آن بسیار دشوار است .رخ به  d6خواهد رفت و رخ سیاه مجبور میشود دفاع منفعالنه
ای در پیش بگیرد.
13...¢e7
 13...¦c7و با

بعداً در تحلیلی (از سوی اسپیلمن) مشخص شد که بعد از حرکت
ادامهی  14.¦d6 ¢e5دفاع فعالتری داریم و فرصتهای بیشتری برای تساوی

21.¦xc6 ¦xe3+ 22.¢xd5 ¦d3+ 23.¢e4 ¦c3 24.f4 ¦c1 25.¦c7+
¢d8
پس از حرکت زیرکانهی  25...¢e6سفید باید مراقب ترفند مشهور زیر باشد:
26.¦xh7 ¦c4+ 27.¢f3 ¦xc5 28.¦g7 ¦c6! 29.¦xg6+ ¢f5 30.¦xc6

و پات!
راهحل در حرکت  26.¦c6نهفته است که در آن شاه به جناح وزیر میرود.
26.¦xh7 ¦xc5 27.¦f7

جمعبندی:
اصل ضعف دوم ،یکی از مهمترین عوامل (تکنیک) تحقق برتری در آخر بازی است.
هنگامی که وضعیت حریف مُنفعالنه است ،باید به ضعفهای مختلف او حمله کنید
و اگر تنها به یک ضعف حمله کنید ،حریف احیاناً میتواند دفاع کند.

مصاحبهگر:

 ،برگردان :ع .عطاخان

اسپاسکی – الرسن در تقابل اتحاد جماهیر شوروی با تیم " باقی جهان" در سال 1970

ماخذ:
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مترجم:

.
سبک بازی متفکرها شاملِ ویژگیهای متمایزی است؛ برخی از این ویژگیها
نشاندهنده قدرت این دسته از بازیکنان است ،درحالیکه برخی دیگر را میتوان به
عنوان یک ضعف بالقوه درنظر گرفت که میتواند مورد بهرهبرداریِ رقیبانِ آماده قرار
گیرد.
ویژگیهای سبک متفکر شامل موارد زیر است:
 درک بسیار باال نسبت به جای صحیحِ قرارگیری سوارها و هماهنگی آنها
 توانایی باال در شناسایی برتریهای بسیار نامحسوس ،کسبِ این
برتریهای کوچک و تبدیل آنها به یک برتریِ محسوس.
 مهارت بسیار باال در آخربازی ،جایی که قاپیدن برتریهای کوچک یک
مزیت بزرگ محسوب میشود.
 توانایی برآورد ارزشِ قربانیهای پوزسیونی بلند مدت ،مثل قربانی
تفاوتهای پوزسیونی.
 اتکای کمتر به محاسبهی شاخهها ،تصمیمگیری بر اساس مفاهیم کلی
و بهکار بردنِ احساس و درک عمیقشان در بازی.
حال ببینیم چگونه این ویژگیها خود را در بازیِ شماری از مشهورترین متفکرها1

نشان دادهاند.

Janowski,Dawid Markelowicz - Capablanca,Jose Raul
New York 1916

این بازی یکی از مشهورترین بازی های کاپابالنکاست و از آن به عنوان یک شاهکار
بازی پوزسیونی یاد می شود .همچنین یک ضعف بالقوه در میان متفکرها را نیز
نمایان می سازد :بیدقتی در مرحله شروع بازی و اشتباهات تاکتیکیِ گاه و بیگاه
که ناشی از عدم توجه به برخی جزئیات در محاسبه است .رقیبانِ متفکرها ،می توانند
در تدارکِ خود برای بازی با این بازیکنان از این موضوع استفاده کرده و با انتخاب
شروع بازی هایی که در آنها محاسبه دقیق و توجه کامل به جزئیات تاکتیکی وضعیت
ضروری است ،آنها را به دردسر بیندازند.
!?1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.c4 c6 4.¤c3 ¥f5

از آنجایی که کرس و اُیوه هم از این حرکت در بازی هایشان استفاده کردهاند ،اشتباه
خواندنِ آن تاحدی سختگیرانه است ،اما قطعا می توانیم آن را مشکوک و تاحدی
ریسکی بنامیم که متضاد با سبک بازی کاپابالنکاست .او در یادداشتهای مربوط به
این بازی در کتابش« 2زندگی شطرنجی من» ،حتا اشاره ای به اینکه  ¥f5مشکوک
است نداشته است .همانطور که در سراسر کتاب بجای استفاده از شاخههای اجباری
و طوالنی ،برای تفسیر حرکات بیشتر از توضیحات کالمی استفاده کرده است .این
شیوهی تفسیر بازی را در میان متفکرها زیاد میبینیم ،این دسته از بازیکنان در حین
انجام بازی نیز بیشتر به همین شیوه فکر می کنند.
5.£b3

این حرکت چندان بد نیست اما بهتر بود سفید  5.cxd5بازی میکرد ،پس از
cxd5? 6.£b3 £b6 7.¤xd5

سفید پیاده میگیرد و در صورت:
5...¤xd5 6.¤d2 ¥g6 7.e4 ¤f6 8.e5 ¤d5 9.£b3
1 reflectors
2 My Chess Career
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سفید بهتر است.
5...£b6

XABCDEFGHY
(8rsn-+kvl-tr
'7zpp+-zppzpp
&6-wqp+-sn-+
5+-+p+l+-%
4-+PzP-+-+$
3+QsN-+N+-#
"2PzP-+PzPPzP
!1tR-vL-mKL+R
xabcdefghy

کتاب اصول استراتژی در شطرنج
به قلم الرس بوهنسن

!?6.£xb6

اما این حرکت اشتباه است و ابتکار عمل را به سیاه واگذار می کند .کاپابالنکا اشاره
کرده که در اینجا  6 cxd5بهتر است ،اما قویترین پاسخ ! 6.c5است که به برتری
سفید می انجامد:
£xb3 (6...£c7 7.¥f4! £c8 8.h3!?) 7.axb3
6...axb6 7.cxd5 ¤xd5! 8.¤xd5
الزم است تا با تعویض یک جفت اسب از امکان  ¤b5جلوگیری کرد.
cxd5 9.e3 ¤c6 10.¥d2

XABCDEFGHY
(8r+-+kvl-tr
'7+p+-zppzpp
&6-zpn+-+-+
5+-+p+l+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-zPN+-#
"2PzP-vL-zPPzP
!1tR-+-mKL+R
xabcdefghy

!10...¥d7
 10...e6دقیق

برای اجرای طرحِ  ¤a5 , b5 , ¤c4این حرکت الزم است ،لذا
نیست .از اینجای بازی به بعد پوزسیون سفید به آرامی درهم می شکند.

!11.¥e2 e6 12.0–0 ¥d6 13.¦fc1 ¢e7

از آنجایی که در آخربازی فعالیت شاه مهم است این حرکت به جای قلعه رفتن
ارجحیت دارد.
14.¥c3 ¦hc8 15.a3 ¤a5 16.¤d2 f5 17.g3 b5 18.f3 ¤c4

سیاه فاز اول طرح خود را اجرایی کرده و هم اینک از شانس های بهتری برای
پیروزی برخوردار است .در اینجا یانوفسکی برای ایجاد بازی متقابل با  e4برتری دو

فیل را به حریف واگذار میکند ،اما نکته اینجاست در حالی که بازی متقابل سفید
توهمی بیش نیست ،دو فیل سیاه در دراز مدت تضمین کننده برتری او خواهند بود.
!19.¥xc4 bxc4 20.e4 ¢f7

به سادگی جلوی هرگونه بازی متقابل سفید با  e5را می گیرد.
?21.e5

از آنجایی که در وضعیت های بسته دو فیل کارایی کمتری دارند یانوفسکی سعی
در بسته نگه داشتن مرکز دارد ،اما مشکل این حرکت این است که خانه کلیدی e5
را از اسب سفید میگیرد .بهتر بود سفید به دنبال نشاندن اسب خود در  e5از طریق:
21.exf5 exf5 22.f4

میبود .در این حالت پوزسیون سیاه تنها اندکی بهتر بود.
21...¥e7 22.f4 b5

حاال سیاه میتواند در هر دو جناح بازی کند و سفید مجبور است همواره شکافهای
پیادهای  ...b4و  ...g5را درنظر داشته باشد .کاپابالنکا به شیوه ای ستودنی این طرح
ها را پیش میبرد.
23.¢f2 ¦a4 24.¢e3 ¦ca8 25.¦ab1 h6! 26.¤f3 g5! 27.¤e1 ¦g8
28.¢f3 gxf4 29.gxf4 ¦aa8

بهخاطر هماهنگی بهتر سوارها ،سیاه قادر است بهطور همزمان در هر دو جناح بازی
کند.
30.¤g2 ¦g4 31.¦g1

بعد از این حرکت ،آچمزی آزار دهندهای برای سفید ایجاد خواهد شد.
 31. ¤e3را سیاه با  31.. ¦h4پاسخ می داد.
¦ag8 32.¥e1

سفید امیدوار است با  ¥e3و  ¤g3سیاه را وادار به عقبنشینی کند اما:
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XABCDEFGHY
(8-+-+-+r+
'7tR-+-vlk+-
&6-+-+p+-+
5+-+pzPp+p%
4-zPpzPlzPr+$
3+-+-+-vL-#
"2-zP-+-mKNzP
!1+-+-+-tR-
xabcdefghy

XABCDEFGHY
(8-+-+-+r+
'7+-+lvlk+-
&6-+-+p+-zp
5+p+pzPp+-%
4-+pzP-zPr+$
3zP-+-+K+-#
"2-zP-+-+NzP
!1+R+-vL-tR-
xabcdefghy
32...b4! 33.axb4

بعد از:
!33.¥xb4 ¥xb4 34.axb4 h5
سفید دفاع مناسبی برای مقابله با تهدید پیش راندن پیاده  hنخواهد داشت.
33...¥a4! 34.¦a1

داستان جالبی در پس این حرکت وجود دارد .کاپابالنکا در تفسیرش از این بازی
نوشته است که ”این حرکت کار سیاه را راحت تر می کند ،بهتر بود سفید 34.¦c1
ل
بازی میکرد“ .اما احتماال یانوفسکی که یک بازیکن تاکتیکی قدرتمند بود مشک ِ
حرکت پیشنهادی کاپابالنکا را در حین بازی دیده بود:
!34.¦c1 ¦xf4+

و سیاه میبرد .جالب است که کاپابالنکا آنقدر غرق در طرح بلندمدت پوزیسیونی
خود شده بود که حتا پس از بازی نیز به دنبال احتماالت تاکتیکی نگشته! یک رویکرد
کامالً نمونهوار از سبک بازی متفکرها!
34...¥c2

و حاال فیل تا به اینجای بازی غیرفعال سیاه هم به حمله می پیوندد و سفید قادر به
برطرف کردن آچمزی در ستون  gنخواهد بود .به هماهنگی عالیِ سوارهای سیاه
دقت کنید؛ یک نشانهی سبک بازی متفکرها.
35.¥g3 ¥e4+ 36.¢f2 h5! 37.¦a7

این حرکت به از دست رفتن قوا منجر میشود اما ادامهی
37.¤e3 h4

هم کارساز نبود.

37...¥xg2 38.¦xg2 h4 39.¥xh4 ¦xg2+ 40.¢f3 ¦xh2 41.¥xe7
!41.¦xe7+ ¢f8 42.¥f6 ¦gh8

و سیاه می برد
41...¦h3+ 42.¢f2 ¦b3 43.¥g5+ ¢g6 44.¦e7 ¦xb2+ 45.¢f3 ¦a8
46.¦xe6+ ¢h7 0–1

یک شاهکار پوزسیونی .اما برای ما نکته بااهمیتتر رفتار بازیکنان متفکر در حین
بازی است که این بازی گوشهای از آن را نمایان میسازد .مزایا و معایب این سبکِ
بازی باید مورد توجه خودِ بازیکن و همچنین رقیبان او قرار گیرد.
در سال  1921سرانجام کاپابالنکا با شکست السکر در رویارویی دوجانبه عنوان
قهرمانی جهان را که از  1894در اختیار السکر بود تصاحب کرد .اما پیش از اینکه
السکر عنوان قهرمانی اش را به کاپابالنکا واگذار کند شطرنجبازان قدرتمند دیگری
هم بودند که سودای قهرمانی جهان را داشتند .برجسته ترین آنها آکیبا روبنشتاین
بود که حتا تا آستانه رقابت با السکر هم پیش رفت اما آغاز جنگ جهانی اول در
سال  1914باعث شد رویارویی این دو برگزار نشود .نکته غمانگیز برای روبنشتاین
اینجا بود که در آن سالها به احتمال قوی او از قهرمان سالخورده جهان قویتر بود
(فتح  5تورنمنت معتبر در  1912گویای این مطلب است) و مایه تاسف بود که
اتفاقات غیرشطرنجی در آن سالها ،جهان را از تماشای رویارویی جذاب السکر-
روبنشتاین محروم کرد.
Rubinstein,Akiba - Schlechter,Carl
San Sebastian 1912

انتخاب
میشود.

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 c5 5.cxd5 ¤xd5 6.e4
دیگر سفید در اینجا  6.e3است که به پوزسیون های کامال متفاوتی منجر
!?6...¤xc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 ¥b4+ 9.¥d2 £a5

شاخه اصلی اینگونه ادامه مییابد:
9...¥xd2+ 10.£xd2 0–0 11.¥c4
10.¦b1 ¥xd2+ 11.£xd2 £xd2+ 12.¢xd2 0–0

ویژهنامهی شمارهی  ،3مرداد  ،1397کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 84

XABCDEFGHY
(8r+-+l+k+
'7+-tR-+pzpn
&6p+-+p+-+
5+p+-sN-zP-%
4-+-zPP+-zP$
3+-+LmK-+-#
"2P+-+-+-+
!1+-+-+-+-
xabcdefghy

XABCDEFGHY
(8rsnl+-trk+
'7zpp+-+pzpp
&6-+-+p+-+
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
"2P+-mK-zPPzP
!1+R+-+L+R
xabcdefghy
!!13.¥b5

¦d8

اینکه این حرکت از ( 13¥d3که بعد از آن نیز وضعیت سفید بهتر می بود) با اختالف
بهتر است در اینجا چندان اهمیت ندارد .نکته مهم توجه به تفاوت های بسیار کوچک
در ساختار پیاده ای از جانب روبنشتاین است .با انجام ( 13...a6که به نوعی
اجباریست زیرا سیاه نیازمند گسترش جناح وزیر خود است) کل بازی روند متفاوتی
را طی خواهد کرد.

این حرکت پیاده  a6را آسیب پذیر می کند اما مشکل بتوان حرکت بهتری پیشنهاد
داد ،برای مثال:

a6 14.¥d3 ¦d8 15.¦hc1 b5

با وجود پیاده در  a7حرکت  15.. ¤c6کامال منطقی می بود ،اما حاال برای سفید
امکان زیر مهیا شده است:
!15...¤c6 16.¢e3 ¢f8 17.¦b6

مطابق با بازیِ ماخاروف-هنریکسن ،هلسینکی  .1992بطور کلی ایده سیاه در چنین
وضعیت هایی به حرکت درآوردن اکثریت پیاده ای جناح وزیرش است ،اما همانطور
که در ادامه بازی میبینیم بخاطر توفق سفید در مرکز و جناح شاه هیچگاه این ایده
عملی نخواهد شد.
!16.¦c7 ¤d7 17.¢e3 ¤f6 18.¤e5 ¥d7 19.g4

روبنشتاین هرلحظه فشار را بیشتر می کند.
h6 20.f4 ¥e8 21.g5 hxg5 22.fxg5 ¤h7 23.h4 ¦dc8 24.¦bc1 ¦xc7
25.¦xc7

25...f6 26.gxf6 gxf6 (26...¤xf6 27.¦e7) 27.¤g4

با برتری سفید.
!26.¦a7 f6 27.gxf6 gxf6 28.¤g4 ¥h5 29.¤h6+ ¢h8 30.¥e2

استفاده از مناسبات تاکتیکی همزمان با بازی پوزسیونی از جانب سفید.
¥e8
][30...¥xe2 31.¤f7+
31.¦xa6 ¢g7 32.¤g4 f5 33.¦a7+ ¢h8

بعد از ? 33...¢g6کموخ (نویسنده کتاب شاهکارهای شطرنجی روبنشتاین )1شاخه
زیبای زیر را ارائه میدهد:
[34.h5+! ¢g5 (34...¢xh5 35.¤f6+) 35.¦g7+ ¢h4 36.exf5 exf5
37.¤h6 ¤f8 38.¤xf5+ ¢h3 39.¥f1+ ¢h2 40.¦g2+ ¢h3 (40...¢h1
]!41.¤g3#) 41.¦g3+ ¢h2 42.¢f2
34.¤e5 fxe4 35.¥xb5! ¤f6 36.¥xe8 ¦xe8

XABCDEFGHY
(8-+-+r+-mk
'7tR-+-+-+-
&6-+-+psn-+
5+-+-sN-+-%
4-+-zPp+-zP$
3+-+-mK-+-#
"2P+-+-+-+
!1+-+-+-+-
xabcdefghy
!37.¢f4

به سوی ترتیب دادن یک حمله ی ماتی!
¢g8 38.¢g5! ¦f8 39.¢g6! 1–0
1 Kmoch' s Rubinstein's Chess Masterpieces
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همانطور که اشاره شد متفکرها در اندوختن برتریهای کوچک بسیار توانا هستند.
این مهم خصوصا در آخربازی اهمیت دوچندانی می یابد زیرا می تواند تعیین کننده
نتیجه بازی باشد .احتماال بهترین معرف این ویژگیِ متفکرها ،قهرمان سابق جهان
واسیلی اسمیسلوف است .او که کتاب های با ارزشی در مورد آخربازی نیز نگاشته
است (به عنوان مثال آخربازی رخ )1پیروزیهای درخشانی در این مرحله از بازی
کسب می کرد –جایی که رقبا معموال دیرتر از او از خطرات پوزسیون آگاه می شدند.
بخاطر همین قدرت باال در آخربازی بود که او ابایی از بازیِ در پوزسیونهای ساده
حتا در برابر برترین شطرنجبازان روزگار خود -نداشت.Smyslov,Vassily V - Tal,Mihail
Moscow 1969

1.c4 ¤f6 2.g3 c5 3.¥g2 ¤c6 4.¤c3 g6 5.¤f3 ¥g7 6.0–0 0–0 7.b3

XABCDEFGHY
(8r+-+-trk+
'7zpp+-zpp+p
&6-+n+l+p+
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-sN$
3+PzP-+-zP-#
"2P+-+PzPLzP
!1tR-+R+-mK-
xabcdefghy

با این حرکت اسمیسلوف نشان میدهد که قصد ورود به یک نبرد تئوریک در شروع
بازی را نداشته و بیشتر به دنبال بازی در یک پوزسیون آرام است که بیشتر متناسب
با سبک بازی خودش باشد تا حریف قدرتمندش میخاییل تال .در اینجا  7.d4حرکت
فعالتری محسوب میشود.

پیاده های مضاعف سیاه در ستون  cیک ضعف بلند مدت محسوب میشوند و سفید
قصد دارد با انتقال اسب خود به  e4یا  e5به این پیادهها حمله کند .این درحالی است
که سیاه نمیتواند با 15...¥g4مانع از انتقال اسب به خانه  e5شود:

7...d5 8.cxd5 ¤xd5 9.¥b2 ¤xc3 10.¥xc3 ¥xc3

!16.¤e5! ¥xe2 17.¦e1 ¥a6 18.¤d7

در اینجا  10...e5به نبرد پیچیده تری منجر می شود که احتماال بیشتر با سبک
بازی تال همخوانی داشت .آنچه که در ادامه بازی شاهدش هستیم در بازی های
متفکرها به وفور دیده می شود :رقیبان به اشتباه می پندارند که شروع بازی به ظاهر
آرام و بیخطر متفکرها نشان دهندهی عدم تمایل آنها برای پیروزی بوده و فکر می
کنند به سادگی میتوانند به تساوی برسند ،در نتیجه به تعویض ها و ساده سازی
بازی ادامه میدهند ،درحالیکه این دقیقا مطابق طرحِ متفکرهاست!

و وضعیت سفید بسیار خوب است .همانطور که اسمیسلوف نوشته است” :در
آخربازیهای با پیادههای مضاعف ،اسب به فیل ارجحیت دارد “.همچنین باید اضافه
کنیم که در آخربازی های با پیاده منفرد نیز این ارجحیت اسب به فیل وجود دارد.
نمونهای ازاستراتژی به مثابه قوانین ساده!

11.dxc3 £xd1
ادامه ی بهتر برای سیاه11...£c7 :
12.¦fxd1 ¥f5

در اینجا تال پیشنهاد تساوی داد اما واضح است که اسمیسلوف از نتیجهی شروع
بازی بسیار خوشنود است!
13.¤h4! ¥e6

14.¥xc6 bxc6 15.¤f3 f6

16.¤d2! ¦fd8 17.¤e4 c4 18.¤c5

اسب در پایگاه قدرتمند مستقر می شود ،هرچند هنوز چیزی را تهدید نکرده است.
¥f5 19.f3 ¥c2 20.¦xd8+ ¦xd8

سیاه موفق شده کنترل ستون باز  dرا در اختیار بگیرد اما به دلیل آنکه خانهای برای
نفوذ در این ستون وجود ندارد این کنترل چندان گرهگشا نیست .شاه سفید برای
جلوگیری از  ¦d2به خانه  e1خواهد آمد ،درحالی که ضعف ساختار پیاده ای سیاه
دائمی است.
!?21.¢f2 ¢f7 22.b4 ¥f5 23.¢e1 e5

سیاه نمی تواند وضعیت ناخوشایند را تحمل کند و با ای حرکت یک پیاده از دست
میدهد .همانطور که اسمیسلوف اشاره کرده در اینجا حرکت بهتر  23...¥c8بود.
24.¤b7! ¦d7 25.¤a5 c5 26.bxc5 ¦d5

1 Rook Endings
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XABCDEFGHY
(8-+-+-+-+
'7zp-+-+k+p
&6-+-+-zpp+
5sN-zPrzpl+-%
4-+p+-+-+$
3+-zP-+PzP-#
"2P+-+P+-zP
!1tR-+-mK-+-
xabcdefghy

Petrosian,Tigran V - Yudovich,Mikhail Mikhailovic
Moscow 1967

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥e7 5.¥f4 0–0 6.e3 c5 7.dxc5
¤c6 8.£c2 ¥xc5 9.a3 £e7
امروزه انتخاب بهتر این حرکت است9...£a5 :
10.¥g5! ¦d8 11.¦d1 dxc4 12.¥xc4

این حرکت در آن زمان یک نوآوری محسوب می شد .بازی اُیوه-تایمانوف ،زوریخ
 1953به این شکل ادامه پیدا کرده بود:
12.¦xd8+ £xd8 13.¥xc4 ¥e7 14.0–0 ¥d7 15.¦d1 £e8 16.¥xf6
¥xf6 17.¤e4 ¥e7 18.¤fg5!? h6!? 19.¤d6 ¥xd6 20.£h7+ ¢f8
21.¦xd6 hxg5 22.¦xd7! £xd7 23.£h8+ ¢e7 24.£xa8 £d1+
25.¥f1 £b3! 26.h3 £xb2 27.a4 £b6 28.£h8! ¢f6?! 29.h4! £c5
!30.h5! g4 31.h6 £g5 32.h7! g3! 33.£g8 gxf2+ 34.¢xf2 ¤e7
35.h8£ ¤xg8 36.£xg8 £h4+
حرکت پتروسیان به این دلیل از حرکت اُیوه بهتر است که وزیر در خانهی  e7نسبت
?!27.¤b7

در عوض ورود به آخر بازی رخ با یک پیاده اضافی با ادامهی:
27.¤xc4 ¦xc5 28.¤d6+ ¢e6 29.¤xf5 ¢xf5 (29...gxf5!?) 30.e4+
(30.¢d2 e4!) 30...¢e6 31.¢d2; 27.e4 ¦xc5 28.¤b7 ¦c7 29.¤d6+
¢e7 30.¤xf5+ gxf5 31.exf5

اسمیسلوف ترجیح میدهد تا سوارهای سبک را دربازی نگه دارد .این تصمیم عالوه
بر اینکه از لحاظ عینی 1صحیح است از لحاظ روانشناسانه نیز از آنجایی که امکان
هرگونه بازی فعالی را از تال میگیرد بسیار تاثیرگذار میباشد.
!27...¦d7 28.¤d6+ ¢e7 29.g4

دوباره اسمیسلوف غیرفعال نگه داشتن سوارهای حرف را به گرفتن متریال ترجیح
میدهد .بعد از:
29.¤xc4 ¦c7

هرچند سفید یک پیاده جلو می افتاد اما سوارهای سیاه فعال میشدند.
29...¥e6 30.¦b1 ¦c7 31.¦b7 ¦xb7
][31...¢d7? 32.¦xc7+ ¢xc7 33.¤e8+
32.¤xb7 ¢d7 33.¤d6 h6 34.¢f2 ¢c6 35.¢e3 a5
![35...¢xc5? 36.¤e4+; 35...f5 36.gxf5 gxf5 37.f4 ¢d5 38.¤e8
]exf4+ 39.¢xf4 ¢xc5 40.¤g7
!36.¤e8 f5 37.¤g7 ¥d7 38.gxf5 gxf5 39.f4 ¢d5 40.c6

با این حرکت و محدودتر شدن فعالیت سوارهای سیاه بازی به پایان خود نزدیک تر
می شود.
¥c8 41.c7 ¢d6 42.h4 1–0

برخی به اشتباه سبک بازی تیگران پتروسیان را محتاطانه و حوصلهسربر توصیف
کردهاند .این در حالی است که نهمین قهرمان جهان به طرز فوقالعادهای نسبت به
خطرات احتمالی موجود در پوزسیون حساس بود و گونهای ناب از بازی پیشگیرانه

2

را ارائه میداد .بازی پیشگیرانه به معنای مقابله با ایده های احتمالی حریف ،ضمنِ
تقویت پوزسیون خود است و بازی زیر اجرای این سبک را توسط پتروسیان نشان
میدهد.

به  d8در موقعیت بدتری قرار دارد و آچمزیِ اسب  f6نمی تواند با حرکت  ¥e7به
سادگی رفع شود.
12...¦xd1+ 13.£xd1 h6 14.¥h4 a6

XABCDEFGHY
(8r+l+-+k+
'7+p+-wqpzp-
&6p+n+psn-zp
5+-vl-+-+-%
4-+L+-+-vL$
3zP-sN-zPN+-#
"2-zP-+-zPPzP
!1+-+QmK-+R
xabcdefghy

!15.¥d3

یک حرکت پیشگیرانه قدرتمند که جلوی  15...b5سیاه را میگیرد.
15...£d8
]![15...b5? 16.¤e4
?!16.0–0 ¥e7 17.£e2 ¤d5 18.¥xe7 £xe7
منظور گسترش فیل  c8بوجود آمدن یک پیاده منفرد

یک تصمیم دشوار! سیاه به
ضعیف در ستون  dرا به جان می خرد .انتخاب دیگر پس گرفتن فیل توسط یکی از
اسب ها بود که ساختار پیاده ای سیاه را ضعیف نمی کرد اما مشکل گسترش فیل
 c8را حل نمیکرد.

!19.¤xd5 exd5 20.¥b1
از آنجا بر پیاده ضعیف  d5فشار

فیل سفید آمادهی انتقال به خانه  a2می شود تا
وارد کند .به عالوه ایده هایی نظیر  £d3نیز در آینده ممکن است وجود داشته یاشد.
¥e6 21.¦d1 £f6 22.h3 ¦d8 23.¤d4 ¤xd4 24.¦xd4 ¦c8 25.£d2
!g6 26.¥a2 £f5 27.¥b3

1 Objective point of view
2 Prophylaxis or preventive

ویژهنامهی شمارهی  ،3مرداد  ،1397کمیتهی آموزش فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران | 87

به بازی صبورانه پتروسیان دقت کنید .او با این حرکت جلوی  ¦c2را میگیرد.

XABCDEFGHY
(8-+r+-+k+
'7+p+-+p+-
&6p+-+l+p+
5+-+p+q+p%
4-+-tR-+-+$
3zPL+-zP-+P#
"2-zP-wQ-zPP+
!1+-+-+-mK-
xabcdefghy

27...h5

این پوزسیون یک نمونه از مشکالتی را که بازی در مقابل پیاده منفرد دارد نشان
می دهد :حتا زمانی که موفق میشویم پیاده را بلوکه کرده و چند سوار را تعویض
کنیم تا جلوی بازی متقابل حریف را بگیریم ،پیشرف کردن چندان ساده بنظر نمی
رسد .در اینجا گرفتن پیاده  d5دقیق نیست و سیاه بازی متقابل خطرناکی پیدا خواهد
کرد:
28.¥xd5 £b1+ 29.¢h2 ¦c2

راه حل پتروسیان در این پوزسیون شگفت آور بنظر میرسد ،اما اگر با شیوه بازی
پیشگیرانه آشنایی داشته باشید بسیار منطقی و واضح است:
!28.¢h2

حاال تهدید گرفتن پیاده  d5جدی است زیرا دیگر  £b1سیاه همراه با کیش نیست.
برای مثال:
سیاه آماده می شود تا  .¥xd5را با
مقابله با نقشه ی حریف است:

!28...¢h7 29.¥xd5 ¦c2 30.¥xe6
28...£b1
 ¦c2پاسخ دهد اما بازهم پتروسیان آمادهی

XABCDEFGHY
(8-+-+-+k+
'7+p+-+p+-
&6-+-+l+p+
5zp-trp+-+p%
4P+-tRP+-+$
3+L+-+-mKP#
"2-zP-wQ-zPP+
!1+q+-+-+-
xabcdefghy
حاال که سیاه هیچ بازی متقابلی ندارد پتروسیان دستش را رو میکند .پوزسیون سیاه
ناامیدکننده است و هیچ راه فراری نیست.
31...£g1
31...dxe4 32.¦d8+ ¢h7 33.¥xe6 fxe6 34.£d7+

و سفید می برد
پتروسیان همواره به تهدیدات حریف آگاهی دارد .در اینجا او جلوی
می گیرد.

!32.h4
 32...h4+را

¢h7 33.¥xd5 ¥xd5 34.¦xd5 ¦c6 35.¦d7 ¦f6 36.£d4 1–0

متفکر بزرگ بعدی در تاریخ شطرنج کسی نیست جز آناتولی کارپف که سبک بازیِ
شباهت زیادی به کاپابالنکا و تاحدی پتروسیان دارد :هماهنگی کاملِ سوارها ،تفکر
پیشگیرانه و کشتنِ هرگونه بازی متقابل حریف از ویژگی های بارز بازی های
دوازدهمین قهرمان جهان به شمار می روند .به عنوان مثال به بازی زیر دقت کنید:
Karpov,Anatoly - Kharitonov,Andrei Y
Moscow 1988

!29.¢g3

شاه سفید در  g3نه تنها کامال امن است ،که پیاده  f2را نیز دفاع کرده است .بطور
کلی بازی متقابل دارنده پیاده منفرد در چنین وضعیت هایی بر پایه نفوذ رخ به عرض
دوم (برای سفید عرض هفتم) و حمله به پیاده های  f2و  b2استوار است.
!¦c5 30.a4
پتروسیان دوباره جلوی هرگونه بازی متقابل سیاه را می گیرد .قصد سیاه 30.. ¦b5

بود.
!30...a5 31.e4

1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.d4 ¤f6 4.cxd5 exd5 5.¥g5 ¥e7 6.e3 ¤bd7
7.¤f3 c6 8.¥d3 0–0 9.£c2 ¦e8 10.0–0 ¤f8 11.h3

XABCDEFGHY
(8r+lwqrsnk+
'7zpp+-vlpzpp
&6-+p+-sn-+
5+-+p+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzPN+P#
"2PzPQ+-zPP+
!1tR-+-+RmK-
xabcdefghy
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این شاخه از گامبی وزیر شاخه مورد عالقه کارپف است که سال ها با موفقیت آن
را در برابر حریفان خود بکار بست .وسط بازیهای حاصله کامال سازگار با سبک
کرپف است؛ او به آرامی حمله اقلیت در جناح وزیر را پایهریزی میکند درحالیکه
سبک پیشگیرانهاش جلوی بازی متقابل سیاه در جناح شاه را میگیرد.
11...¥e6 12.¦fc1

در آن زمان این حرکت یک نوآوری محسوب میشد .دو سال قبلتر کارپف در
تیلبورگ و در برابر بلیاوسکی بازی را چنین ادامه داده بود و از معدود شکستهایش
را در این شاخه محتمل شده بود:
12.¥f4 ¥d6 13.¥xd6 £xd6 14.a3 £e7 15.b4 ¦ac8 16.¦fc1 ¤6d7
17.¤e2 ¤g6 18.¤g3 ¤df8 19.¤d2 ¤h4 20.¤b3 £g5 21.¢h2 ¦c7
22.¤c5 ¥c8 23.¦e1 g6 24.¦ac1 h5 25.b5? (25.¦g1!) 25...¤xg2
26.¢xg2 h4 27.bxc6 hxg3 28.fxg3 ¦xe3 29.¦xe3 £xe3 30.cxb7
¥xb7 31.£c3 ¦xc5! 32.£xc5 £xd3 33.£c3 £e2+ 34.¢g1 ¤e6
35.¦e1 ¤xd4 36.¢h1 ¤b5
12...¤6d7 13.¥f4 ¤b6 14.¦ab1 ¥d6 15.¤e2 ¤g6 16.¥xd6 £xd6
!17.a4
ادامهی زیر که خانه  c4را تضعیف کرده و به سیاه اجازه بازی متقابل میدهد دقیق

نیست:
17.b4?! ¤c4! 18.¥xc4 dxc4 19.¤c3 b5
17...¦ac8 18.£c5 £b8 19.£a3 a6 20.¦c3 £c7 21.¦bc1 ¦a8
!22.¤d2
به بازی صبورانهی کارپف دقت کنید .او خانه  c4را دفاع کرده و به دقت تدارک

 b4-b5و حمله اقلیت را میبیند.
22..a5

سیاه جلوی حمله اقلیت نمونهای سفید در جناح وزیر را می گیرد .اما این پایان کار
نیست .پس از  b4سفید و در ادامه پیش راندن پیاده  aتا خانه  a6و تعویض آن با
پیاده  ،b7سفید به هدف خود که همان تضعیف پیادههای جناح وزیر سیاه است
خواهد رسید.
23.¦b1 ¤c8 24.b4 axb4 25.£xb4 ¤d6 26.¤b3 ¥c8 27.a5 ¤e7

XABCDEFGHY
(8r+l+r+k+
'7+pwq-snpzpp
&6-+psn-+-+
5zP-+p+-+-%
4-wQ-zP-+-+$
3+NtRLzP-+P#
"2-+-+NzPP+
!1+R+-+-mK-
xabcdefghy

بیایید پوزسیون را با دقت بیشتری بررسی کنیم .طرح دو طرف در ادامه بازی چه
می تواند باشد؟ واضح است که سفید میخواهد پیادهاش را تا خانه  a6پیش رانده و

در ادامه به پیاده عقب مانده سیاه در  c6حمله کرده و آن را بگیرد .برای اجرای این
طرح وجود فیل سفیدرو برای سفید اهمیت زیادی دارد .در نتیجه سیاه باید با ¥f5
به تعویض فیلها اقدام کند .پس اولویت اول سفید می تواند جلوگیری از تعویض
فیل ها باشد .و کارپف با استادی تمام و با بازی پیشگیرانه اش این ایدهی سیاه را
عقیم میگذارد.
?!28.¤g3! g6 29.¦cc1 h5
سیاه هم از اجرای ایده اش دست نمی کشد .او میخواهد با ...h4و راندن اسب سفید

از خانه  ،g3مهیای انجام  ¥f5شود.
!30.¦a1! h4 31.¤f1 ¥f5 32.¥e2

سیاه به هدفش  ¥f5رسیده است اما سفید هم با بازی دقیق خود توانسته فیلهای
سفیدرو را در بازی نگه دارد.
!¤e4 33.¤c5 ¤xc5 34.£xc5 ¥e6 35.¤d2

یک بازی نمونهای از کارپف .او قبل از شکاف پیاده ای سوارهایش را در بهترین
آرایش ممکن مستقر می کند .نکته ی دیگر اینکه سیاه با پبش راندن پیاده  hبه
امید بازی متقابل باعث شده یک نقطه ضعف جدید در پوزسیونش بوجود آید :پیاده
 .h4و حاال کارپف میخواهد این نقطه ضعف جدید را نیز هدف قرار دهد.
!¤f5 36.¤f3 £d8 37.a6

XABCDEFGHY
(8r+-wqr+k+
'7+p+-+p+-
&6P+p+l+p+
5+-wQp+n+-%
4-+-zP-+-zp$
3+-+-zPN+P#
"2-+-+LzPP+
!1tR-tR-+-mK-
xabcdefghy

?37...bxa6 38.¦xa6 ¦xa6 39.¥xa6 £a8

اشتباهی مهلک که احتماالً در تنگی زمان روی داده .هرحال بعد از ادامه:
39...¥d7 40.¤e5 ¥e6

بعید بود تا سیاه قادر باشد در بلندمدت پوزسیون را حفظ کند.
40.£xc6 £xc6 41.¦xc6 ¦a8 42.¥d3 1–0

نکاتی پیرامون مزایا و معایب پیادههای دوبله
برداشتی از کتاب جالب« :گامهایی کوتاه برای پیشرفتی عظیم» نوشتهی استاد بزرگ سَم شانکلند ،قهرمان اخیر شطرنج آمریکا
تهیه و تنظیم :محمّد خیرخواه
 9تیرماه 1397
بعد از پس گرفتن مهرهی حریف با پیاده و انتقال
جانبی این پیاده در مقابل پیادهی همرنگ خودی
بر روی ستون مشابه ،پیادهی دوبله ایجاد می
شود .وجود پیادهی دوبله همیشه مضر نیست و
برخی مواقع حتی بهعنوان نوعی برتری محسوب
میشود اما در بسیاری از موارد پیادهی دوبله
مشکالتی ایجاد خواهد کرد .در حالی که این
امکان وجود دارد که بعد از تعویض محتمل بعدی و بازپسگیری با همین پیادهی
دوبله ،پیادهی فوق از حالت دوبله خارج شده و به ستون خود بازگردد ،اما بهندرت
حریف تن به این کار داده و تالش میکند پیادهی حریف را همواره دوبله نگه دارد.
پیادههای دوبله سه مشکل عمده میتوانند ایجاد کنند:
 )1در فرآیند ایجاد پیادهی رونده ،نقش موثری ندارند.
 )2در برابر حمالت حریف آسیب پذیرند.
 )3در نقش آفرینی بهعنوان ابزاری برای بستن خطوط یا مبارزه برای کسب خانها
ی کلیدی ناتوان هستند.
دلیل سوم ،خیلی مشابه ویژگیهای پیادهایست که پیشروی بیرویه کرده و ناتوانی
مشابه دارد ،اما در هر صورت پیادههای دوبله ویژگیهای خاص خود را دارند.
در کنکاش جزئیات دالیل سهگانهی فوق میتوان از دو رویکرد متفاوت استفاده
کرد:
( )1ابتدا شرایط پرهیز از ایجاد بیدلیل پیادههای دوبله در اردوی خودی را
بررسی کنیم و
( )2دوم شرایط اجبار و تحمیل حریف در پذیرش تشکیل پیادههای دوبلهای
با این خصوصیات بد ،در اردوی خود را بررسی کنیم.
شانکلند در کتاب خود در سه فصل مجزا دربارهی پرهیز از خطاهای بدون اجبار
و بیدلیل برای ایجاد پیاده دوبله در اردوی خودی و در سه فصل بعدی درباره شیوه
ی تحمیل حریف در پذیرش مشکالت پوزیسیونی به شکل فوق در اردوی خود
سخن گفته است.
در این مقاله قصد دارم درباره ناتوانی پیادهی دوبله در ایجاد پیادهی رونده صحبت
کنیم .محتوای این مطلب از فصل یازدهم کتاب اخیر شانکلند برداشت شده است.

برای بررسی این موضوع بد نیست به مثال کالسیک وضعیت آخربازی پیاده ،در
گشایش اسپانیائی تعویضی اشاره کنیم.
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XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9zppzp-+pzpp0
9-+p+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9+-+-mK-+-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+pzpp0
6-+p+k+-+0
5+pzp-zP-+-0
4p+P+KzPP+0
3+P+-+-+-0
2P+-+-+-zP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

نوبت سفید

به سیاه کمکی نمیتوان کرد .تالش او در جناح وزیر بینتیجه است و سفید با
اکثریت پیادهای سالم خود و با ایجاد شکافت مرکزی پیشروی میکند.

در این صحنه تمامی سوارها حذف شدهاند و سفید به دلیل پیادهی دوبلهی سیاه در
جناح وزیر آخربازی پیادهی برندهای خواهد داشت .در حالی که سفید اکثریت پیاده
ای موثر و سالمی در جناح شاه دارد ،سیاه در جناح وزیر به رغم اکثریت موجود به
دلیل پیادههای دوبلهی خود در ستون  cنمیتواند پیادهی روندهای ایجاد کند.
1.¢e2 ¢e7 2.¢e3 ¢e6

هر دو همآورد شاههای خود را به سمت مرکز میآورند .اکنون که آنان در بهترین
موقعیت خود قرار گرفتهاند ،وقت به حرکت درآوردن پیادههاست.
3.f4 c5

در اینجا سفید بیش از یک حرکت برنده دارد ،که احتماالً بسیاری از آنان منجر به
پیروزی خواهند شد اما برای نشان دادن نکتهی نهفته در پوزیسیون حرکت سرراست
را انتخاب میکنم.
!4.c4

با این روش از حرکت بیشتر اکثریت پیادهای سیاه در جناح وزیر جلوگیری میکند.
4...c6 5.g4 b5

سیاه به پیادهی  c4حمله میکند .سفید دوست ندارد این پیاده را از دست دهد
بنابراین باید بین تعویض در  b5یا دفاع از پیاده با  b2-b3تصمیمگیری کند.
!6.b3

کامالً مشخص است که دو پیادهی  c6و  c5سیاه کارآیی دو پیاده را ندارند .به
راحتی میتوان آن دو را با یک پیادهی  c4بلوکه کرد و بههمین سبب حضور پیاده
در  c4اهمیت زیادی دارد و نباید از بین رود.
پذیرش تعویض پیاده در اینجا بر وفق مراد سیاه بوده و اشتباه بزرگی است ،چون
بعد از  6.cxb5 cxb5پیادههای سیاه از حالت دوبله خارج شده و اکنون میتوانند
پیادهی رونده ایجاد کنند.
6...a5 7.e5 a4 8.¢e4

8...axb3 9.f5+ ¢e7 10.axb3 f6 11.¢f4 ¢f7 12.g5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+kzpp0
6-+p+-zp-+0
5+pzp-zPPzP-0
4-+P+-mK-+0
3+P+-+-+-0
2-+-+-+-zP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
و سفید برنده میشود.

گرچه مثال فوق خیلی ساده و کالسیک بود اما بهخوبی اشکاالت بالقوهی پیادهی
دوبله را نشان میدهد.
اکنون یک بازی واقعی را بررسی میکنیم که در آن همتیمی آتی مسابقات المپیادم،
رِی رابْسُون در شرایطی با ساختار پیادهای نسبتاً مشابه و بعد از تعویض اجباری
سوارها و ورود به مرحلهی آخربازی پیاده ،از مشکالت طوالنی مدت (پایدار) این
نوع ساختار بهرهبرداری میکند.
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25.£d3! £xd3 26.cxd3

Robson,Ray - Ivanov,Alexander
USA-ch Gr-A Saint Louis (7), 21.04.2011
)(2522)- (2540

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0–0 ¤xe4 5.d4 ¤d6 6.¥g5 ¥e7
7.¥xe7 £xe7 8.¥xc6 dxc6 9.dxe5 ¤f5 10.¤c3 0–0 11.£d3 ¦d8
12.£e4 ¤h6 13.h3 ¥f5 14.£e2 ¥g6 15.¦ad1 ¤f5 16.£c4 h6
17.¤e2 ¢h7 18.¦fe1 ¦xd1 19.¦xd1 ¦d8 20.¦xd8 £xd8 21.¤f4
¤h4 22.¤xh4 £xh4 23.g3 £g5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zppzp-+pzpk0
6-+p+-+lzp0
5+-+-zP-wq-0
4-+Q+-sN-+0
3+-+-+-zPP0
2PzPP+-zP-+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zppzp-+pzpk0
6-+p+-+-zp0
5+-+-zP-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+P+-zPP0
2PzP-+-zP-+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

سفید اکثریت پیادهی سالم در جناح شاه دارد ،اما اکثریت پیادهی جناح وزیر سیاه
حاوی پیادهی دوبله است و نمیتواند پیادهی رونده ایجاد کند .اما شاه سیاه فعالتر
است و میتواند نقش موثر و نیرومندی در مرکز داشته باشد .با این ترتیب سفید
مجبور است برای کسب پیروزی ،ادامهی دقیقی داشته باشد.
26...¢g6 27.f4 ¢f5 28.¢f2 ¢e6 29.¢e3 ¢d5

دراینجا پیشرفت بیشتر سفید ساده نیست چون  f4-f5همواره با ...¢d5xe5

نوبت سفید

سفید با ساختار استاندارد اسپانیائی تعویضی مواجه است و خوب میداند در این
ساختار ،آخربازی پیاده برنده دارد .بههمین سبب برای تعویض سوارهای باقیمانده
در صحنهی نبرد تالش میکند.

شکست خواهد خورد ،و تنها راه دفاع ثانوی از پیادهی  e5به شکل  d3-d4است،
که با این ترتیب سیاه با  ...c6-c5فرصت تعویض پیادهی دوبلهی خویش را پیدا
میکند.

!24.¤xg6

سیاه قطعاً باید اسب را پس بگیرد ،اما نمیتواند این کار را به روش مناسب و خوب
انجام دهد.
24...£xg6

در صورت زدن اسب با شاه ،از آنجائی که در نهایت سیاه مجبور میشود به مرحله
ی آخربازی پیاده وارد شود ،در ارزیابی وضعیت تغییری حاصل نمیشود.
!24...¢xg6 25.£d3+
سیاه خیلی عالقهمند است تا شاه خود را با حرکتی مثل  ...¢g6-e7پنهان کند،

اما متأسفانه این حرکت ،غیر قانونی و ناممکن است .او باید به تعویض وزیرها تن
دهد چون در صورت حرکت شاه ،مات خواهد شد:
25...£f5
)(25...¢h5 26.g4+ ¢h4 27.£g3#
26.f4 £xd3 27.cxd3 ¢f5

و به شرایطی مشابه بازی تبدیل خواهد شد.
شاید بیشترین مقاومت سیاه با دوری از ورود به آخربازی پیاده و بهصورت
 24...fxg6حاصل شود .اما با نگاه سادهای به پیادهی  e5متوجه مشکالت بزرگ
پیش روی سیاه خواهیم شد .به عقیدهی من با  25.e6±سفید برنده است اما
حداقل در شرایطی که دو وزیر در صحنه هنوز حضور دارند و با این ترتیب شانسی
برای فریب حریف وجود دارد.
اکنون سفید باید آخرین سوارهای موجود در صحنهی نبرد را تعویض کند.

اکنون رابْسُون استفاده همزمان از این دو ابزار (قواعد و توصیههای پوزیسیونی در
کنار محاسبهی دقیق وضعیت) را در کنار هم و به عنوان مکمل یکدیگر به نمایش
میگذارد.
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XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zppzp-+pzp-0
6-+p+-+-zp0
5+-+kzP-+-0
4-+-+-zP-+0
3+-+PmK-zPP0
2PzP-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

32...¢c6 33.f5 ¢d7 34.h4
پیادهی ستون  cسیاه دیگر پیادهی همرنگ دومی بر سر راه خویش و در ستون c

ندارد ،اما کماکان نمیتواند آن را به پیش براند چون بهمحض رسیدن به خانهی
 ،c5با پاسخ  ،¢e4-d5شاه سفید مواجه میشود .پس بهدلیل اختالف بسیار زیاد
فعالیت میان دو شاه ،اکثریت پیادهای سیاه کماکان توان پیشروی ندارد و سفید
پیروز میدان است.
31.¢d3 h5 32.g4 hxg4 33.hxg4 a5

تدارکات کافی انجام گرفته و اکنون سفید میتواند پیادههای خویش را به حرکت
درآورد.

!30.d4

یادتون هست گفتیم اگر سفید  d3-d4کند سیاه فرصت آب کردن پیادهی دوبله
ی خود با  ...c6-c5را پیدا میکند؟ اما محاسبهی دقیق وضعیت ،اجرای این
حرکت سفید را توجیه میکند .اکنون سیاه بر سر دو راهی قرار دارد :اگر اقدام به
راندن پیاده به شکل  ...c6-c5کند ،اجازهی فعال شدن نیرومند شاه سفید را فراهم
خواهد کرد و اگر این پیشروی را انجام ندهد ،نمیتواند پیادهی دوبلهی خویش را
آب کرده و نهایتاً توان ایجاد پیادهی رونده در جناح وزیر را نخواهد داشت.
30...g6

نمایش حساسیت بازی سیاه به شکل زیر است:

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+pzp-+p+-0
6-+p+-+p+0
5zp-+kzP-+-0
4-+-zP-zPP+0
3+-+K+-+-0
2PzP-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

30...c5

اما بعد از ادامهی زیر:
!31.dxc5 ¢xc5 32.¢e4

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zppzp-+pzp-0
6-+-+-+-zp0
5+-mk-zP-+-0
4-+-+KzP-+0
3+-+-+-zPP0
2PzP-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

سفید به نوعی برتری خویش را از نوعی به نوع دیگر تبدیل کرده است .در این
شرایط سیاه دیگر پیادهی دوبله ندارد اما هماهنگی مهرههای او بسیار بد است و
شاه سفید سردار بیمنازع میدان نبرد است .سیاه مجبور است شاه خود را به امید
آنکه شاید فرصت به حرکت درآوردن اکثریت پیادهای نوین خویش را پیدا کند حتی
بیشتر از این به عقب براند.

34.f5! g5

اگر سیاه اقدام به تعویض پیاده نماید ،تغییری در ماهیت پوزیسیون حاصل نخواهد
شد:
34...gxf5 35.gxf5 c5 36.e6 fxe6 37.f6 ¢d6 38.dxc5+ ¢d7
39.¢e4+!35.b3 b6 36.a3 c5 37.e6

سفید آخرین مهارت و ظرافت بازی خویش را به نمایش میگذارد.
37...fxe6 38.f6 ¢d6 39.dxc5+ bxc5 40.¢e4 ¢d7 41.¢e5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-zpk+-+-0
6-+-+pzP-+0
5zp-zp-mK-zp-0
4-+-+-+P+0
3zPP+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

در این وضعیت سیاه یک پیاده بیشتر دارد.
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نهتنها پیادهی اضافهی او در جناح وزیر فرصت ترفیع ندارد بلکه همزمان گرفتار
زوگزوانگ مرگباری نیز شده است.
1–0

اکنون شرایط آغازین پوزیسیون را اندکی تغییر میدهیم.

XIIIIIIIIY
8-+-+k+-+0
7zppzp-+pzpp0
6-+p+-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-zP-+-+0
3+-+-+-+-0
2PzPP+-zPPzP0
1+-+-mK-+-0
xabcdefghy
نوبت سفید

بهرغم اینکه ساختار پیادهای سیاه کامالً مشابه پوزیسیون قبلی است ،اما در اینجا
بههیچ عنوان مشکل ندارد .دلیل در آن است که پیادههای دوبلهی او قرار نیست
نبردی برای ایجاد پیادهی رونده انجام دهند .در جناح وزیر چهار پیاده سیاه در برابر
چهار پیادهی سفید و در جناح شاه سه پیاده در برابر سه پیاده قرار دارند.
بدون وجود اکثریت پیادهای ،نگرانی دربارهی پیادهی دوبله به جهت امکان ایجاد
پیادهی رونده ،بیمورد است.
1.¢e2 ¢e7 2.¢e3 ¢e6 3.¢e4

سفید طرحی برای ایجاد پیادهی رونده در جناح شاه ندارد و به همین سبب کاری
نمیتواند انجام دهد.

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zppzp-+pzpp0
6-+p+k+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-zPK+-+0
3+-+-+-+-0
2PzPP+-zPPzP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
و بازی مساوی است.
قطعاً وقتی پیادههای دوبله در جائی از صفحه قرار دارند که قرار نیست نقش اکثریت
پیادهای را داشته باشند ،تغییراتی در دیگر ویژگیهای پوزیسیون ایجاد خواهند کرد.
اجازه دهید در یک بازی واقعی نقش حضور پیادههای دوبله را در دو سمت ضعیف
و قوی میدان به شکلی برجسته نمایان سازیم.
Shankland Samuel – Barbosa Oliver
New York Marshall 2009
)(2446) (2425

1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 dxe4 4.¤xe4 ¤f6 5.¤xf6+ exf6 6.g3 ¥d6
7.¥g2 £e7+ 8.£e2 £xe2+ 9.¢xe2 0–0 10.¦e1 ¤d7 11.d4 ¤b6
12.¢f1 ¥f5 13.c3 ¤a4 14.¦e3 ¦fe8 15.¤d2 h5 16.¤c4 ¥c7 17.b3
¤b6 18.¤xb6 axb6 19.d5 c5 20.¦xe8+ ¦xe8 21.¥f4 ¥xf4
22.gxf4 ¢f8 23.¦d1 ¥e4

XIIIIIIIIY
8-+-+rmk-+0
7+p+-+pzp-0
6-zp-+-zp-+0
5+-zpP+-+p0
4-+-+lzP-+0
3+PzP-+-+-0
2P+-+-zPLzP0
1+-+R+K+-0
xabcdefghy
نوبت سفید

در اینجا سه گروه پیادهی دوبله ،داریم .اما بعد از پیدا کردن حرکت بعدی خود متوجه
شدم که تنها باید به یکی از آنها توجه داشت .اگر همهی سوارها را از صحنهی نبرد
برداریم ،سیاه اکثریت پیادهای در جناح شاه دارد اما قادر به ایجاد پیادهی رونده
نخواهد بود .از آنجائی که پیادههای دوبلهی سفید در جناحی با حداقل پیاده قرار
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دارند ،همچنین پیادههای دوبلهی  bسیاه وضعیت مشابه دارند بنابراین خارج از
موضوع بحث ما هستند .اما پیادهی دوبلهی ستون  fسیاه کامالً مرتبط بوده و باعث
زوال وی خواهند شد.
!24.¥xe4

از آنجائیکه متوجه شده بودم سفید در آخربازی پیاده ،برنده است ،یافتن این حرکت
خیلی مشکل نبود.
24...¦xe4

بعد از این حرکت بهنظر میآید که سفید با از دست دادن پیادهی  fخود دچار مشکل
خواهد شد ،اما با مختصری محاسبه ،پاسخ نیرومندی برای آن پیدا خواهد شد.
!25.¦e1

سفید تهدید به تعویض رُخها کرده و سیاه چارهای جز پذیرش آن ندارد؛ چون با
ترک ستون  eاجازهی ترفیع پیادهی  dبه سفید داده خواهد شد.
25...¦e7

سیاه عالقهای به آخربازی پیاده ندارد ،اما ظاهراً در این مورد چارهای ندارد .اگر
 25...¦xf4 26.d6پیادهی  dبه راحتی ترفیع خواهد شد.
26.¦xe7 ¢xe7

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+p+-mkpzp-0
6-zp-+-zp-+0
5+-zpP+-+p0
4-+-+-zP-+0
3+PzP-+-+-0
2P+-+-zP-zP0
1+-+-+K+-0
xabcdefghy

ادامهی بازی مشکلی نداشته و کامالً مشخص بود .توجهای به جناح شاه نداشتم و
در جناح وزیر آغاز به بازی کردم .این آسودگی خاطر فقط به این دلیل بود که پیاده
ی دوبلهی سیاه در جناح شاه ،نمیتوانست پیادهی روندهای ایجاد کند.

XIIIIIIIIY
8-mk-+-+-+0
7+-+-+-zp-0
6K+-+-zp-+0
5+P+-+p+p0
4-+-+-zP-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-zP-zP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
در اینجا با توجه به اینکه تا انتهای بازی را محاسبه کرده بودم این اجازه را به سیاه
دادم تا پیادهی رونده خود را ایجاد کند .حرکت من او را مجبور به واگذاری بازی
کرد ،اما پاسخ من تنها شیوهی پیروزی در بازی نبود.
38.h4

سیاه به دلیل ادامهی زیر واگذار کرد:
38...g5 39.hxg5 fxg5 40.fxg5 h4 41.g6 h3 42.g7 h2

سیاه باالخره پیادهی رونده خویش را ایجاد کرده است ،اما این سفید است که ابتدا
پیادهی روندهی خود ترفیع میکند.
43.g8=£+
1–0

سفید حتی میتوانست بدون توجه به وقایع جناح شاه ،بازی را بهصورت آخربازی
شاه و پیاده ادامه دهد:
38.¢b6 g5 39.¢c6+تا زمانی که فرصت  f2xg3را به محض رسیدن پیادهی  gبه خانهی  g3در دست

دارم سیاه اجازه دارد هر تعداد حرکت که میخواهد در یک عرض انجام دهد .او
برای ایجاد پیادهی رونده توفیقی نخواهد داشت.
1–0

با توجه به تفاوت قابل توجه در میان پوزیسیونهای اشاره شده میتوان اولین

27.c4 b5 28.cxb5 ¢d6 29.a4 b6 30.¢e2 ¢xd5 31.¢d3 f5

دستورالعمل کاربردی در مورد حرکت پیاده به ستون مجاور (و تشکیل پیادهی
دوبله) را به شکل زیر خالصه کرد:

31...g5 32.¢c3 gxc4 33.b4

وقتی تصمیم به دوبله کردن پیادهی خودی گرفتیم ،باید همیشه به این نکته توجه
داشته باشیم که پیادههای دوبلهی فوق در جناحی که اکثریت پیادهای داریم قرار
داشته باشند و در آنجا امیدی برای ایجاد پیادهی رونده وجود داشته باشد .اگر چنین
شرایطی وجود داشت ،تصمیم خود را با دقت اجرا کنیم.

اگر سیاه تالش برای به حرکت درآوردن اکثریت پیادهای خویش نماید ،حتی با
 ...gxf4نیز تهدیدی ایجاد نخواهد کرد .بعد از:
پیادههای سوبله (سهپشته) سودمندتر از نوع دوبله آنها و یا حتی تک پیادهی ستون
 fنخواهند بود .در هر صورت سیاه در جناح شاه نمیتواند پیادهی رونده ایجاد کند
و اکثریت چهار به دو او در آنجا ارزشی ندارد و با خاطرجمعی میتواند بازی را به
دلیل فاجعهای که در دیگر جناح بازی در حال وقوع است ،واگذار کند.
32.¢c3 f6 33.b4 ¢d6 34.a5 cxb4+ 35.¢xb4 bxa5+ 36.¢xa5 ¢c7
37.¢a6 ¢b8

هرچه موقعیت پوزیسیون به آخربازی شاه و پیاده نزدیکتر باشد ،پیروی از این
دستورالعمل کارآیی بیشتری دارد .اما اگر سوارهای متعددی در صحنه حضور دارند،
شکلگیری طوالنی مدت پیادهی دوبله حتی در جناحی با اکثریت پیاده مشکالتی
ایجاد خواهد کرد و عموماً به دالیل متعدد دیگری که اولویت آنان بیشتر است باید
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در این شرایط از تشکیل پیادهی دوبله پرهیز شود.
بهعنوان مثال اگر فقط و صرفاً بهویژگی خاص امکان ایجاد پیادهی روندهی پیاده
های دوبله توجه کنیم ،بهراحتی میتوان یکی از متداولترین گشایشهای شطرنج
را مردود دانست!
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5

XIIIIIIIIY
8r+lwqkvlntr0
7zppzpp+pzpp0
6-+n+-+-+0
5+L+-zp-+-0
4-+-+P+-+0
3+-+-+N+-0
2PzPPzP-zPPzP0
1tRNvLQmK-+R0
xabcdefghy

داریم.
از سوی دیگر درخالل شکلگیری ساختار پیادهای فوق ،سیاه دو فیل خود را حفظ
کرده و عدم حضور همآورد فیل سفیدروی او مشکالت متعددی برای سفید ایجاد
خواهد کرد.
در مقابل پیادهی  e5سفید زیادی به جلو پیش رفته و میتواند به عنوان هدف
آسیبپذیر و ضعیفی برای حمله درنظر گرفته شود ،ضمن اینکه بهترین قطر فیل
( c1یعنی  a1-h8و  )h2-c7را نیز مسدود کرده است.
سیاه تا مدت مدیدی خطرات متعددی پیش رو دارد و سفید در بخش مربوط به
سهم خود از بازی ،برنده بوده است؛ اما تجربه نشان داده که برتریهائی که سیاه با
پذیرش پیادهی دوبله به دست میآورد ،جبران کافی برای کسب فرصتهای برابر
را فرآهم میآورد.
4.¥xc6 dxc6 5.d4

سفید تشکیل ساختار پیادهای اسپانیایی تعویضی را اجباری میکند .اما درست شبیه
به آخربازی برلین وقایع متعددی از این به بعد تا رسیدن به مرحلهی آخربازی پیاده
به وقوع خواهند پیوست.
5...exd4 6.£xd4 £xd4 7.¤xd4 ¥d6

در این لحظه با هر دو حرکت متداول سیاه  3...¤f6و  3...a6امکان ایجاد ساختار
اسپانیایی تعویضی با اجبار امکانپذیر است .ادامهی متداول سیاه حملهی مستقیم
به فیل و تحریک سفید برای تعویض در  c6است.
3...a6

ادامهی  3...¤f6 4.0-0 ¤xe4به دیوار برلین معروف است و هنوز بعد از
سالها به عنوان یکی از مستحکمترین ادامههای دفاعی در برابر  1.e4شناخته می
شود.
5.d4 ¤d6 6.¥xc6 dxc6 7.dxe5 ¤f5 8.£xd8† ¢xd8

XIIIIIIIIY
8r+lmk-vl-tr0
7zppzp-+pzpp0
6-+p+-+-+0
5+-+-zPn+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+N+-0
2PzPP+-zPPzP0
1tRNvL-+RmK-0
xabcdefghy

در این پوزیسیون سفید در جناح شاه اکثریت سالم چهار در برابر سه پیاده دارد در
حالی که سیاه در جناح وزیر اکثریت غیرفعال چهار در برابر سه دارد .در یک آخربازی
شاه و پیاده سفید برنده خواهد بود ،اما تا رسیدن به آن مرحله راهی طوالنی در پیش

سیاه قطعاً پوزیسیون خوبی دارد و من تا اندازهای حتی سیاه را ترجیح میدهم .دو
فیل فعال او در صحنهی باز نبرد ،به نظرم بهتر از مخاطرهی یافتن فرصتی مناسب
برای تعویض همهی سوارها توسط سفید است.

XIIIIIIIIY
8r+l+k+ntr0
7+pzp-+pzpp0
6p+pvl-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-sNP+-+0
3+-+-+-+-0
2PzPP+-zPPzP0
1tRNvL-mK-+R0
xabcdefghy

قطعاً در بازیهای باز که با ترتیب حرکات  1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6آغاز میشوند،
سفید با اولویت قراردادن معیار ایجاد پیادهی رونده در مراحل آتی آخربازی ،دلیلی
برای مردود دانستن شیوهی گشایش نخواهد داشت.
تمرکز کردن بر روی ترفیع پیاده به وزیر به نظرم در حرکت پنجم اندکی زودهنگام
است.
با این ترتیب میتوانیم دومین دستورالعمل کاربردی خود در این مورد را ارایه
کنیم:
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هرچه در مراحل ابتداییتر بازی باشیم ،کارآیی دستورالعمل اول کمتر خواهد بود.
در مرحلهی گشایش و ابتدای مرحلهی وسط بازی حتی میتوان کالً از این
دستورالعمل صرفنظر کرد بیشتر به موضوعات دیگر جاری و کلیدی توجه کرد.
در جریان نبردهای مرحلهی وسطبازی نباید دغدغهای دربارهی مرحلهی آخربازی
داشت و این موضوع به استدالل نیازی ندارد .این امکان وجود دارد که حتی قبل از
ورود به مرحلهی آخربازی ،نبرد به پایان رسیده و یا پوزیسیون تغییر کرده باشد .در
جریان بازی پیاده میگیریم ،پیاده از دست میدهیم و تغییر شکل ساختاری خواهیم
داشت و بنابراین نگرانی و دغدغهی مرحلهی آخربازی که حتی از وقوع آن اطمینان
کامل نداریم ،تنها به ادامهی صحیح مسیر بازی خدشه وارد خواهد کرد .در این
رابطه تخریب بسیار جالب ونگ هائو در بازی زیر واقعاً دیدنی است.
Wang Hao – Dimakiling Oliver

جناحی که اکثریت پیادهای دارد ایجاد کند ،اما درحال حاضر نتیجهی آخربازی پیاده
یا هر نوع دیگر آن ،بههیچ عنوان برای ونگ هائو اهمیتی ندارند.
تالش سیاه برای جلوگیری از تعویض فیلها نیز مانع باز شدن ستون  fنخواهد شد.
با ادامهی  23...¥g7? 24.f5سیاه درهم خواهد شکست.
از نظر استراتژیک دفاع از فیل توجیه دارد اما وضعیت سختتر میشود.
!23...£d8 24.£b3

پاسخی ساده و نیرومند.
عالوه بر اینکه پیادهی  f7زیر آتش مستقیم سفید قرار گرفت ،پیادهی  b7نیز در
خطر است .بعد از ادامهی  24...¤e6 25.£xb7سفید برنده خواهد شد.
24.fxg5

اکنون سفید ستون  fرا باز کرده و جناح شاه سیاه کامالً محاصره شده است .کامالً
مشخص است که وضعیت ایجاد شده خیلی مهمتر از چشمانداز دور و مبهم ،امکان
ایجاد پیادهی رونده در مرحلهی آخربازی است.
24...¤e6 25.¦f6 £e5 26.¦af1

Abu Dhabi Masters 2014
)(2730) (2371

1.d4 ¤f6 2.c4 c6 3.¤f3 d5 4.e3 g6 5.¤c3 ¥g7 6.¥e2 0–0 7.0–0 a6
8.a4 ¥f5 9.a5 £c7 10.£b3 e6 11.¤h4 ¥e4 12.c5 g5 13.f3 ¥g6
14.¤xg6 hxg6 15.e4 e5 16.exd5 ¤xd5 17.¥xg5 ¤xc3 18.£xc3
exd4 19.£c2 ¤d7 20.f4 ¥f6 21.¥h6 ¦fe8 22.¥c4 ¤f8

XIIIIIIIIY
8r+-+rsnk+0
7+pwq-+p+-0
6p+p+-vlpvL0
5zP-zP-+-+-0
4-+Lzp-zP-+0
3+-+-+-+-0
2-zPQ+-+PzP0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy

سیاه زیر فشار بسیار زیادی قرار گرفته است .حرکت بعدی او نیز کمکی نخواهد
کرد و در هر صورت مات خواهد شد.
26...¦e7

ونگ هائو چند حرکت بعد از اینکه پیادهی دوبلهی نامطلوب استراتژیک را برای
خود ایجاد کرد ،با ضربهی نیرومند خود بازی را به پایان رساند .سیاه ضرورتی
نداشت اجازهی اینکار را به او میداد ،اما دیگر حرکات وی نیز توان حفظ بازی را
نداشتند.
!27.¦xf7

سفید دیوارهای دفاعی سیاه را درهم میشکند و رُخ او در امنیت کامل قرار دارد.
27...£e3+

اگر سیاه رُخ را پس بگیرد ،اجباراً و بدون هیچ شاخهی فرعی مات میشود:
27...¦xf7 28.£xg6+ ¦g7 29.¥xe6+ ¢h8 30.£h6+ ¦h7 31.¦f8+
¦xf8 32.£xf8#
28.¢h1 d3

نوبت سفید

سیاه وضعیت خوبی ندارد .تنها برتری او پیادهی روندهی  dاست که به سختی می
تواند پیشروی بیشتر کند .اما سفید دو فیل سالم دارد ،سوارهای او بسیار فعالتر و
تدارک حملهای تهدیدآمیز بر روی شاه سیاه دادهاند .در حال حاضر ،اکثریت پیادهی
جناه شاه او کامالً سالم است ،اما در حرکت بعدی این آرایش پیاده تغییر خواهد کرد.
!23.¥g5

سفید سرراستترین ادامه و تنها شیوهای که کسب پیروزی در آن تضمین شده است
را انتخاب کرد .او تصمیم به مبارزهی رو در رو با فیل  f6گرفت .خود را آمادهی
بازنمودن انفجاری ستون  gبا استفاده از پیادهی  g6به عنوان اهرم و با کمک
 f4-f5کرده است! (قبالً و در فصول قبلی کتاب در این مورد سخن گفتهایم).
23...¥xg5

سیاه با تعویض در خانهی  ،g5سفید را مجبور کرد پیادههای دوبلهی خود را در

XIIIIIIIIY
8r+-+-+k+0
7+p+-trR+-0
6p+p+n+p+0
5zP-zP-+-zP-0
4-+L+-+-+0
3+-+pwq-+-0
2-zPQ+-+PzP0
1+-+-+R+K0
xabcdefghy

29.£b3 ¦ae8

بازهم سیاه نمیتواند رُخ را بگیرد.
29...¦xf7 30.¥xe6+-
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سفید رُخ  f7را گرفته و کماکان یک سوار بیشتر همراه با حملهای پرهیاهو تا رسیدن
به نتیجهی نهایی دارد .خیلی عالقه ندارم که ارزیابیهای پوزیسیون را به انجین
دهم ولی نتیجهی  +59به نظر قانع کننده است!
30.¦7f3 £xg5

ادامهی ونگ هائو به اندازه کافی خوب هست اما یک کیش و مات جالب را ندید
و از دست داد.

XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7+p+-tr-+-0
6p+p+n+p+0
5zP-zP-+-wq-0
4-+L+-+-+0
3+Q+p+R+-0
2-zP-+-+PzP0
1+-+-+R+K0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+r+-+k+0
7zpp+r+pzpp0
6-+-+lsn-+0
5+-+p+-+-0
4-+-+-wq-+0
3+P+LzP-+P0
2P+-tRNzPP+0
1+-+R+-mK-0
xabcdefghy
نوبت سفید

سفید قطعاً باید وزیر را پس بگیرد ،وقتی مشغول تماشای بازی بودم ،انتظار حرکت
فوری  ¤e2xf4را داشتم .اما کدام حرکت طبیعیتر است؟ با این ترتیب میتواند
پوزیسیون خوبی در برابر پیادهی ایزولهی وزیر سیاه داشته باشد .اما کاچیاِشویلی
بعد از اندکی تأمل ،حرکت نیرومندتری انجام داد:
31.¦f6

اگر ادامهی تند و تیز زیر را دیده بود ،پیروزی جالب و دیدنیتری در این بازی داشت:
31.¥xe6+ ¦xe6 32.£xe6+ ¦xe6 33.¦f8+ ¢g7 34.¦1f7+
¢h6 35.¦h8#
31...¢g7 32.¦xe6 ¦xe6 33.¥xe6

سفید در هر صورت یک سوار بیشتر دارد.
33...£xc5 34.£xb7+ ¦e7 35.£c8 d2 36.£f8+ ¢h7 37.¥g8+
1–0

میتوان این نتیجه را گرفت که اگر قصد حملهای مستقیم و سرنوشتساز در چند
حرکت آتی را دارید ،ساختار پیاده به هر شکل آن موضوع مهمی نخواهد بود.
اما زمانهائی هم در بازی وجود دارند که حتی اگر تعداد قوای حاضر در صحنهی
نبرد کاهش پیدا کرده باشند مالحظات بلندمدت پوزیسیونی اولویت دارند و باید مد
نظر قرار گیرند .یادمه در جریان یکی از مسابقات آمریکا در کنار میزی نشسته بودم
که مثال جالبی در این مورد در حال وقوع بود که البته از تصمیم سفید در آن شگفت
زده شدم.
Kacheishvili Giorgi – Roiz Michael
Las Vegas USA 2013
)(2578) (2614

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0–0 5.¥d3 d5 6.¤f3 c5 7.0–0
¤c6 8.cxd5 exd5 9.dxc5 ¥xc5 10.h3 £e7 11.b3 ¦d8 12.¤e2 ¤e5
13.¤f4 ¥d6 14.¥b2 ¤xf3+ 15.£xf3 ¥e5 16.¦ab1 ¥xb2 17.¦xb2
£e5 18.¦d2 ¥e6 19.¦fd1 ¦ac8 20.¤e2 ¦d7 21.£f4 £xf4

!22.exf4

سفید پیادههای خود را به شکلی که در مرحلهی آخربازی نمیتواند به کمک آنان،
پیادهی روندهای ساخت ،دوبله کرد .اما دالیل روشن پوزیسیونی برای جبران
ساختاری که ایجاد کرده ،داشت .اوالً اکثریت سیاه به سفید به صورت یک پیاده به
صفر پیاده است؛ یعنی پیادهی ایزوله در  d5دارد .بر اساس جاگیری سوارها سفید
به راحتی متوجه میشود که سیاه تا مدتی نسبتاً طوالنی نمیتواند پیادهی ایزولهی
خود را زیاد به پیش براند .ضمن اینکه سفید در حرکت آتی خود  f4-f5تهدید
گرفتن سوار دارد و به همین سبب سیاه را مجبور به از دست دادن یک تمپو (زمان)
میکند .بنابراین میتواند از اکثریت پیادهای جناح شاه خود با حداکثر قوا استفاده
کند و با پیشروی آنان سوارهای سیاه را به عقب براند .درست است که نمیتواند
پیادهی رونده بسازد ،اما میتواند فضای بسیار زیادی را کسب کند.
22...¦dc7

با این ترتیب به پیادهها اجازه داد تا حرکت خود را آغاز کنند!
!23.f5! ¥d7 24.g4
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XIIIIIIIIY
8-+r+-+k+0
7zpptrl+pzpp0
6-+-+-sn-+0
5+-+p+P+-0
4-+-+-+P+0
3+P+L+-+P0
2P+-tRNzP-+0
1+-+R+-mK-0
xabcdefghy

این پوزیسیون به نظرم خیلی خوش منظره بود .سفید به هر چه میخواست دست
پیدا کرده بود .پیادههای جناح شاهش فضای بسیار زیادی کسب کردند ،و سوارهای
او نسبت به همآوردان سیاه خود ،بسیار نیرومندترمند.

24...h6

شاید بهترین راهحل مبارزه با حرکت تودهی پیادهی جناح شاه سفید ،حرکت
 24...g6بود .اما بعد از ادامهی سادهی  25.fxg6 fxg6 26.¤f4سفید پیادهی
دوبلهی خود را آب کرده و ساختار بهتری خواهد داشت .نه تنها پیادهی  d5ضعیف
است بلکه جناح شاه سیاه نیز آسیبپذیر خواهد شد.
!25.f3

سفید حرکت نیرومند دیگری انجام داد که هم محدودهی عملکرد اسب  f6را
محدود کرد و هم شرایط مناسب برای  h3-h4و در پی آن  g4-g5را فرآهم
آورد.
25...¢f8 26.¢f2 a6 27.¥b1 ¥b5 28.¤f4

پیادهی  d5به نظر از بین رفتنی است البته اگر سفید تمایلی برای گرفتن آن داشته
باشد!

XIIIIIIIIY
8-+r+-mk-+0
7+p+-+pzp-0
6p+-+-sn-zp0
5+l+p+P+-0
4-+-+-sNP+0
3+P+-+P+P0
2P+-tR-mK-+0
1+LtrR+-+-0
xabcdefghy

28...¦c1

XIIIIIIIIY
8-+-tr-mk-+0
7+psn-+pzp-0
6p+l+-+-zp0
5+-+p+P+-0
4P+-mK-sNPzP0
3+P+-+P+-0
2-+-+-+-+0
1+L+-tR-+-0
xabcdefghy

34...¦e8 35.¦xe8+ ¢xe8 36.¢c5 ¢e7 37.¤e2 ¢d7 38.¤d4

در اینجا پیدا کردن حرکت مناسبی برای سیاه مشکل است .اساساً در نوعی زوگ
زوانگ و بنبست قرار دارد .سیاه با ناامیدی تالش کرد تا پیادهی  a6او به عنوان
یک ضعف پایدار توسط سفید فیکس نشود.
38...a5

اما پیاده به محض ورود شاه از بین خواهد رفت.
صبر کردن هم کمکی نخواهد کرد:
38...¤e8 39.¥d3 ¤c7 40.a5!+-

و سیاه در زوگزوانگ مرگباری گرفتار است .جلوی از دست دادن پیاده را نمیتوان
گرفت ،چون اگر اسب حرکت کند پیادهی  a6از دست میرود و اگر شاه حرکت
کند امکان  ¤d4xc6فراهم میآید.
39.¢b6 ¢d6

?!29.h4

سفید هجومی بازی نکرد و به نظرم نیازی هم نداشت خیلی سر صبر بازی کند .به
نظرم مشکلی برای گرفتن پیادهی  d5با  29.¤xd5±وجود نداشت.
29...¦xd1 30.¦xd1 ¥c6 31.¢e3 ¦d8 32.¢d4 ¤e8 33.¦e1 ¤c7
34.a4

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+psn-+pzp-0
6-mKlmk-+-zp0
5zp-+p+P+-0
4P+-sN-+PzP0
3+P+-+P+-0
2-+-+-+-+0
1+L+-+-+-0
xabcdefghy

40.f6
1–0

تسلط استراتژیکی که سفید بهدست آورد ،ارزش پیادهی روندهی  d5در مقایسه با
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عدم امکان ایجاد پیادهی رونده در جناح شاه را به کلی تحت الشعاع قرار داد .بنابراین
دالیل خوبی برای بازپسگیری وزیر در  f4با پیاده داشت و در طول بازی دالیل
متقاعد کننده دیگری نیز برای  e3xf4بهنمایش گذاشت.
با این ترتیب میتوانیم آخرین دستورالعمل کاربردی خویش را نتیجهگیری کنیم:
اگر در مرحلهی آخربازی دالیل خوب و روشنی برای دوبله کردن پیادههای خویش
به ترتیبی که نتوانند پیادهی روندهای ایجاد کنند دارید ،تصمیم فوق ارزش آزمودن
را دارد و میتواند خیلی هم خوب باشد .اما تالش کنید بیدلیل این کار را انجام
ندهید.
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پرسشهای متداول شطرنجبازان
در خصوص پیشرفت شطرنجی
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