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رزیابی و طرحی را براي     اوضعیت را      :سوال
  .سفید پیشنهاد کنید

قهرمان بی تاج و تخت جهان در قرن هجـدهم،          
آرایـش   :ندره فیلیدور بـود کـه یـادآوري کـرد     آ

پیــاده هــا بــراي پیــشبرد نبــرد شــطرنجی حیــاتی  
ایده اي که تا دوران مـا نیـز کـامالً معتبـر             . است
شـاخه  " کاپابالنکا متذکر شـد کـه   یکبار  . است

هاي گشایشی غالباً به راحتی مـردود مـی شـوند         
زیرا صف آرایی پیاده هـا در آن شـاخه هـا، بـه              

   ".طرز بدي شکل گرفته است
             رومانیــشین -گولکــو مثــال مــا از بــازي    

گرفته شـده اسـت و      ) 1975 شوروي،   یقهرمان( 
   ین حقیقـت صـحه مـی گـذارد کـه سـاختار           ابر  

  .پیاده اي، طرح بازي را تعیین می کند
9 hc3       … 
ممکن است یک مبتدي در وضعیت پیش آمده        
بیشتر متوجه از دست دادن حق قلعه رفـتن سـیاه         

اما این  . کرده است شود، چون شاه وي حرکت      
نی در وضـــعیت داده شـــده نکتــه ارزش چنـــدا 

ندارد، زیرا وزیرهـا نیـز عرصـه را تـرك کـرده             

همه باید به یاد بیاوریم که قلعـه رفـتن   با این   . اند
بیش از آنکـه امنیـت شـاه را تـأمین کنـد، بـراي         

 امري که  ال کردن رخ دیگر نیز اهمیت دارد،      فع
  .سیاه ناچار از انجام آن در ادامه بازي است

بیایید براي لحظه اي ساختار پیاده اي را در نظـر       
ســفید در مرکــز و در جنــاح شــاه بهتــر . بگیــریم

تن چهــار پیــاده در مقابــل ســه پیــاده داشــ. اسـت 
حریف این امکان را به سفید می دهـد تـا پیـاده             

امـا سـیاه    . رونده اي در آخـر بـازي ایجـاد کنـد          
قادر نیست تا مشابه این کـار را در جنـاح وزیـر             
. انجام دهد، مگر اینکه حریـف هـم یـاري کنـد         

اگر ما تصور کنیم که تمـام سـوارها مبادلـه و از     
 شـاههاي دو طـرف نیـز در         عرصه خارج شده و   

مرکز مستقر شده، باشند، آنگاه بایـستی بـه ایـن            
نتیجه برسیم که ساختار پیاده اي موجود مزیتـی          
براي سفید محسوب خواهد شد زیرا اوست کـه      

همـین امـر در   . می تواند پیاده رونده خلق نمایـد  
ــل هــم کــامالً   مــورد  آخــر بازیهــاي اســب و فی

  .مصداق دارد
 تر اسـت تـا منظورمـان را بـا     از آنجایی که ساده 

ــازي      ــاي بـ ــیم، انتهـ ــن کنـ ــال روشـ ــک مثـ یـ
ــسکی ــل -گروژن ــه اي، ( کوش را ) 1982مکاتب

  .براي شما می آورم

 



23 kf2 a4 24 kf3 bd6 25 g4 
b4 26 h4 h6 27 b3! cxb3       
28 cxb3 axb3 29 axb3 c5      
30 ke2 kc6 31 kd3 kb5   
32 bc1 bc7 33 h5 bd6      
34 g5 hxg5 35 e5 be7         
36 exf6 gxf6 37 h6 bf8         
38 fxg5 fxg5 39 bxg5 c4+    
40 bxc4 ka4 41 h7 bg7      
42 bh6 bh8 43 bf8 b3       
44 kd2 bb2 45 bd6 ka5   
46 ba3 1-0                               

سیاه طبیعتاً براي مقابله با طرحهاي حریف بازي        
نبایـستی سـاده سـازي وضـعیت یـا      او . مـی کنـد  

در ضـمن  . فعال شدن پیاده ها ي سفید را بپذیرد      
 که همتایی نیـز نـدارد،       c8فیل سفیدرو وي در     

  .یک امتیاز مهم دفاعی به شمار می آید
اینهــا کــه گفتــیم اســتداللهاي کلــی بودنــد، امــا 

هـر  . طرحهاي دو طرف را مشخص مـی سـازند         
 فیـل  بـه ویـژه اگـر شـامل    ( گونه تعـویض آتـی      

. بـراي سـفید مطلـوب اسـت    ) سفید رو هم بشود 
پس سفید باید آماده راندن پیاده ها و خلق یـک   

اما سیاه بایـد  . پیاده رونده در موقع مناسبش باشد 
ــود     ــق ش ــا موف ــد ت ــوارهایش را بچین ــوري س ط

  .نیروهاي حریف را دور نگه دارد
9 …       h6 

انجـام  .  مـی شـود  e6سیاه آمـاده بـردن فیـل بـه       
 be6 10 … 9فوري این کار بد بود زیرا 

hg5!.  
10  b3    …  
حاال زمان تصمیم گیري سفید براي اینکـه فیـل          

.  فـرا رسـیده بـود    را در کدام قطر مـستقر سـازد،    
ــر  ــود c1-h6قط ــوب نب ــل در .  خ ــر e3فی  زی

کــه ایــن تعــویض   مــی رفــت،f5ضــرب اســب 

ن فیـل   قرار داد . سودي براي سفید در بر نداشت     
ــه ســیاه در راه اجــراي   f4در  ــز، جــز اینکــه ب  نی

رسـاند،  مـی   یـاري  g7-g5 …ضـربه متقابـل   
 a1-h8استقرار فیـل در قطـر    . مفهومی نداشت 

حرکـت   تازه،. از تمام این مسائل دوري می کند 
 c4 امتیـازي هـم دارد و آن کنتـرل     b3پیاده به   

  . سیاه استe6و محدود نمودن فعالیت فیل 
10 …         be6 
11 bb2    kc8 
12 h3         c5 
         ســیاه خانـــه هـــاي مرکــزي را تحـــت کنتـــرل  

اگـر سـیاه چنـین حرکتـی را نکـرده           . می گیـرد  
 b6 13 g4 … 12آنگاه سفید پس از  بود،

he7 14 hd4    وضـعیت خـود را بهبـود   
  .می بخشید

13 rad1    b6 
14 he2      g5 
15 hd2     bg7   
16  g4        … 

 

 
  

16 …        hh4 
17  f4        h5 

 gxf4 18 hxf4 … 17در صـورت  

hg6 19 hxe6 fxe6  حرکـت ، سـفید  
20 he4  کرده، برتري می گیردرا.  

18  hg3    hxg4 



 gxf4 19 hxh5 rxh5 … 18ادامـه  

  .نیز بهتر نبود
19 f5          bd5 
20 hxg4     bg2 
21 hh5!     … 

 

 
  

21 …           bxf1 
22 rxf1      rd8 
23 he4       bh6 
24 bc1        … 

ــت   ــی از حرکـ ــدگیهایی ناشـ ــفید 21پیچیـ  سـ
حاصـل کـار اینکـه تنهـا       . فروکش کـرده اسـت    

سوار فعال سـیاه، فیـل سـفید رو، حـذف شـد و              
 را بدسـت  e4سفید کنترل خانـه مهـم مرکـزي         

ه به اینها آرایش سوارهاي باقیمانده سـیا      . گرفت
. ن آور اسـت   ثل کمدي حز  را نیز اضافه کنید، م    

 تـرحم انگیـز اسـت و    g7به ویژه وضع فیـل در     
اســب هــم حــاال حاالهــا نمــی توانــد نقــشی در  

بنابراین برتري موقت کمیت    . مبارزه داشته باشد  
دسـت آخـر    . نیروي سیاه، اهمیت چندانی ندارد    

  . نیز امکان پذیر نیستg5اینکه، دفاع از پیاده 
24 …          kb7 
25 hhf6      … 

 را کنترل می کند تا پیاده را به آسانی          g8سفید  
همزمـان اسـب از همکـار خـود در          . شکار کنـد  

e4نیز حمایت می کند .  
25 …           rd4 
26  bxg5    bxg5 
27 hxg5     rf8 
28 kh2!       … 
راجع به نقـش شـاه در آینـده صـحبت خـواهیم            

  .کرد
28 …        rd2+ 
29 kg3    hg2 

 مـی کنـد تـا اسـب را از اسـارت در              سیاه تالش 
h4  اما وضعیت نومیدانـه اسـب از     .  خالص کند

ایــن حقیقــت ناشــی شــده اســت کــه بــراي       
. استقرارش جاي خاصی را نمی توان نامزد کرد       

  .هیچ خانه خوبی موجود نیست
30 rf2       he3 
31 rxd2    hf1+ 
32 kf4       hxd2 
33 hfh7     rh8 
34  f6!         c4 
35  e6!         … 
ســر انجــام ســفید شــکافت پیــاده اي سرنوشــت  

  .سازش را عملی کرد
35 …           cxb3 
36  cxb3      fxe6 
37  f7           e5+ 
38 kxe5     1-0 
یادآوري می کنم کـه ایـن دو مقالـه و مثالهـاي             
آن را باید تحت یک سر فصل موضـوعی قـرار           

  .داد
  


