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 چگونه گشایش را بازي کنیم
  

  گسترش و مرکز
اولین کاري که شما باید انجـام دهیـد ایـن اسـت     
. کـه ســوارهایتان را بــه ســرعت وارد بــازي کنیــد 

مفهوم این امر یعنی اسبها، فیلها، وزیـر و رخهـا را   
بــه میــدان نبــرد بیاوریــد زیــرا آنهــا بــرد عملیــاتی 
بیشتري دارند و مـی تواننـد آسـیبهاي بیشـتري بـه      

ه اردوگــاه حریــف وارد کننــد تــا پیــاده هــایی کــ
خب اما نمی تـوان ایـن سـوارها را    . کندرو هستند
، مگر اینکـه اول چنـد   )به جز اسبها ( بیرون آورد 

پیـاده اي را حرکــت دهـیم و بنــابراین ایـده اولیــه    
بیشتر گشایشهاي خوب چنین است که ابتدا یکی 
ــوارهاي    ــپس س ــت داده، س ــاده اي را حرک دو پی

یـن  بـه ا . دیگرمان را به میدان عملیـات فراخـوانیم  
ــد . مــی گوینــد گســترشکــار  ــان نیرومن بازیکن

همیشه به شما خواهند گفـت کـه پـیش از شـروع     
ابتـدا سـوارهایتان را گسـترش      کردن یک حملـه، 

  . دهید

    
  :حرکت ویژه قلعه رفتن نیز اهمیت خود را دارد

  

  
  

 نه تنها مواظب تأمین امنیت شاه است، بلکه رخـی 
  .دهد را هم براي کاربردهاي بعدي گسترش می

خب، حاال سوارهاي شـما بـه کجـا بایـد برونـد؟      
مرکـز از  . اسـت  مرکـز مهمترین نکته نبرد بر سـر  

ــه در نمــودار       ــده ک ــکیل ش ــه اي تش ــار خان چه
  .مشخص است

  چه چیزي اولویت دارد؟
از دیدگاه سفید شکل گیري و قرار گـرفتن پیـاده   

و d4ها را در کنار هم و در خانـه هـاي مرکـزي    
e4  ،اگـر شـما بتوانیـد    . می نامند مرکز آرمانی

مرکز آرمانی خود را بر پا کنید آنگاه سوارهایتان 
به آسانی وارد صحنه خواهند شد بدون آنکـه راه  

یک نگاهی به این حرکات . یکدیگر را سد کنند
  :بیاندازید

1 e4 a5? 2 d4 h5? 3hf3 d6 4 
hc3 bd7 5 bc4 e6 6 O-O 
ha6 7 bf4 hh6 8 qe2 g6 9 
rad1 h4 10 rfe1                      

    
  



  
سفید مرکز آرمانی خود را دارد و تمامی 

انه هاي مرکزي را هدف گرفته سوارهایش نیز خ
از سوي دیگر، فیلهاي سیاه از نشانه روي . اند

مرکز بازمانده و اسبهایش در کنار صفحه جا 
سفید می تواند به آسودگی تمام مانور . گرفته اند

حمله در هر بخشی از صفحه  داده، آماده شروع
  .باشد

این مثال ما را به عاملی بسیار مهم در گشایش 
 .سوارهاي خودي فعال بودن: رهنمون می شود

این که معناي آن قلمرو خانه هایی است که 
در . بجا شوندسوارها می توانند درون آن جا

نمودار می بینیم که سوارهاي سفید همگی فعال 
فعالیت سوارهاي سیاه به طور هستند، در حالیکه 

  .تأسف برانگیزي محدود شده است
  به گسترش بی اعتنایی نکن

اگر شما با پیاده هایتان بیش از حد بازي کرده، 
سوارهایتان را سریعاً گسترش ندهید، معموالً 
دچار دردسر خواهید شد و حتی ممکن است 

در مثال قبلی سیاه شش . نیرو از دست بدهید
و تنها سه حرکت با سوار انجام  حرکت پیاده اي

  :مثال دیگري را ببینیم. داده است
 1 e4 e5  2 hc3 hf6   3  bc4   

 d6 4 hf3 c5? 5 hg5! h6?         
6 hxf7!                                          

که وزیر و رخ سیاه را زیر ضرب حمله چنگال 
  .می برد
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است که شما  f7این یک حمله استاندارد علیه 

بیشتر اوقات آن را در بازي تازه کارها مشاهده 
سیاه حرکات زیادي را با پیاده هایش . می کنید

  .انجام داد و حرکات سوارهایش کافی نبود
پیاده "آیا در مرحله گشایش می توانیم همیشه 

کنیم و از خطرات ناشی از فرستادن پیاده  "انیر
ها به خط مقدم نبرد در امان باشیم؟ پاسخ معموالً 

است، اما اگر این پیاده ها به کنترل خانه  "نه"
هاي مرکزي یاري رسانند، آنگاه می توان  انجام 

را قابل  اي زود هنگام یک رشته حرکات پیاده
  :مثالی بزنیم. قبول دانست

1 d4 hf6 2 c4 g6 3 hc3 bg7 4 
e4 d6 5 f4 O-O 6 hf3                 

    
  
  



12     
سیاه دو سوار خود را گسترش داده و قلعه رفته 

در عین . است و اینک آماده نبرد در مرکز است
حال سفید هنوز ناچار است فیل شاه خود را 

این امر می . گسترش دهد تا بتواند به قلعه رود
تواند نشانگر وجود مسئله اي براي سفید باشد اما 
دیوار انبوه پیاده هاي وي، خانه هاي کلیدي 

رکزي را چندین و چند بار پوشش داده است، م
در حالی که سیاه تا اینجا فقط یک حرکت پیاده 

اجرا کرده  e5اي بی مقدار براي مبارزه بر سر 
بیشتري را کنترل    فضاي همچنین سفید. است

می کند، که خود این امر یک برتري در شطرنج 
در مجموع می توان گفت با .  محسوب می شود

هر دو طرف اصول متفاوتی را به وجود اینکه 
ه اند و کار بسته اند، اما هر دو منطقی بازي کرد

  .پیش رو آماده شده اند نیز به خوبی براي بازي
  گامبی ها

ما در این کتاب به تعداد قابل توجهی از      
اینها آن دسته از . نگاهی انداخته ایم گامبی ها

دن گشایشهایی هستند که سفید یا سیاه براي رسی
یک یا دو  به برخی اهداف مهم مورد نظرشان،

گسترش : پیاده تقدیم می کنند، اهدافی همچون
هر چه  کنترل مرکز یا فعال نمودن ریعتر ،هر چه س

. بهتر سوارهاي خودي را می توانیم برشمریم
گشایشهاي گامبی دار به ویژه مناسب استفاده 

زیرا بدون  علیه بازیکنان کمتر میدان دیده است،
  می توان آنها را بازي کرد و عقب دغدغه خاصی 

  افتادن یک پیاده در رقابتهاي سطح پائین تر خیلی

  
نمونه هایی از گامبی ها را در . هم اهمیت ندارد

 39و  34،29،23،13،6،5،4،2گشایشهاي نیرومند 
البته در شاخه هایی  نیز هیم بود وشاهد خوا

مشخص از سایر گشایشها که در جاي خود به 
  .آنها اشاره کرده ایم

  !امنیت شاه را حفظ کنید
پیش از حرکت دادن پیاده ها مواظب باشید تا 

. شاهتان بی حفاظ نشود و مورد حمله قرار نگیرد
  :صادق است fاین سخن به ویژه در مورد پیاده 

1 f4 e5 2 fxe5 d6 3 exd6 bxd6 
سیاه یک گامبی را بازي و پیاده اي را براي 
گسترش و فعال نمودن سوارها قربانی کرده 

  .است
4 c4?? qh4+ 5 g3 bxg3+ 6 

hxg3 qxg3#                             

     
خود را حرکت داد، شاه  fهنگامی که سفید پیاده 

ي خود را بی پوشش رها و سپس زمان را برا
حریف تلف کرد، در حالی که گرفتن پیاده هاي 

سیاه هر دو پیاده مرکزي خود را پیش راند، 
گسترش خود را آغاز کرد و به دنبال شکار شاه 

  .بی دفاع دشمن رفت
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  حمله مارشال: روي لوپس     13  نیرومند گشایش

  یک گامبی هیجان انگیز اما هوشمندانه     
زمینه درست هنگامی که سفید . حمله مارشال یک گامبی جسورانه به کار گرفته شده توسط سیاه است

، سیاه یک پیاده مرکزي را به صورت انفجاري می دهد چینی می کند تا حریف را زیر فشار بلند مدت ببرد
ها، بهترین استاد اما بر خالف دیگر گامبی . تا با باز شدن خطوط ناشی از آن، شاه سفید را هدف گیرد

 e4 e5 2 hf3 hc6 3 bb5 a6 4 ba4 1پس از . بزرگان جهان این یکی را بازي می کنند

hf6 5 O-O be7 6 re1 b5 7 bb3  7، سیاه بایستی … O-O ،چنانچه  را برگزیند
         هست d5 (1a) … 8با حرکت  c3 8این امر به خاطر ایده مقابله با . مشتاق اجراي مارشال باشد

براي (  exd5 hxd5 9پس از ). که بازي را به شاخه هاي دفاع بسته بر می گرداند  d6 … 8و نه ( 
9 … e4?! 10 dxc6 exf3  10) را ببینید  4نمودار hxe5 hxe5 11 rxe5 c6 (1b) 

و صف آرایی هر چه سریعتر سوارهایش در نشانه گیري جناح شاه سفید را دارد، با  bd6 …سیاه طرح 
، در خواب  c3حاال مفهوم حرکت آهسته . استفاده از زمانی که از حمله به رخ سفید نصیبش می شود

اینک نبردي حول محور تالشهاي سفید شکل خواهد . طوالنی مدت جناح وزیر سفید تعبیر می شود
ما . وشد بدون واگذاري امتیازات عمده موضعی، مانع تهدیدهاي حریف در جناح شاه شودگرفت که می ک

  . نامیده می شود "مارشال  ضد" که حرکت اساسی می اندازیم،  a4 (5) 8نگاهی هم به 
  وضعیتهاي پایه حمله مارشال

     
1a)   

را می دهد، اما سوارهایش بسیار  e5سیاه پیاده 
خانه هاي روشن اطراف شاه سفید . فعال می شوند

می توانند ضعیف انگاشته شوند چرا که مدافع 
  .قرار گرفته است – b3 –اصلی آنها در جایی دور 

    
1b) 

است  qh4 …و  bd6 …ایده سیاه شامل 
یا  rae8- e6- h6 …و  bg4 …که با 

راه . دنبال می شود f5-f4 …یورش پیاده اي 
  !د هست؟ دو نمودار بعدي را ببینیدنجاتی براي سفی
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  مقدمه  :دفاع سیسیلی      20  نیرومند گشایش

  مطمئن، انعطاف پذیر و تهاجمی   
 -مسابقات قهرمانی شطرنج جهان -سیسیلی پرطرفدارترین گشایش از سطح باشگاهی بگیر تا انتهاي راه

که آن را این همه جذاب کرده است؟ سیاه در وهله اول هست  e4 c5 (1a) 1اما چه چیزي در . است
آنگاه سیاه آن را  کند، d4اگر سفید . می شود d4و e4مانع شکل گیري مرکز آرمانی سفید با پیاده هاي 

این . تعویض خواهد کرد، که در آن صورت سیاه در مرکز بیش از سفید پیاده خواهد داشت cxd4 …با 
سیاه . هستندازیکنان نیرومند خواهان قرار دادن حریف در چنین مخمصه اي امتیازي استراتژیک است که ب

ممکن است با زحمت ناشی از آغاز حمله سفید در تقریباً هر بخشی از صفحه مواجه باشد، حمله اي که به 
فشار در  :اما سیاه هم براي بازي متقابل راههایی دارد. دلیل جاگیري خوب نیروهاي وي شکل می گیرد

. و پیشرویهاي به موقع پیاده اي a1-h8، عملیات تاکتیکی در طول قطر بزرگ  cتون نیمه باز طول س
و با موشکافی  سالها آزمایش نشان داده است که دفاع سیسیلی براي سیاه به لحاظ اصولی مطمئن است،

صوالً کار سفید ا. بیشتر، او می تواند حتی براي برد بازي کند بی آنکه خطرات بسیاري را متحمل شود
آسانی ندارد چنانچه بخواهد فشاري خلق کند که براي خودش مخاطره آمیز نباشد، چرا که سیسیلی 

  .فاتح گردد! ) و آگاهی( گشایشی است که در آن تمام راههاي عقب نشینی منهدم می شود تا شجاعت 
  وضعیتهاي پایه دفاع سیسیلی

    
1a)   

          است که سفید  ‘سیسیلی باز‘میدان اصلی نبرد 
2 hf3  3و d4 اما اینجا . را بازي می کند

با  c3 2امکانهاي دیگري نیز وجود دارد، مثل 
             دنبال g3یا  f4که با  hc3 2و  d4قصد 

  .می شود

     
1b) 

 d4 3حاال.  hf3 d6 2موقعیت پس از 

cxd4 4 hxd4 hf6 5 hc3  شیوه اصلی
)  64ص (  +bb5 3، اما  ) 66-71ص ( است 

روبرو  hf6 … 3با  شاید  c3 3. نیز رایج است
   .کند را فنا می e4پیاده ،  ?d4 4 شود و حاال



  

     
2) 

. دهدمی  !d5 … 2را با  f4 2سیاه پاسخ 
یک ایده مهم در چندین شاخه  d5 …پیشروي 

! که معموالً سفید مانع آن می شود سیسیلی است،
 exd5 hf6! 4 c4 e6 5 dxe6 3گامبی 

bxe6 بازي خوبی به سیاه می دهد.  
  

     
4)    
2 hf3 a6 3 d4?! cxd4 4 hxd4   

           استبازي  ی دردقت بییک نمونه عجیب از 
 )3 c3  4پس از ). بهتر است … hf6 5 

hc3 (5 e5? qa5+) 5 … e5! 6 
hb3 bb4 7 bd3 d5!  سیاه سوارهایش ،

  .را فعال می کند و ابتکار عمل را به دست می گیرد
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3) 

2 g3 d5  شاخه دیگري است که در آن سفید
. را از دست می دهد (d5)کنترل این خانه کلیدي 

 exd5 qxd5 4 hf3 bg4 5 3پس از 

bg2 qe6+  ي نداردوضعیت زورآورسفید :
او یا باید وزیرها را تعویض کند یا شاه را به جاي 

  .نامناسبی ببرد

     
5) 

 hf3 hc6 3 2اما این وضعیت که از ادامه 

d4 cxd4 4 hxd4 d5?!  ،حاصل شده
 bb5 dxe4 6 5پس از . داستان دیگري است

hxc6 qxd1+ 7 kxd1 a6 8 ba4 
bd7 9 hc3 bxc6 10 bxc6+ 

bxc6 11 hxe4  سیاه آخر بازي دشواري
  .خواهد داشت
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  مقدمه: شاههندي       40  نیرومند گشایش

  با انفجارهایی بسیار -نبرد در پناه سنگرها    
خلق عدم توازن در جستجوي درست از همان آغاز کار سیاه . هندي شاه، گشایش جنگجویان واقعی است

را در این  "بازي براي تساوي"و نبرد بر سر ابتکار عمل است و به زحمت می توان نشانی از اندیشه 
مسدود می شود و سیاه در جناح  مرکز غالباً با زنجیر پیاده اي درهم قفل شده دو طرف،. گشایش پیدا کرد

شاه حمله اي سنگین را آغاز می کند در حالی که سفید می کوشد تا در سوي دیگر صفحه بر موانع غلبه 
هندي شاه به همان اندازه که دنباله . ردبا این همه، امکان پیش آمدن دیگر انواع بازي نیز وجود دا. کند

             و hf6 ، … g6 …سیاه . دقیقی از حرکات است، یک چیدمان ساختاري به شمار می آید

… bg7  ًرا بازي می کند و معموال… d6  و… O-O  را انجام می دهد و می گذارد تا سفیدd4  و
e4  هر دو را بازي کند اما اصرار دارد تا وي ،c4  وhc3  را قبل از پیش راندن پیاده بهe4  انجام داده ،

 e4 d6 4است که آنگاه  d4 hf6 2 c4 g6 3 hc3 bg7 (1a) 1استاندارد  حرکات. باشد
به سفید مرکز پیاده اي بزرگی می دهد، اما سیاه نیز امیدوار است تا آن را به ) را ببینید 5تا  2نمودار ( 

 e5 …، اما ) راهکار بنونی(است  c5 …راهی براي ضربه زدن به این هدف . هدفی قابل تهاجم بدل کند
آماده کردن و  f5 …را بازي کند، آنگاه طرح طبیعی سیاه، یعنی  d5رانجام اگر سفید س. طبیعی تر است

  .بزرگی در جناح شاه کلید می خورد اباسب
  وضعیتهاي پایه دفاع هندي شاه

    
1a)   

 ی تواند مرکز را اشغال کرده تا هر جورسفید م
       ودي باسیاه به ز. دوست دارد، گسترش دهد

… e5 یا  … c5  و این ادعا که حرکات پیاده
  .اي سفید اتالف وقت بوده، جواب می دهد

     
1b) 

سفید در این شکل از هندي شاه، مرکز را خیلی 
    hbd7 … 6پس از . سریع اشغال نمی کند

7 hc3 e5 ا سیاه خود، ایده هاي پیش رفتن ت
… e4 را پی می گیرد.  


