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   پیشداوري در مورد نتیجه احتمالی-الف
پس از اینکه یـک بـازیکن دسـت بـاال را در     . یک بازي شطرنج به تدریج شکل می گیرد   

مل خود را در پایان انتظاري تحها آن را حفظ می کند تا پیروزي م    بازي کسب کرد، ساعت   
ار بی وقفه در سراسر بازي بوده    قربانی فش  از طرف دیگر، بازیکنی که    . غالب جشن بگیرد  

است، کابوس یک شکست احتمالی را در سر می پروراند و سرنوشت محتـوم خـویش را     
  .ساده تر از حد تصور می پذیرد

  
اینجا مثال مـشهوري را مـی آوریـم کـه           
ابعاد روحی و روانی نقـش عمـده اي را       
پــیش از شــروع شــدن بــازي عهــده دار  

 درجه قـدرت وي     آوازه حریف، . بودند
و رویاروییهاي پیـشین میـان دو بـازیکن         

در . عوامل مرتبط با موضـوع مـا هـستند        
 ، خوزه رائول کاپابالنکا در میانـه        1919

 ســال شکــست ناپــذیرش بــود، 8دوران 
رتی در  دورانی که با شکست از ریچارد     

 نیویورك بـه پایـان     1924جریان مسابقه   
اعتماد به نفس او، جذبه جادویی      . رسید

ــه   ــتهارش بـ ــین "(وي و حتـــی اشـ ماشـ
ــه او  )" شکــست ناپــذیر" یــا"شــطرنج  ب

     برتـــري بزرگـــی در مقابـــل حریفـــانش
  می بخشید، حتی  پیش از  آن که  بازي

  
هـم، بازیکنـانی نظیـر      بعـدها   . آغاز شود 

ا توان هراس افکندن در دل  تال یا فیشر ب   
رقبایشان شناخته می شدند، رقبـایی کـه        

ــه نــشان دادن ک   ــادر ب ــت معمــول  ق یفی
  در خــویش در نبــرد نبودنــد و متناوبــاً   

ــاب   ــا ارتکـ ــام بـ ــایی زود هنگـ پیکارهـ
 شکست را   ،اشتباهات فاحش غیر عادي   

  .پذیرا می شدند
  خوزه رائول کاپابالنکا

  جرج آلن تامس
  )4 (1919هاستینگز 

1 e4 e5 2 hf3 hc6 3 
bb5 d6 4 hc3 hf6 5 
d4 be7 6 0-0 bd7 7 
re1 hxd4 8 hxd4 
exd4 9 qxd4 bxb5  



  
  

10 hxb5 a6 11 hc3 
0-0 12 bg5 hd7 13 
bxe7 qxe7 14 hd5 
qd8 15 re3 he5   
16 rg3 f6 17 f4 hc6 
18 qc3 rf7 19 f5 
qf8 20 qb3 kh8  21 
hf4 he5 22 qxb7 
rb8 23 qxa6 rxb2 
24 rb3 rxc2 25 
rab1 h6 26 hg6+ 
hxg6 27 fxg6 re7 
28 rb8 re8               

  

  
  

 که کاپابالنکا به چنین وضعیت      هنگامی
دست یافـت کـه ناشـی از بـازي     مناسبی  

   هر يي بود، بدون هیچ تردیدمنطقی و
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یــک از بازیکنــان از نتیجــه نهــایی کــار  
  .اطالع داشتند

برتري سفید به دالیلی چند کامالً قـاطع         
  :است

ز  تسلط کامل بر ستون بـاز و یـورش ا          -
  .عرض آخر

 تهدیدات ماتی که ناشی از حضور پر        -
  . استg6رنگ پیاده 

 استقرار سه سـوار سـیاه بـر روي یـک       -
  .خط افقی

 نبود ارتباط میـان رخ محافظـت نـشده      -
c2و سایر قواي ارتش سیاه  .  

اگـــر شـــما جـــاي ســـفید بودیـــد چـــه            
مان کوبایی چنین بـازي      قهر  می کردید؟ 

  :کرد
29 qa8 

مـی توانـست    تسلیم شد، با اینکه     و سیاه   
ــعیت    ــري در وض ــسب برت ــتحقاق ک اس

  !نهایی را داشته باشد
)) کاپابالنکـایی (( اي از بـازي      این نمونه 

آنجا که بازیکن قویتر سیر وقـایع       . است
   ا  تحمیل  می کند، طرحی  کامالً ر
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شده را بـه ثمـر مـی رسـاند و بـا        حساب  
. م پایان کار را رقم مـی زنـد        ظرافتی تما 

مسئله اینجاست کـه نـه کاپابالنکـا و نـه         
تامس هیچ یک تصور نمی کردنـد کـه         
ســیاه ممکــن اســت در وضــعیت نهــایی  
بختهاي متقابلی داشته باشد، زیـرا سـفید        
منطقاً در تمام طول روز برنده محـسوب        

اینجا تامس چنین بر آورد کـرد  . می شد 
 و بنابراین   که نمایش بایستی پایان پذیرد    

  .تسلیم شد
 qa8 29، سـیاه پـس از   همـه   ایـن با 

می توانـست بـا موفقیـت از خـود دفـاع            
  .کند

 آیا می توانید ببینید که چگونه کاپـا     -1
می توانست در وضعیت نمودار پیروزي      

  را دشت کند؟
 آیا مـی توانیـد دفـاعی بـراي تـامس            -2

  بیابید؟ qa8 29پس از 
  .نیم هم ببیپاسخ این سوالها را با

 ادامــه دیگــر 2 ســفید بــه آســانی در -1
  :برنده می شد

  

  
  

(A             ــا ــه بـ ــرین ادامـ ــق تـ ــاالً دقیـ  احتمـ
29 qb5! آغاز می شد و پس از  : 

29 … rc1+ 30 kf2 
rc2+ 31 ke1 rc1+    
32 kd2 rxb8 33 qxb8 

  .سفید پیروز بود 
(B      و سر راست تـرین ادامـه هـم چنـین 
  :بود

29 rxe8 qxe8 30 qa4!  
که سیاه را ناچار مـی کـرد دنبـال ادامـه            

  .زیر برود
30 … rxg2+ 31 kxg2 
qxg6+ 32 kh1                 

و سفید پیـروزي را فـرا چنـگ خـویش           
  .داشت

  . سیاه بایستی چنین پاسخ می داد-2
29 … rxa2! 

  

  



  
  

ناگهان رخ . و او دیگر بازنده میدان نبود   
آفساید سیاه به بازي بر مـی گـشت و از           

ض آخر با چرخشی غـافلگیر کننـده        عر
rc2xa2xa8xe8      دفاع مـی کـرد

 -بــا آن قـــسمت از بـــازي یوســـوپف ( 
).  مقایــسه کنیــد2کورچنــوي در فــصل 

 قطعاً این حرکتی غیر منتظره بوده اسـت       
امــا اگــر شــرایط عــادي میــان دو تــن از 
بهترین بازیکنان آن دوران برقـرار بـود،        
. چیز نـامرئی بـه شـمار نمـی رفتـه اسـت       

 بود که بـازي     "تنها حرکتی "اً یک   صرف
را نجات می داد و آن گرفتن یک پیاده        

 حملـه بـه وزیـر حریـف        ،و به همراه آن   
   *. بوده است

ــی  ــم         +rc1 .… 29حتـ را هـ
مـی تــوان در نظــر گرفـت، چــه پــس از     

30 rxc1 rxb8     بـاز هـم بـازي
  یرم که سفید مختصري ادامه داشت، گ

  211/ شناختیحرکات نامرئی به دالیل روان
  

  . بهتر بود
  :پس از

 20  … rxa2  30  qxa2 
rxb8    ــاچیزي ــسیار ن ــري ب ــیاه برت س

بـراي   بهتـرین حرکـت     . خواهد داشـت  
خواهــد  !qb7 30ســفید در اینجــا 

بــود و بــا ســپاس از تحــرك واحــدهاي  
ــگ    ــساوي را در چنـ ــود، تـ ــی خـ رزمـ

  :خویش دارد، براي مثال
30 … c5 31 rxe8 qxe8 
32 qb8 ra8 33 qxe8+ 
rxe8                                 

که با فعالتر بـودن مهـره هـایش در ازاي      
ــدگی ،پیــاده اضــافی حریــف  عقــب مان

خــویش را بــه ســادگی جبــران خواهــد  
  .کرد

ایـن تغییـر   .  بـه شـاگردانش نـشان مـی داد    a2ی مربی نامدار روس وضعیت نمودار را بدون پیـاده   کورتسومارك د 
کمتـر واضـح بـود زیـرا سـفید در سـر راه بـرد         rxe8 29اول اینکـه شـاخه   .  شـد موجب تعویض اولویتهـا مـی  

همچنان  !qb5 29دشواریهایی داشت که ناشی از تعداد زیاد پیاده هاي سیاه در برابر رخ سفید بود در حالی که 
عی  توجه براي موضوع کتاب ما، تـصور کـردن یـک حرکـت دفـا      جالبدوم از آن، و از جنبه . به برد ختم می شد    

  .کامالً دشوارتر است ،از نظر دیدن حرکات ، a2بدون گرفتن مهره و در اینجا پیاده 
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مثال بعدي افـسون سـحر آمیـزي را کـه           
 معاصرانش داشت، آشکار    کاپابالنکا بر 

می کند و حتی مدتها پس از مرگ وي         
 .نیز تحسین فراوانی را نثار وي می کـرد        

 و تحــسینها ایــن تعریــفگــاهی اوقــات 
مانع بررسی انتقادي موضوع می شـود و       
  خود نـوع دیگـري از نابینـایی را باعـث          

 سال 80مورد زیر براي مدت     . می گردد 
 بــا یقــین –بــه عنــوان یــک بــازي الگــو 

  . دانسته می شد-کامل
  ویلیام وینتر

  خوزه رائول کاپابالنکا
  )5 (1919هاستینگز 

  

     
  
  

  
  

ــا  ــا در کت ــول شــطرنج ب کاپابالنک  اص
چنین بیان می کند که سیاه بـا توجـه بـه          

 زنــدانی شــده g3اینکــه فیــل ســفید در 
است بـه صـورت خـود بـه خـود پیـروز           

یـک وارسـی سـاده نـشان        ". خواهد شد 
ر با یک فیل کمتر     می دهد که سیاه انگا    

   ، بـه بــازي ادامــه از نظـر کــارایی نیروهــا 
 ایــن فرضــیه بــسیار مــسحور  "مــی دهــد

مــا ضــمناً نادرســت هــم  کننــده اســت، ا
همـانطور کـه اخیـراً کاسـپاروف      . هست

 اول   جلـد  مـن  پیشینیان بزرگ در کتاب   
سـفید احتمـاالً تـساوي کـامالً        : نشان داد 

، با این همه. ساده اي را در اختیار داشت
ــه و رســال  ه ایــن وضــعیت در دههــا مقال

شطرنجی آورده شد بدون اینکه تجزیـه       
تـا  و تحلیل بعدي روي آن انجـام گیـرد     

صحت نتیجه گیري بـازیکن مـشهور مـا         
  .در آن تأئید گردد

ــرد            ــت ک ــین حرک ــفید چن ــازي س در ب
1 rh1  سپس کاپابالنکا یک حمله  

  
  



  
  

. پیاده اي را در جناح وزیر راه انـداخت         
)… c6 ، … b5 و … c4 (   و بـه

ســادگی برنــده شــد بــا توجــه بــه ســوار  
اضـــافی مجـــازي کـــه بـــراي خـــود                

  : اشتمی پند
1 … ke6 2 h4 rfb8      
3 hxg5 hxg5 4 b3 c6      
5 ra2 b5 6 rha1 c4 – + 

  .که سیاه برنده شد
اما در وضعیت نمودار، کاسپاروف نشان 
داد که سفید نیز می توانست فیل سیاه را   

  زندانی کند با
1 c4!! 

  :اینجا تحلیل کاسپاروف را می آوریم
1 … c6 2 rfc1 rfb8 
3 b3                             

سفید بایستی بلوکه خانـه هـاي سـفید را         
  .کامالً رعایت کند

3 … b5 4 rc3! rb6 
5 kf1 bxc4 6 dxc4 
rab8 7 raa3! =        

ست کسی دلیل بیـاورد کـه     البته ممکن ا  
توسط سطح  م قدیمی هستند و     این مثالها 

  بازي اوایل قرن بیستم بسیار پائین تر از 

  213/ الیل روانشناختیحرکات نامرئی به د
  

اما ایـن  . استانداردهاي نوین زمان ماست   
خـصوص  ید است بـه     دموضوع محل تر  

النکـا  وقتی که پاي کسی همچـون کاپاب    
  .در میان باشد

  بوریس گلفاند
  ژول لوتیه

  )5 (1997بلگراد 

1 d4 d5 2 hf3 e6      
3 c4 dxc4 4 e3 hf6  
5 bxc4 c5 6 0-0 a6  
7 e4!? hxe4 8 d5 
be7 9 re1 exd5 10 
qxd5 hd6 11 bd3 
0-0 12 bf4                  

  

  
  

12 … hf5?! 
12 … be6!?   13 qh5 g6  
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14 qh6 hc6 ∞ 
و اینـــک ســـفید امکـــان انتخـــاب دارد     

ــا   و   rxe6 15کــه  یــا تــساوي را ب
16 bxg6    ــازي ــا ب ــد و ی ــر گزین ب

  .دهدهجومی را در دستور کار قرار 
13 hc3 ± bf6 
13 … qxd5 14 hxd5 
bd8 15 bxf5 bxf5 16 
bd6±                                
14 bxf5 qxd5 15 
bxh7+ kxh7 16 
hxd5                          

ــا کــسب وضــعیتی   ســفید پیــاده اش را ب
  .برتر، باز پس گرفت

16 … hd7 
16 … hc6     بختهـاي بهتـري بـراي

داد هـر چنـد کـه     مقاومت بـه سـیاه مـی        
ــظ             ــود را حفـ ــز خـ ــري تمیـ ــفید برتـ سـ

  :می کرد
17 hxf6+ gxf6 18 bd6 
rd8 19 bxc5 ±                
17 bd6 rd8 18 
hxf6+ hxf6 19 
bxc5 bg4                  

  اینک  سفید  با  ارائه  یک  عملیات 

  
  

هوشــمندانه تعــویض، از دســت فیلهــاي 
  .ناهمرنگ خود را خالص می کند

20 be7! rd7 21 
hg5+ kg6 22 bxf6 
kxf6                                

 ?!gxf6 … 22حرکت تناقض آمیز 
بخت عملی بهتري را براي نجات بـازي        

  .می داد
 23 he4+ kg6 24 f3 

  

  
  

سفید یک پیـاده تمـام جلوسـت و سـیاه          
  .هیچ جبرانی در برابر آن ندارد

24 … bf5 25 rad1 
rad8 26 rxd7 
rxd7 27 kf2 b6 28 
re2    rd3  29  re3 



  
  

rd4 30 rb3 b5 31 
ke3 rc4                    

31 … rd1مقاوم تر بود .  
32 rc3 + – 

حاال می شود بازي را کامالً تمـام شـده          
  .فرض کرد

32 … rb4 
ساده ترین  ra4 … 32در صورت 

  :راه چنین است
33 ra3 rxa3+ 34 bxa3 
be6 35 hc5 bxa2          
( 35 … bc8 ke4 + –) 36 
hxa6                                
33 b3 

  .رخ گیر افتاد
33 … be6 34 g4  

 hd2رخ پس از .  را می بنددردارد تو

  . گرفته خواهد شدa2-a3و 
34 … a5 35 f4 bd5 
35 … bxg4 36 hf2 bf5 
(36 … be6 37 hd3)    
37 a3                                

36 hd2 a4 37 a3 
rxb3 38 hxb3 axb3   
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ــراي    ــه وضــعیتی رســیدیم کــه ب خــب ب
رسیدن به آن، گلفاند نمایش درخـشانی    
. در تمام فازهاي بازي از خود نـشان داد       

در مرحله گشایش با جسارت تمام یک       
ــازي از   ــانی کــرد، در وســط ب ــاده قرب پی

از بیرون آمـد و     محاسبات پیچیده سر فر   
نرم نرمک با تکنیکـی     برتري خویش را    

خالصه بگوئیم، یک   .  افزایش داد  کامل
  !بازي الگو براي سفید خلق کرد

بــراي اینکــه بیــشتر بــه کنــه مطلــب پــی  
ببریم، بایستی چند عامل روحـی روانـی        

ــویم   ــاد آور ش ــز ی ــه  : را نی ــد نتیج گلفان
تحسین برانگیزي در مقابل لوتیه داشت،      

نگش باالتر و ضـمناً در بـازي    درجه ریتی 
 در در جریـان بـازي نیـز   . هم سـفید بـود    

وضعیتی مشابه یک فرمانده بـود، سـلطه        
اي بی چون و چـرا و کامـل بـر حریـف      

در انتهاي بازي انگار که لوتیه به . داشت
صورت خودکار و بـا رخـوتی تمـام بـه           

یـک بـازیکن بـرد      . بازي ادامـه مـی داد     
  ي هم و دیگرخود را حتمی می دانست 
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در اعماق نهادش باخت را قبـول کـرده         
  . بود

اگر به وضعیت نگاهی بینـدازیم، سـفید        
 شـاهش بـه خـوبی در         تفاوتی جلوست، 

مرکز مستقر شده است و بـرد تقریبـاً تـو      
تنهـا برگـی کـه سـیاه در         . مشتش هست 

دست دارد، پیاده رونده پیـشرفته اش در   
b3    بایـستی بـه سـرعت     است که سـفید 

  .آن را حذف کند
  شما اینجا چه بازي می کردید؟

39 rc5??  
 

    
  

وقتـــی دربـــاره ایـــن بـــازي از گلفانـــد  
پرسیدیم، وي اقرار کرد که او بی خیال        

   شده  بازي تمام  و فکر می کرد که بود
  

  
  

ــت ــه    " :  اس ــود ک ــن ب ــصورم ای ــن ت م
وضــعیت کــامالً برنــده اســت و از یــک 

  ".لت کردمتاکتیک ساده غف
39 kd2     ساده ترین راه بـرد بـود بـا

ــده  ــراي  rxb3و  kc3-b2ایــ بــ
  :مثال

39 … b2  40 kc2 
  . rc1 39یا حتی ابتدا 

39 … bc4?? 
ــز   ــال انگی  !b4 … 39حرکــت خی
  :موجب برد سیاه می شد

(40 axb4 b2 – +, 40 rc1 
b2 – +)                               
40 rxd5 bxa3 

سیک مـواجهیم یعنـی     که با موردي کال   
دو پیاده در عـرض شـشم     یک رخ تنها،    

  .را نمی تواند متوقف کند
40 kd2 1-0 

  
  
  
  
  


