
  پیشگیري     
XIIIIIIIIY 
8-+rtr-+k+0 
7zp-+-+pzp-0 
6-vlpzp-+qzp0 
5+-+n+l+-0 
4-+Q+N+-+0 
3+-+-+-vL-0 
2PzPPsN-zPPzP0 
1tR-+-tR-mK-0 
xabcdefghy  

وضعیت نمودار را ارزیابی کنیـد و        : سوال
  .طرحی براي سفید پیشنهاد دهید

بنابراین ناچاریم که . این یک وضعیت باز است 
با وجود این،   .  را به حساب بیاوریم    فیلهاي سیاه 

برتري وي بـه    . وضعیت سفید اندکی بهتر است    
رخهـاي  . دلیل تحـرك بیـشتر نیروهـاي اوسـت        

 نقـل مکـان     dو  eسفید می توانند به سـتونهاي       
کنند، در حالی که رخهـاي سـیاه ناگزیرنـد بـه            

 c وdجایگاههاي پیش پا افتاده خود در سـتون     
اي سیاه نیز آنچنـان  ساختار پیاده  . قناعت ورزند 

ــاي      ــاده ه ــرا پی ــدارد زی ــی ن وي  d و cفروغ
  .نیازمند توجه دائمی اند

21 a4        … 
سفید وزیر را جابجا می کند تـا از یـک حملـه             
چنگال بالقوه که ممکن است با پیـشروي پیـاده      

d6       ایـن ادامـه    .  روي دهد، دوري کـرده باشـد
ر توان در نظـ   . نمونه اي از تفکر پیشگیرانه است     

داشتن نقشه هاي حریف و واکـنش بـه موقـع و          
مقتضی به آن، یکی از جنبه هاي متمـایز کننـده    

ــاز اســت ســطح مهــا ــن جــزء . رت شــطرنج ب ای
   است که تحت تأثیر هیجانهاي طبیعت انسان

  
  

و ناشی از نیات و مقاصـد خـویش قـرار بگیـرد             
عواقـب  . حضور نیروهاي حریف را از یاد ببـرد       

 می توانـد بـسیار شـدید       چنین غفلتی نیز معموالً   
دلیـل اینکـه چـرا رشـد تفکـر پیـشگیرانه            . باشد

بایستی اهمیت درجه اولی براي هـر کـسی کـه           
می خواهد به شطرنج بپردازد داشته باشد، همین 

 خـود را هـم در   ،ثمره این توجـه . موضوع است 
افزایش سـطح مهـارت و هـم در کـسب نتـایج             

  .بهتر نشان خواهد داد
21 …        c5 

نظر می رسد که این حرکـت تـأثیر گـذاري           به  
 را کاهش می دهـد، امـا قـویترین کـار     b6فیل  

سفید می خواهد تا وضـعیتش را بـا         . ممکن بود 
ad1  و ســـپسc2-c4  تقویـــت کنـــد  .
 امکان انتخاب هـر دو راه  c5 … 21حرکت 

… c5-c4 و … b4 را باز می گذارد.  
22 f3!     … 

اندك سفید تنها راهی است که می توان برتري 
  .را حفظ کرد

22 …         xe4 
23 xe4  b4 
24 ae1   d5 
25 4e2   d4 

    بــاe5داشـتن کنتــرل بـر   . حرکتـی زود هنگــام 
25 … c6 ضروري بود.  

26 e5     f6 
27 a3        c6  
28 d3!     … 

رسیدن به پیروزي صرفاً بـا حفـظ اسـبها امکـان         
  .پذیر خواهد بود



28 …         a5 
29 d1     b6 
30 de1   a5 
31 b4          … 

این پیـشروي زودتـر نیـز مـی توانـست صـورت        
بگیرد، اما بازیکنان به تکـرار حرکـات مـشغول          

توصیه کاپابالنکا است که بـراي ذخیـره        . بودند
 زمان جهت تفکر به این کـار مبـادرت ورزیـم،          

ــزار   ــون ابـ ــار همچـ ــن کـ ــا ایـ ــه بـ ي همچنانکـ
توانیم به نیات درونـی حریـف       روانشناسانه، می   

  .پی ببریم
31 …        cxb4 
32 axb4   b6 
33 h3       d7  
XIIIIIIIIY 
8-+r+-+k+0 
7zp-+r+pzp-0 
6-vln+-wq-zp0 
5+-+-+-+-0 
4QzP-zp-+-+0 
3+-+N+-vLP0 
2-+P+RzPP+0 
1+-+-tR-mK-0 
xabcdefghy 

 
34 b5! 
 حاال زمان بر کشیدن وزیر و انتقال آن به جناح          

  .شاه فرا رسید
34 …        cd8 
35 h5!    …  

وزیر سوار دور بردي است کـه بـراي انتقـال از            
این جناح به دیگري، صرفاً نیاز به یک گام بلند 

 است، bاینک تهدید سفید پیشروي پیاده . دارد
          را ممکـــنe5 بـــه کـــه دسترســـی اســـب وي

 کـه   -عالوه بر آن، تنگـی وقـت سـیاه        . می کند 

 باعث می شـود  -ه همیشگی شکست است   همرا
  .تا اشتباهی جدي را مرتکب شود

35 …             h7 
 بود تـا وزیـر را   g7- g6 …سیاه در تدارك 

فراري دهد، اما سـفید حـاال سـیاه را مجبـور بـه          
  .پذیرش یک آخر بازي بد می کند

36 h4         g5  
37 g3        g6 
38 xg6+    fxg6 

38 … xg6  از دسـت رفـتن کمیـت    بـه 
منتهـــی        +e5 40 و b5 39پـــس از 

  .می شد
39 e6         c8  
XIIIIIIIIY 
8-+r+-+-+0 
7zp-+r+-+k0 
6-vln+R+pzp0 
5+-+-+-zp-0 
4-zP-zp-+-+0 
3+-+N+-vLP0 
2-+P+-zPP+0 
1+-+-tR-mK-0 
xabcdefghy 

 
           ماکــاروف .  آ-آرونــین اینجــا در بــازي   

 پرچم ساعت سیاه افتـاد و او      )1965مسکو،  ( 
یــک ادامـــه احتمـــالی         . شکــست را پـــذیرفت 
  :می توانست چنین باشد

40 b5 a5 41 e5 g7      
42 g4 h5 43 f6+ h6     
44 e8 xe8 45 xe8 f7 
46 e5!                                    

  


