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این سوال بارها و بارها شنیده شده و البته پاسخهای 
 شود.متفاوتی نیز به آن داده می

 
 پاسخ برخی از اساتید به این شکل است:

باید بازی عملی بیشتری داشته باشید تا تجربه شما 
به تدریج تبدیل به علم گردد و در واقع مطالعه کتاب 

 !بودخواهد گذار تاثیردرک اولیه شما در فقط 
اساتید اعتقاد دارند که باید تعداد زیادی دیگر برخی از 

حافظه خود داشته باشید و هر چه تعداد این در  بازی
د، کیفیت بازی شما بهتر خواهد ها بیشتر باشبازی
برای آزمودن توانائی شطرنجی اولین حتی شد. 

آن است که چند  خواهند پرسیدسوالی که از شما 
بر روی صفحه توانید میبه صورت ذهنی بازی را 
 بچینید؟

 
 ایمدهدیاز سوی دیگر بازیکنان تجربی بسیاری را 

 و، حضور دارند در مسابقات مختلفکه سالهاست 
الی  1900)مثالً  سطح بازی آنان از حد مشخصی

مگر کار  رود. چرا اینگونه است؟باالتر نمی (2100
المثل ؟ آیا این ضربتنیکو کردن از پر کردن نیس

 در مورد بازی شطرنج صادق نیست؟قدیمی 
 

ایراد کار کجاست؟ آیا استعداد کافی در این مورد را 
وب و بازیکن خنداریم؟ آیا برای تبدیل شدن به یک 

 به یبه دست آوردن عناوین استاد و استاد بزرگ
که در مردم  ، فراتر از آن چیزیخاص ذهنیویژگی 

  ؟این سرزمین سراغ داریم نیازمندیم
 

مدتی است به دنبال پاسخ مناسبی برای این سواالت 
 امهستم و در این راه اطالعات جالبی به دست آورده

 که فکر کنم برای خیلی از دوستان مفید باشد.
 
که  ICSالمللی شطرنج، ر وب سایت مدرسه بیند

مدیر آن استاد بزرگ آندره ایستراتِسکو 
(Andrei Istratescu)  ساله  39اهل کشور رومانی و

، مطالب زیر را در 2655المللی درجه بینحداکثر ا ب
 :توان یافتمیاین سواالت  برخی از مورد

 
از دالیل مختلف رکود و درجا زدن در شطرنج ”

 توان به ده مورد زیر اشاره نمود:می
زیادی بازی نکنید. بازی عملی برای پیشرفت در  (1

ت! کافی نیس به تنهائی شطرنج الزم است اما
کنید، در واقع وقتی در مسابقات شرکت می

آزمائید، و اید در عمل میآنچه را که آموخته
تفکر شطرنجی را تمرین نموده  شیوهفکر شما 
دانش اندوخته خود را  چنینهمگیرد. و فرا می

آزمائید. اما اگر زیادی بازی در برابر دیگران می

، یاصول گشایش، تاکتیک و استراتژتئوری و با  رغم مطالعه کتب مختلف شطرنجی و آشنائی کاملعلی

 در مسابقات مختلف و بازی عملیمستمر همچنین حضور 

 زنم!و به نظر درجا می !دهمارائه دلچسبی بازی توانم باز هم نمی نهایتدر 

 ؟کرددلیل چیست و چه باید 



کنید و کمتر مطالعه نمائید، این موضوع تاثیر 
معکوس خواهد داشت، و شما در این موضوع 

قب نیز بلکه به ع کردنه تنها پیشرفتی نخواهید 
. شما اشتباهات خود را کردحرکت خواهید 
آنکه این خطاها ملکه  کنید تابکررات تکرار می

بعداً با گردند و تصحیح آنان ذهن شما می
های الگوبا تکرار خواهد شد. مواجه مشکل 

 وهشیغلط ذهنی خود فرصتی برای تصحیح 
و استراتژی  ، یافتن ایدهشطرنجی صحیح تفکر

ز باید دست اواقع . در کردصحیح پیدا نخواهید 
فقط بردارید و چندین ماه مکرر ادامه بازی 

روی مطالعه تمرکز نمائید. بدین ترتیب 
 پیشرفت بعدی شما مجدداً آغاز خواهد شد.

دانش شطرنجی شما کافی نیست. به دلیل  (2
مطالعه کم، اطالعات و دانش شما در مورد 
تئوری شطرنج ناقص است و این موضوع خود 

هد بود. برای این منظور نقطه ضعف شما خوا
ورید با مطالعه ری وجود ندارد. مجببُهیچ میان

اطالعات مربوط به تئوری شطرنج و استراتژی 
 . بدین ترتیب بعد از مطالعهکنیدآن را تکمیل 

دانید که در هر موقعیت روی صفحه می
. لزومی ندارد همواره سعی کردشطرنج چه باید 

 کنید چرخ را دوباره اختراع کنید!

هر در واقع اگر در مورد آموزش بیش از حد.  (3
اطالعات بیش از اندازه داشته  یموضوع خاص

 کردهرا در عمل تجربه  باشید بدون آنکه آن
خود باعث ایجاد مشکل این موضوع  ،باشید

تمرین بیش از از سوی دیگر با . کردخواهد 
به طور  داشت.د یپس رفت خواه باز هم ،اندازه

هر کاری منجر به توقف افراط در خالصه 
نیاز به  خالقیت ما در آن حوزه خواهد شد. ما

! مطالعه و آن داریم نه کمیتآموزش کیفیت 
 بر مبنایتمرین را باید با بهترین شیوه و 

 .دادانجام  اطالعات درست

مطالعات نامنظم. اگر عادت به مطالعه نامنظم  (4
داشته باشیم و پیوستگی مطالب رعایت نشود 

 بعدیاین موضوع خود مانعی برای پیشرفت 
خواهد شد. حتی ممکن است مطالعات مقطعی 
ما بر روی موضوعات جالبی متمرکز باشد، اما 
چون کل مسیر مطالعه بدون نظم و سازماندهی 

، نتیجه کار منفی خواهد بود! بنابر این است
 برگانتوسط خِمدون و  صداشتن برنامه مشخ
 ت فراوان است.موضوع دارای اهمی

 مهم است. برایکیفیت مطالب مورد مطالعه نیز  (5
زنم: فرض درک بهتر این موضوع مثالی می

کنید که دو مطلب مجزا در مورد پیاده ایزوله 
در دست داریم. در مطلب اول اشاره شده که 
داشتن پیاده ایزوله در آخر بازی یک ضعف 

شروع به ارائه مثال در این مورد فوراً است و 
نماید. در مطلب دوم همه انواع آخر بازی به 

م تقسیگروه مختلف به ده مثالً ن شکل را ای
بندی نموده و به شما بیاموزد که در هر حالت 
چه باید کرد. در کدام حالت شما مساوی 
خواهید داشت و در کدام حالت برد و روش 

. مسلم است استبرخورد در هر حالت چگونه 
که مطلب اول شما را در یک تفکر اشتباه رها 

نید داشتن پیاده کنماید و شما تصور میمی
ایزوله در آخر بازی همیشه بازنده خواهد بود. 
در حالی که این امر همیشه حقیقت ندارد. بنابر 

نمائید بسیار این محتوای مطلبی که مطالعه می
و  در انتخاب آن کامالً دقت  استحائز اهمیت 

 باید نمود.

آموزش غیر فعال نداشته باشیم. ممکن است  (6
ف شطرنج جالب باشد، خواندن کتابهای مختل

و یا دیدن ویدئو آموزشی جذابیت داشته باشد 
اما اگر قصد آموزش موثر را دارید باید به شکل 



فعال آن را انجام دهید. آموزش فعال چه 
معنائی دارد؟ هر وقت مطلبی را مطالعه 

را بیازمائید و بر  نمائید الزم است فوراً آنمی
اره باید بعدی انجام دهید. همو تمرینروی آن 

و  کنیداز خود در مورد مطلب مورد نظر سوال 
ذهن خود را در مورد مطلب فعال نمائید. مثالً 

نماید، بر وقتی تفسیر یک بازی را مطالعه می
روی تک تک حرکات و توضیحات ارائه شده 
تمرکز نموده و در مورد آن از خود سوال نمائید 

. دو حتی نظر خود را نیز مورد آزمایش قرار دهی
بدین ترتیب نکات مورد مطالعه در ذهن شما 

یرند گبه عنوان یک ابزار جدید فکری شکل می
و بعداً در بازی عملی به کمک شما خواهند 

 آمد.

تمرین. در واقع دو مدل تمرین در شطرنج وجود  (7
ترکیب در مثل دارد. تمرینات تاکتیکی )

شطرنج( و تمرینات پوزیسیونی )استراتژی در 
واقع خیلی از دوستان بیشتر تمایل در  شطرنج(.

به حل تمرینات تاکتیکی دارند چون جذابیت 
ا حل . امو سرگرم کننده هستند بیشتری دارند

تمرینات پوزیسیونی بسیار مهمتر از گروه اول 
از  مناسب است. در واقع یک برنامه آموزشی

تمرینات پوزیسیونی  %50تئوری و  %50تلفیق 
  گیرد.شکل می

کامپیوتر. کاربرد کامپیوتر در آموزش کاربرد  (8
شطرنج مفید نیست. بازی شطرنج باید بر روی 
صفحه مهره واقعی تمرین گردد تا بدین ترتیب 
احساس پوزیسیونی شکل گیرد و ارتباط بین 
صفحه و مهره با بازیکن برقرار گردد. در واقع 

رغم آنکه چیدن با تمرین با کامپیوتر علی
تر است، ها بسیار سادهها و بررسی شاخهمهره

گیری تصویر ذهنی در اما از آنجائی که شکل
یادگیری شطرنج اهمیت بسیار باالئی دارد، به 

کارگیری کامپیوتر بر روی صفحه نمایش که 
به صورت دو بعدی است، مانع تشکیل این 

 مهم یارتصویر ذهنی خواهد شد و این نکته بس
ستادی ه ااست. به نظر تنها بعد از گذشتن از رتب
و بررسی و فقط برای تدارک گشایش 

از  توانهای مختلف در مسابقات میواریانت
 کامپیوتر کمک گرفت. 

ریتینگ  ! توجه به مسئلهریتینگ ریتینگ ریتینگ (9
همیشه باعث درجا زدن دانشجویان شطرنج 

 و هدف قرار دادن ریتینگگردد. در واقع با می
 رنج، زیبائیهای شطآنتوجه بیش از حد به 

شود و موضوعات فرعی در کمتر دیده می
گیرد. در واقع ریتینگ، اهمیت اذهان شکل می

بسیار کمی در مسیر آموزش شطرنج دارد، و 
عدد ریتینگ نشان دهنده ارزش بازیکن نیست. 

رود تنها با بازیکنی که به دنبال ریتینگ می
مطالعه برخی گشایشها آن هم به صورت کامالً 

ند به کسب ریتینگ بپردازد و تواوار میطوطی
این موضوع اصالً نشان دهنده کیفیت بازی او 
نخواهد بود. در واقع حرکت در مسیر درست 
آموزش و یافتن درک استراتژیک و پوزیسیونی 
از بازی به خودی خود باعث افزایش کیفیت 

 بازی و حصول تدریجی ریتینگ خواهد شد.

 نبعضی از دوستا –است!  یسخت بازیشطرنج  (10
کنند که بازی شطرنج بسیار پیچیده و فکر می

مشکل است و یادگیری آن نیز بسیار طاقت 
فرساست. در حالی که این موضوع اصالً 
صحت ندارد. البته بازی شطرنج دارای 
پیچیدگی هست و زیبائی این بازی نیز به 

ه مثبت ب یهمین دلیل است. اما باید با فکر
ریم زاویه بنگ این از ها نگریست. واین زیبائی

مطالعه این بازی پیچیده باعث افزایش  که
قدرت فکر و اندیشه ما خواهد شد. باید افتخار 



نمائیم که به یک بازی اجتماعی که باعث رشد 
مندیم. این گردد عالقهو نبوغ فکری ما می

مطلب را هیچ وقت فراموش نکنید که در 
دنیای شطرنج هر چه اطالعات ما در مورد این 

شود، لذت بیشتری از آن خواهیم بیشتر  بازی
 “برد.

 
با خواندن مطالب آندره ایستراتِسکو، به برخی از 

توانیم پاسخ دهیم. گرچه سواالت مطرح شده می
گاهی به مطالب و ایشان در توضیحات خود نیم ن

های آموزشی ارائه شده در آموزشگاه خویش نیز بسته
مفید کامالً اند، اما مطالب ایشان در مجموع نموده

 .هستند
 

شاید خواندن مطالب فوق به دقت پاسخ سواالت 
 هنوزسواالت این در واقع . هدمطرح شده قبلی را ند

ذهن مرا به خود مشغول نموده بود تا اینکه اخیراً 

 راهنمای -ساختارهای شطرنج»کتاب بسیار جالب 

 25ابغه ننوشته  «استاد بزرگ شطرنجرسیدن به مقام 

شیلی به نام موریسیو فلورِس ریوز  کشوراله س
(Mauricio Flores Rios) که درجه استاد بزرگی خود را

ه است و هم اکنون سالگی دریافت نمود 18در سن 
آمریکا در حال دریافت درجه  در سوتاهدر دانشگاه مین

او هم  دکتری در ریاضیات است به دستم رسید.
 است. 2531اکنون دارای درجه بین المللی 

 
ای در شطرنج تهیه کتاب در مورد انواع ساختار پیاده

شده که به دلیل اهمیت موضوع تصمیم به ترجمه 
آن گرفتم که در حال حاضر در حال تهیه بوده و 

 هنوز به پایان نرسیده است. 
 

اما نکته بسیار جالبی که در این کتاب یافتم نه در 

متن کتاب بلکه در دو مقدمه کتاب است که به 
 .هستندسواالت مطرح شده در اینجا کامالً مرتبط 

 
در پیش در آمد کتاب، یکی از دوستان هم 

ساله و با  25 ای نویسنده، که او نیز جوانیدانشکده
  (Axel Bachmann)استعداد است، به نام اکسل باخمن 

ه، مقدمه اهل پاراگوئ 2619استاد بزرگ با درجه 
خود و  یادگیریجالبی را در مورد روش تمرین و 
 . مل استأنویسنده ارائه نموده که بسیار قابل ت

 
گوید که به دلیل شرایط بد اقتصادی و سیاسی او می

در کشورش، امکان به خدمت گرفتن مربی شخصی 
 و به همین سبب است و یا مربی مناسب را نداشته

مجبور بوده که برای افزایش سطح آگاهی خود از 
 مطالعه شخصی استفاده نماید.

 
ند، خواکتاب میزیاد موریسیو  :گویداکسل می

و گشایشهای مختلف  کردمیبازیهای خود را آنالیز 
دادم . من نیز همین کار را انجام مینمودمی را تمرین

ی روی بازیهای جاری انجام ترولی وقت بسیار زیاد
شیوه تمرین دهد که دادم. او ادامه میقرار میشده 

ررسی ببوده که هر بازی را چند دقیقه  شکلبه این او 
 یافتن الگوهایاز این کار تنها نموده و هدف او کلی 

حاکم در هر بازی بوده است. در وار تکراری و نمونه
داده که واقع او تمرین پوزیسیونی جالبی انجام می

مشخص ناسایی الگوهای هدف آن جمع آوری و ش
در  وپوزیسیونی تکراری در بازی بازیکنان بزرگ 

مسابقات سطح باالی دنیا بوده است. حتی در جائی 
کند که برای این منظور در مجموع حدود اشاره می
است  کردهبازی را بررسی )یکصد هزار!(  100،000

و در تمامی آنان توانسته الگوهای مشخص 
ف هر ح و هدپوزیسیونی را بیابد و بدین ترتیب طر
ات حرک شیوهیک از طرفین بازی را یافته و بدین 



را  هاو آن کردهموجود در بازی را به سادگی درک 
قت و طا . او روش خود را بسیار مشکلنمایدتفسیر 

یوه که این ش نمایدمیو اشاره  کندمیارزیابی  فرسا
نیاز به زمان نسبتاً طوالنی برای به دست آوردن 

و البته آن را توصیه  د، دار کافی اطالعات و تجربه
 کند.نیز نمی

 رضایتروش تمرین و آموزش موریسیو  از او
 .استتفاوت مکه کامالً با روش او دارد  یبیشتر

با مطالعه کتابهای مختلف،  موریسیو عادت داشت
این  بهدانش پوزیسیونی خود را افزایش داده، و 

ترتیب در بازی بزرگان شطرنج به دنبال الگوهای 
. او به جای بررسی تعداد بسیار زیاد گشتمیتکراری 

الگوهای تکراری در آنان، به تهیه  یصبازی و تشخ
لیست کوتاهی از بازیهای شاخص که حاوی این 

ر بتقسیم بندی او  است.اقدام کرده بودند  الگوها
بازیها  این موجود در ایساختارهای پیادهاساس 

ر داو ماحصل کوششهای که البته انجام شده است 
 جمع آوری شده است.بسیار ارزشمند کتاب یک 

 
در وار نمونهاو در این کتاب تقریباً ساختارهای رایج 

المللی مابین )با ریتینگهای بین بازی بزرگان معاصر
بازی  140 حدود در غالبرا ( 2800الی  2500

 کردهگروه متفاوت تقسیم بندی  22 مختلف و در
 سیاهکلی و جزئی که در هر یک از آنان طرح  است

ظم نو بدین ترتیب  شناختتوان و سفید را کامالً می
خواننده  را برای یو ساختار فکری بسیار سیستماتیک

 .کندمیکتاب و البته خود او مهیا 
 

کند، موریسیو در مقدمه کتاب به این نکته اعتراف می
سالگی موفق به کسب رتبه  18زمانی که در سن 

عات تنها به نیمی از اطالاستاد بزرگی شده است، 

 اً ، و ظاهراست ارائه شده در این کتاب آگاه بوده
میزان این برای دریافت درجه استاد بزرگی، 

 کافی بوده است! کامالًاطالعات 
در این مقدمه به نکته بسیار جالب همچنین او 

که با بحث ما ارتباط بسیار دارد اشاره  دیگری
 کند.می

گوید: بخش اعظمی از اطالعات شطرنجی او می
به دست آورده خود را از مطالعه کتابهای مختلف 

در خیلی از مواقع و در طول مطالعات خود و است. 
کرده که موضوعات مطرح شده در کتابها احساس 

و به نوعی  کننددر بازی عملی کمکی به او نمی
 ! کارآمد نیستند

 
در واقع محتوای کتابهای موجود در دنیای شطرنج 

 نماید.را به دو گروه عمده تقسیم بندی می
 
A.  در گروه اول آموزش و معرفی ابزارهای
 وبه صورت ابزارهای تاکتیکی  :ختلف شطرنجیم

ما . با خواندن این سری از کتابها شهستندپوزیسیونی 
به کارگیری آن  شیوهشوید. و ابزار آشنا میبا فقط 

گفته  Priyomes)که به زبان روسی پریوم یا  ابزارها
مثالهای مختلفی که در این تنها در قالب را  شود(می

نکته خیلی کنید. است مشاهده میکتابها آورده شده 

م آن است که شناخت ابزار به خودی خود فن به مهّ

  !در بر نداردکارگیری موثر و کارآمد ابزار را 
 

در  .کنماشاره می ساده در این موردبسیار  یمثالبه 
 ،اره ابزارهائی مثل نجاری و کار با چوب، شناخت

چکش و میخ به عنوان ابزارهای اساسی در نجاری 
تواند که میماهر منجر به تبدیل شما به یک نجار 

به خوبی قطعات مختلف چوب را تبدیل به یک 
صندلی یا میز مناسب نماید محصول کارآمد نظیر 

 کنند و این موضوع به خودی خود کافی نیست!نمی
 
B. یکتابهاگروه دیگری از یگر از سوی د 



وجود دارند که نمایش جالبی از چگونگی شطرنجی 
 ! کنندارائه می را این ابزارهاکاربرد 

 
العاده این خانواده از کتابهای شطرنجی فوقن خواند

به کارگیری انگیز هستند. چون دیدن هیجان
ای ابزارهای شناخته شده تاکتیکی و حرفه

 العاده دیدنی و تحسینپوزیسیونی در شطرنج فوق
ه توان بمثالً در این مورد میاست. و مهیج برانگیز 

دیدن بازیهای آلخین، کاپابالنکا و یا قهرمانان 
به  شاید معاصر کارلسن، آناند و کارووانا اشاره نمود.

نوعی دیدن و خواندن این کتابها شبیه به گوش فرا 
دادن به یک سمفونی زیبا توسط گروهی از 

ای باشد که کامالً لذت بخش است نوازندگان حرفه
 کاربه های به کارگیری ابزار کمکی به آموزش اما

 !ردکما نخواهد  بهمفونی گرفته شده در تولید این س

 
ر مورد د که برنامه تلویزیونییک مجدداً فرض کنید 

 کنیدرا مشاهده می جارهای ماهر استنگروهی از 
ای اقدام به نجاری و به که کامالً به صورت حرفه

 با سرعت تمام کارگیری ابزارهای شناخته شده
ها لذت و در نهایت با دیدن این صحنه کنندمی

فنون کارگیری ه مهارت آنان در بفراوانی از 

حتی در برخی  خواهیم برد. استفاده از این ابزارها
در ما ایجاد نیز موارد ممکن است این احساس کاذب 

شود که کار کردن با این ابزار خیلی هم مشکل و 
توان ها میاما آیا با دیدن این برنامه پیچیده نیست!

ای ها را به صورت حرفهمهارت به کارگیری این ابزار
 ؟فراگرفت

 
پاسخ این سوال البته صد در صد منفی نیست. چون 

ها کمی از این صحنهدقیق در هر صورت با دیدن 
 ، اما برایشودمیفنون به کارگیری ابزارها آموخته 

مفاهیم و انتخاب ابزار مناسب و دالیل عمیق درک 

ای شدن اصالً کافی حرفهآن و به عبارت دیگر 
 نیست!

 
کند که برای اتصال این دو مطلب موریسیو اشاره می

به یکدیگر، الزم است عالوه بر آشنایی با ابزارهای 
مختلف  ، به الگوهای(تاکتیکی و پوزیسیونی)مختلف 

در پیاده شطرنجی که همانا ساختارهای مختلف 
 اربردکچگونگی با کرد و شطرنج است آشنائی پیدا 

ای بر ،مختلف وضعیتهایه شده در تخابزارهای شنا
 آشنا شویم.وار نمونه و مورد نظررسیدن به اهداف 

این موضوع در ادبیات شطرنج روسیه به نام 

 تنها .شودنامیده می“ Priyome”و یا  “ومیُارپِ”
فن که  هاستوشیوه متدهاپس از حصول این 

 یابزارها گیریکاربه ریزی برای انتخاب و برنامه
. کردواهیم خکسب را  مختلف تاکتیکی و پوزیسیونی

 داشت کهتوان این اعتماد به نفس را بعد از آن می
 ایم.آموختهای روان و حرفهشطرنج را با شیوه 

 
سال متوالی! قهرمان  27، آلمانی امانوئل السکر
، جمله جالبی (1921الی  1894)از سال شطرنج جهان 

 که در اینجا ذکر آن خالی از لطف نیست: کردهبیان 

یل به یک تبد را ، بیننده آنزیبانقاشیهای فاخر و  دقیقبررسی »

ی ئنین گوش فرا دادن به اپرا، همچکردنخواهد  ماهرنقاش 

، تنها کردتبدیل نخواهد ای حرفهبه موزیسین را زیبا، شنونده آن 

یننده یا ب و ارزیابی تقویت شیوه قضاوت لاعمااین مزیت فنی 

در ا امّ است؛ یا موزیک مورد نظر شنونده در مورد نقاشی و

بازیهای  دقیقمطالعه  موضوع کمی متفاوت است؛شطرنج 

تواند خواننده را به بازیکنی بهتر تبدیل نماید، می زیباخوب و 

در  مخود یکی از مهارتهای مهّ ،ارزیابی بازی چون تقویت شیوه

 «!است بازی شطرنج

 



لذا در اینجا به این نتیجه بسیار مهم و حیاتی خواهیم 
و  ،ای رسیدن به درجات باالی شطرنجرسید که بر

در این مورد، الزم است عالوه بر محسوس رشد 
شطرنج،  (تاکتیکی و پوزیسیونی)آشنائی با ابزارهای 

ساختارهای مختلف که هریک معرف انتخاب مسیر 
و ای از این ابزارها و چگونگی به کارگیری مجموعه

در عمل هستند را نیز بیاموزیم. آنان  یکاربردفنون 
ها در کتب مختلف شطرنجی با نام شیوه این

Priyome و این موضوع اهمیت اند بیان شده
و یا همان  ساختارهای شطرنجی العادهفوق

 را دو چندان خواهد نمود. ایساختارهای پیاده
در واقع کلید موفقیت و رشد در مسیر رسیدن به 

 همین جاست: متعالی شطرنجدرجات 

 “شطرنجشناخت ساختارهای مختلف ”

 
تاد سط این سه اسبا تلفیق توضیحات ارائه شده تو

بتوان نتایج زیر را در شاید ، بزرگ جوان و معاصر
کنار هم قرار مورد سواالت مطرح شده بدین شکل 

 :داد
ل به شک یتوانایی و دانش شطرنجتکوین برای 

توجه به موارد زیر بسیار حائز اهمیت  ایکامالً حرفه
 :هستند

اصول پایه تئوری شطرنج را به طور کامل مطالعه  (1
. این مطلب خصوصاً شامل اصول مراحل کرد

گشایش، وسط بازی و  :مختلف بازی شطرنج
آخر بازی است. در واقع آشنائی اولیه با این 

قواعد، که در طول حدود دو قرن اخیر اصول و 
اند ادبیات اولیه بازی جمع آوری و تدوین شده

دهند و برای تفکر و مطالعه میشطرنج را شکل 
و حتی تبادل نظر  بازی با شیوه آکادمیک

 . هستندالزم و ضروری  ایحرفه

در کنار مطالعه این اصول الزم است مطالعاتی در  (2
های مختلف که در طول مورد شیوه و مهارت

اشته دد نیز نکار گرفته شوه بازی الزم است ب
که  های تاکتیکیباشیم. این موضوع با تمرین

ن نیز اشاره نموده بود به آ ایستراتِسکوآندره 
د. موضوعات مختلفی شامل نگردحاصل می

 و ابزارهای مختلف تاکتیکی وآشنائی با فنون 
همچنین مهارتهای مختلف در فن حمله و 
 دفاع که صرفاً از جنس مهارتهای تاکتیکی

به عنوان ابزارهای بسیار مهم و مورد و هستند 
 .به کار گرفته خواهند شدنیاز در بازی شطرنج 

و تمرین به کارگیری آنان در  بزارخت ابعد از شنا (3
آموزشی، الزم است ساختارهای  هاینمونه

مختلف شطرنج )ساختارهای مختلف پیاده و 
زی طرح ریبر حسب آن سوار( شناخته شوند که 

)یادگیری  را بیاموزیم واروضعیت نمونهدر هر 

مربی در شطرنج، بر طبق نظر  Priyomeانواع 
ا هر استاد تقریباً ب تِرِخینآناتولی  برجسته روس

آشنا  هاPriyomeنوع متفاوت از این  100حدود 

ریزی برای رسیدن به ، و در واقع برنامه (است
که همانا محاصره شاه حریف  ،هدف نهائی

ابزارها ای از است، را با به کارگیری مجموعه
و شیوه  (مختلف تاکتیکی و پوزیسیونی فنون)

 اجرا نمائیم. در برخی و شگرد به کارگیری آنان
یری برای تولید ساختار مورد نظر گموارد جهت

د نگردمی این ابزارهاکه منجر به کارآیی ویژه 
 مقدور خواهد شد. شیوهنیز با این 

اسائی شنبا هدف تمرینات پوزیسیونی که در واقع  (4
ه مربوط ب هایو یافتن طرحنمونه ساختار نوع 

 آندرهبسیار اهمیت دارند. گیرند آن انجام می
رینات این تمبه سازنده بودن نیز  ایستراتِسکو

 یآموزش شیوهزمان  %50. او اشاره نموده بود
 را به این موضوع اختصاص داده است.خود 

 
 



توان کتابهای مفیدی در مورد تک تک این بندها می
را معرفی نمود که راهنمای عاشقان شطرنج برای 

ب شناخت این کت .هستندرسیدن به این درجات باال 
 وردمجرب در این م البته مستلزم هم فکری با اساتید

صورت ممکن است در شناخت  است، در غیر این
 . شودصرف بی جهت کتاب مناسب وقت زیادی 

البته حضور اساتیدی که به این موارد احاطه کامل 
تر نموده و در بهرهدارند، طی مسیر را بسیار ساده

 این سفر خاطره انگیز و سخت طیبرداری از وقت در 
 کمک شایان توجه خواهند نمود.


