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زاریش جنرطش     
  

  مقدمه
 5 از سـالم  و فشـرده  نیرومنـد،  اجتمـاعی  ،دراگون سیسیلی ساختار
 مبـارزه  بـراي  سیاه دستاویز محکمترین که شود می شامل را پیاده
  . دنشو می تلقی
 بسـیار  مشکالت اي پیاده سازمان نای شکستن هم در براي سفید
 از درسـت  ي اسـتفاده  میـزان  بـه  بسـته  نیـز  سیاه و شتهدا زیادي
 مـی  ،بـزرگ  قطر امتداد در مستقر ي توپخانه بعنوان ،خود g7فیل
     . بگذارد نمایش به را ممتازي بازي تواند

XIIIIIIIIY 
8 + + + +0 
7zpp+ zppvlp0 
6 + zp +p+0 
5+ + + + 0 
4 + +P+ +0 
3+ + +P+ 0 
2PzPP+ +PzP0 
1+ + + + 0 
xabcdefghy 

 اسـتفاده  وزیـر  جنـاح  ي قلعـه  از دراگون ساختار برابر در سفید اگر
 آنگاه است، مرسوم یوگسالو ي حمله واریانت در همچنانکه ،نماید
 سراسـر  بـازي  یک به حریف شاه به دستیابی براي تالش در سیاه

 معمـول  بطور. زند می رقم را گیننس رقابتی و آورده روي تهاجمی
  : باشد می دارا را زیر خصوصیات از تعدادي یا همگی سیاه بازي

 دوبل هاي رخ از استفاده با c باز نیمه ستون امتداد در بازي •
 .c7 در آتشین وزیر یک و

 و b5... ماننـد  حرکـاتی  بـا  وزیر جناح در اي پیاده طوفان •
...a5 ي ادامه با ...b4 و ...a4 بـاز  براي تالش هدف با 
 . سفید شاه به دستیابی مسیرهاي اجباري کردن

 بـا ) bxc3 اجبـار  و c3 )...¦xc3 در ممتـاز  قربـانی  یک •
 پـاره  در. حریف شاه جلوي اي پیاده سازمان تخریب هدف
 e4 در سـفید  ي پیـاده  گـرفتن  بـا  قربـانی  این اوقات اي

 خواهـد  ادامه بازي آخر تا آن نیرومند تاثیر و شده همزمان
 . داشت

 اسـتفاده  اب سیاه که a5 یا e5 طریق از اسب با c4 اشغال •
   . آورد وارد b2 بر مهیب فشاري تواند می اسب این از

 را متقابـل  بازي یک سیاه براي امکان چهار این بدانید است جالب

 در اسـتاندارد  دراگـون  در حتـی  کـه  زنـد  مـی  رقـم  وزیر جناح در
)  f2-f3 بـدون ( نماید اختیار شاه جناح ي قلعه سفید که شرایطی

 سفید شاه که وضعیتی چنین در. بود خواهند سودمند سیاه براي نیز
 خطـر  حمـالت  ایـن  از هیچیک است شده مستقر راست سمت در

 ممتازي امکان از نیز سفید اما ندارد بدنبال سفید براي توجهی قابل
 ي حملـه  دیگـر  بیان به ،نیست برخوردار شاه جناح در حمله براي
 سـفید  بـراي  مشکلی عنوان به همچنان وزیر جناح در سیاه اقلیت

 نمایشـی  گـذرد  مـی  آن وقوع از سالها که زیر بازي. ماند می قیبا
  .است دراگون در تهاجمی هاي بازي به مندان عالقه براي جذاب
 منـد  عالقـه  حملـه  بـه  که بازیکنانی از دسته آن براي

 و اطمینـان  با که شود می فراهم هایی فرصت هستند،
 مانـدگار  حمالتی براي مهیب امکاناتی از کامل اشتهاي
 چنـین  دراگـون  در یوگسـالو  ي حملـه . کننـد  استفاده
 .  آورد می بوجود سیاه براي را مطلوبی شرایط

  زابو -سویتین
  1967 لنینگراد

 
1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.d4 ¥g7 4.¤c3 cxd4 
5.¤xd4 ¤c6 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4 d6 8.f3 ¥d7 
9.£d2 ¦c8 10.¥b3 ¤e5 11.h4 ¤c4 12.¥xc4 
¦xc4 13.0–0–0 h5 14.¢b1 0–0 15.¤de2 b5 
16.¥h6 

 کـرده  پیشرفت اي اندازه تا نظري اصول تاکنون بازي این زمان از
 کاسپاروف -آناند بین 1995 سال در جهان قهرمانی مسابقه. است

  . کرد طی  a5£...16تا را گشایشی مسیر همین درست
16...£a5 17.¥g5 b4 18.¤d5 ¤xd5 19.£xd5 
¦c5 20.£d3 ¥e6 21.¤c1 £a4 22.¥xe7 ¦fc8 
23.¦d2 ¥c3 24.¥xd6 

XIIIIIIIIY 
8 +r+ +k+0 
7zp + +p+ 0 
6 + vLl+p+0 
5+ tr + +p0 
4qzp +P+ zP0 
3+ vlQ+P+ 0 
2PzPPtR +P+0 
1+KsN + +R0 
xabcdefghy 
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24...¥xa2+ 25.¤xa2 ¦a5 26.¢c1 £xa2 
27.¢d1 £xb2 28.¥f4 ¥xd2 29.¢xd2 ¦a3 0–1 

  کشـنده  دوام و پافشاري گفت؟ توان می چه بازي این با ارتباط در
 اي چـاره  سفید که دارد بدنبال را هتکن این به توجه حمله، بر سیاه
 در برتـري  کسب بر ماندن امیدوار و خود هاي تمپ دادن هدر جز
 آزاد سفید تالش ،یوگسالو ي حمله در . ندارد گیر نفس رقابت این

 از اسـتفاده  و f2-f3 بـا  e4 مربـع  حمایت از خود سوارهاي کردن
 و) g4 امکان با( h4، h5 با همراه شاه جناح ي حمله یک در آنها

hxg6 با که است ¥h6 دارگـون  فیـل  تعـویض  بـراي  تـالش  و 
 فراهم h باز نیمه یا باز ستون امتداد در مات فرصت تا شده ترکیب
  .شود

XIIIIIIIIY 
8 + + + +0 
7zpp+ zppvlp0 
6 + zp +pvL0 
5+ + + +P0 
4 + +P+ +0 
3+ + + + 0 
2PzPPwQ zPP+0 
1+ + + +R0 
xabcdefghy 

 تعـویض  یا قربانی ،دام یک سرآغاز اغلب نهایت در سفید ي حمله
. شـود  می سیاه شاه مدافع تنهایی باعث که است f6 در سیاه اسب

  .)ببینید ادامه در را کورچنوي -کارپوف بین دراگون 6 شماره بازي(
XIIIIIIIIY 
8 + + + +0 
7zpp+ zpp+p0 
6 + zp snpwQ0 
5+ +N+ + 0 
4 + +P+ +0 
3+ + +P+ 0 
2PzPP+ +P+0 
1+ + + +R0 
xabcdefghy 

 بـا  حمله براي تالش در و کرده اختیار شاه جناح ي قلعه سفید اگر
f4-f5 مربع ،باشد e5 به که شود می سیاه اسب پذیرش ي آماده 
 تلقی سیاه براي دفاع با توام متقابل ي حمله براي پایگاهی عنوان
  .شود می
      

XIIIIIIIIY 
8 + + + +0 
7zpp+ zpp+p0 
6 + zp +p+0 
5+ + snP+ 0 
4 + +P+ +0 
3+ + + + 0 
2PzPP+ +PzP0 
1+ + + +R0 
xabcdefghy 

 یـک  عنـوان  بـه  همیشـه  d5... محکم حرکت دراگون سیستم در
 آن امکـان  کـه  اهرمـی  ،شـود  مـی  تلقـی  سیاه براي مطلوب اهرم

 کنتـرل  سـفید  معمـول  بطـور . شـود  می میسر سیاه براي بسختی
 پاسـخ  e5 با را اهرم این تواند می یا و داشته d5 مربع بر سنگینی

 بعضی در. بزند رقم سیاه رايب را نامطلوبی شرایط زود خیلی و داده
 کرده استفاده e5... از ابتدا d5... انجام براي تواند می سیاه موارد

  d5... بـه  اقـدام  سپس ،دهد فراري را d4 در مستقر سفید سوار و
  . نماید

XIIIIIIIIY 
8 + + + +0 
7zpp+ +p+p0 
6 + + snp+0 
5+ +pzp + 0 
4 + +P+ +0 
3+N+ + + 0 
2PzPP+ zPPzP0 
1+ + + +R0 
xabcdefghy 

 c باز نیمه ستون بر فشار وضعیتهایی چنین در سیاه موفقیت اساس
 ي پیـاده  بـر  فشار و e و  dشدنی باز هاي ستون امتداد در بازي ،

  . است e4 در سفید
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زاریش جنرطش     
  

  دراگون بر تسلط
  اول درس

ــه ،تعــویض • ــاع يوظیف ــراي را دف  در ســیاه ب
 . کندمی ترآسان سیسیلی

 b3¤ و گرفتـه  قلعـه  شاه جناح در سفید وقتی •
 يزمینـه  a5¤... با تواندمی سیاه ،کندمی بازي

 . نماید فراهم را تعویض

 c4¥... و e6¥... مـانور  تواند می سیاه ادامه در •
 بـازي  تعـویض  بـه  حریـف  ترغیب هدف با را

 . نماید

 بـا  را مرکـزي  متقابل بازي یک تواند می سیاه •
 حمایــت بــا و d5... و e5... اهــرم از اســتفاده
...¦fd8 بگذارد اجرا به . 

 از ضـربه  انتقال طرح سیاه، متقابل بازي آغاز با •
 سـفید  براي تواند می ،شاه جناح به وزیر جناح
  . باشد خطرناك بسیار

  
  1 شماره بازي دراگون
  باتوینیک -رایوزر

  1933 لنینگراد
  

 ،کنـد  می استفاده شاه جناح ي قلعه از دراگون برابر در سفید وقتی
. کنـد  بـاز  حساب ویژه فعالیتهاي روي تواند می اوقات بعضی سیاه
 باتوینیـک  میخاییل جهان قهرمان هاي بازي از یکی که بازي این
 را آن اینجا در من و است گرفته قرار نقد و ارزیابی مورد بارها است
 متعاقب و e5... از برجسته اي نمونه. ام آورده مختصري تشریح با
  . سیاه توسط d5... آن

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 d6 6.¥e2 g6 7.¥e3 ¥g7 8.¤b3 ¥e6 
9.f4 0–0 10.0–0 ¤a5  

  : معمول غیر ي ادامه
11.f5 ¥c4 12.¥d3 
11.¤xa5 £xa5  
 
 

XIIIIIIIIY 
8r+ + trk+0 
7zpp+ zppvlp0 
6 + zplsnp+0 
5wq + + + 0 
4 + +PzP +0 
3+ sN vL + 0 
2PzPP+L+PzP0 
1tR +Q+RmK 0 
xabcdefghy 

  . کند می آسان را سیاه بازي و کرده باز را سفید وزیر جناح ،تعویض
12.¥f3 ¥c4  

  .دار ریشه بسیار انتخابی
13.¦e1 ¦fd8 14.£d2 £c7 15.¦ac1  

  . است c4 و d5¤ ادامه در و b3 حرکت به سفید امیدواري
15...e5 16.b3 

XIIIIIIIIY 
8r+ tr +k+0 
7zppwq +pvlp0 
6 + zp snp+0 
5+ + zp + 0 
4 +l+PzP +0 
3+PsN vLL+ 0 
2P+PwQ +PzP0 
1+ tR tR mK 0 
xabcdefghy 

16...d5!!  
 کـافی  و عمیـق  سـفید  طـرح  به حمله براي وینیکتبا ي محاسبه
 سوار و داده پاسخ dxe4...17 با را bxc4.17 سیاه اکنون. است
  : از عبارتند دیگر امکانات. گیرد می پس برتر بازي یک با را خود

a) 17.¤xd5 ¥xd5 18.exd5 e4! 19.¥e2 
¤xd5 

  . سیاه برتري با همراه
b) 17.fxe5 ¤xe4 18.¥xe4 dxe4 19.£f2 

¥xe5 
 اسـت  ممکـن  وضعیت این در بازي. گیرد می را h ي پیاده سیاه و
  : یابد ادامه زیر شکل به

20.¤xe4 ¥xh2+ 21.¢h1 ¥e6 22.¤f6+ ¢h8 
23.¥d4 

 بهتـر  xe5£.19 چند هر سفید، براي مطلوب بازي یک با همراه
  . است
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17.exd5 e4! 18.bxc4 exf3 19.c5 £a5!  
 دیگـر  نیرومند حرکت یک آن تهدید که نیرومند بسیار حرکت یک
 حرکـت  وضعیت این در سفید انتخاب بهترین. است g4¤... بنام
   . بود xd5¤...20 سیاه پاسخ اما بود gxf3.20 ي ساده

20.¦ed1 ¤g4 21.¥d4 f2+  
XIIIIIIIIY 
8r+ tr +k+0 
7zpp+ +pvlp0 
6 + + +p+0 
5wq zPP+ + 0 
4 + vL zPn+0 
3+ sN + + 0 
2P+PwQ zpPzP0 
1+ tRR+ mK 0 
xabcdefghy 

22.¢f1  
22.¢h1 ¦xd5! 23.¤xd5 f1£+  
22...£a6+ 23.£e2 ¥xd4 24.¦xd4 £f6 25.¦cd1 
£h4 26.£d3 ¦e8 27.¦e4 f5 28.¦e6 ¤xh2+ 
29.¢e2 £xf4 0–1 

 آن از را درخشـان  بـازي  ي جایزه سیاه و کرد واگذار را بازي سفید
 d5... و e5... از پـس  چگونـه  کـه  باشـید  داشته توجه. کرد خود

 سیسـیلی  از واقعـی  نمونـه  بازي یک. شد شروع بازي آتش دوباره
 کرده اختیار شاه جناح ي قلعه طرف دو هر که شرایطی در ،دراگون
  . بودند

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )کاذب( ساختگی دراگون: دوم درس
  

 و نماید انتخاب را شاه جناج ي قلعه سفید اگر •
  را دراگـون  سـاختار  سـبک  سوارهاي تعویض
 خود از تالشی ابتکارعمل کسب براي و بپذیرد،
 بهتري بازي بسرعت تواند می سیاه ندهد بروز
 . کند پا و دست خود براي را

 در اغلـب  متقابـل  بـازي  یـک  براي سیاه منابع •
 و c4 هاي خانه بویژه و c باز نیمه ستون امتداد

c5 هستند . 

 بازي آخر سیاه ماندگار و ممتاز اي پیاده ساختار •
 . آورند می ارمغان به او براي تري آسان هاي

 چنـد  بـه  توانـد  می را Rxc3... تفاوت قربانی  •
: از عبارتنـد  کـه  داد قـرار  استفاده مورد منظور
 وزیر، جناح در سفید اي پیاده سازمان تخریب
ــرفتن ــل  گ ــفید ازابتکارعم ــتفاده و س  از اس
  .  آن نظیر بی پیامدهاي

  
  )کاذب دراگون( 2 شماره بازي دراگون

  کوپک -نوکس
  1981 ادینبورگ کنگره

  
 ،کنـد  مـی  بازي مشخصی طرح بدون دراگون برابر در سفید وقتی
 مـی  نشـان  بازي این. شود می مواجه کوچک مشکل چند با سیاه
 تند بازي آتش یک جریان در حضور به اهتمام بدون سفید که دهد
 بـه ابتکارعمـل   بـه  دستیابی براي دراگون، سیستم از حاصل تیز و

  . شد خواهد مواجه اي عمده مشکالت
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 d6 6.¥c4 ¥d7 

 واریانـت  را آن مـن  کـه  اسـت  گرفتـه  اختیـار  در را سیستمی سیاه
 تنهـا  کـه  سیسـتمی . کنم می نامگذاري کاذب یا ساختگی دراگون
  . شود می تلقی مدرن دارند سن سال 40 زیر که بازیکنانی براي

  : از عبارتند سیستم این مطلوب سیماي
 وزیـر  جنـاح  ي قلعـه  ،حمله سر بر رقابت براي سفید اگر .١


