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 مابتدا تیتر مقاله جالب به نظرنمایم. در  رجمهت، مقاله فوق را برای من ارسال نمود تا متن آنرا برای دوستان (بدالهیع فخر  مشهرا )آقای یکی از دوستان امروز 

 ؛نجی دارندو چه تجربه شطر ی رو تهیه کنم و ببینم اصوال ایشان در حال حاضر چند ساله هستنداتعبهتر است راجع به نویسنده، اطال ایدشفکر کردم آمد. بعد 

با  ژگیهاوی ا بتوان در مورد آنتتان کمی پر سن و سال تر میدانند، برخی ویژگیهای افراد میان سال یا کهن سال، را فقط باید تجربه نمود همانطور که دوس 

 !و قضاوت کرد سخن گفتاشراف کامل 

یعنی در حال حاضننر  ؛ندارد FIDEنیز در شننطرنج درجه بین المللی بوده و  ایاالت متحده امریکا رد 3391متولد  Yury Markushin مقاله فوق آقای نویسنننده 

هر صورت پای صحبت ایشان خواهیم نشست و ببینیم ایشان در این مقوله چه سخنن جالبی . در ستاهنوز جزو جوانان سال سن دارد و به نظر بنده  71حدود 

 برای گفتن دارند:

 

 

 آورده شده است. 7132دسامبر  37مورخ  world.comw.thechesswwروی وب سایت  مقاله ازاین 

 

 !ستندیخیلی موفق نبزرگساالن در یادگیری بازی شطرنج ا دلیل مختلف برای اینکه چرده 

آیا میتوان  ؟ندفتی در بازی شطرنج پیدا نمی نمایپیشرسالگی  01سالگی و یا  21سالگی،  11میپرسند، که چرا در سنین  ناز بازیکنان، سوال مشابه را از مخیلی 

میباشند، و که از طی مسیر در این سو وجود دارند چه موانع اصلی  را دریافت نمود؟ FIDE استادی مختلفشطرنج نمود، و درجات در این سنین، شروع به بازی 

 غلبه نمود.چگونه میتوان بر آنها 

 د انگیزه کافیوجوعدم  (1

 عومل بازدارنده در ایم امر میباشنند.یکی از مهمترین در یادگیری بازی شننطرنج و همینین زندگی، وجود انگیزه کافی عدم 

گاه کردن، روزنامه خواندن، و یا برقراری ارتباطات اجتماعی با دیگر ضننرند، وقت تلویزیون ناز این افراد حاواقع چه تعداد در 

شطرنج نمایند؟  ستان خود را وقف یادگیری بازی  ساعت دو سریال  شده، تا به دیدن  تلویزیون عادت کنند!  1سالها طول ک

به شما قول میدهم که تعداد معدودی از این دسته افراد میتوانند، وقت انجام !(. )مترجم: این موضوع فقط در مورد یک فرد امریکایی تنبل صحت دارد

 این امور روزمره خود را به آموزش بازی شطرنج اختصاص دهند.

 

 خراب و ضعیفحافظه  (2

شطرنج، حافظه نقش زی سطوعدر  ه آنوقت حافظاگر از خود انتظاری بیش از این دارید، اما بازی نمیکند. اد مهمی آماتوری بازی 

وضوع مکه این اطر سپاردن رنج میبرند، ز مشکل حافظه و بخاز بزرگساالن، اخیلی  و قدرت آن تبدیل به یک معضل خواهد شد.

کردن گشننایش های مختلف، بیاد سننپردن آخر بازیهای آماده  در سننطوب باالتر این بازی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشنند.

ساختارها، از نمونه های مختلفی هستندتیپیک، و  شخیص الگوهای مشخص ترتیب مهره ها و  سته اند و نی ت از که به حافظه واب

  به حافظه نسبتا قوی دارند.

ضی ضروری خود را بیا بع شماره تلفن های  ساالن حتی  شت که میدانندنشماره ملی خود را حتی نمیآورند، و یا  داز بزرگ شان میتوان انتظار دا ؛ حال چه گونه از ای

سال آناند و بازی  شان حافظه قو ؟ارندسپبرا بخاطر  7111کرامنیک در  شند، تا بتوانند البته لزومی ندارد که ای شته با سون دا سی مثل کارل ستادی را ک ب عنوان ا

 ، اما داشتن حافظه حداقل به این موضوع کمک خواهد کرد.نمایند
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 ه ها و واریانتهای مختلفتوانایی در محاسبه شاخعدم  (3

شرفت عظالتمموضوع نیز یکی از این  شد.  ،بزرگساالن در یادگیری و پی شطرنج میبا شان دیبه در بازی  سد که ای سب در دینظر میر شاخه د منا دن 

خوبی که میتوان مطرب کرد این است که چگونه میتوان قابلیت سوال  های بیش از سه حرکت بعدی را نمیتوانند ببینند و در ذهن خود تجسم نمایند.

شاخه ها را تقویت نمود؟  سی و پیش بینی  صفحه مهره، برر سائل مربوط به تاکتیتک بدون بکارگیری  سبه  تمرین یافتن بهترین حرکات،حل م محا

  و ارزیابی پوزیسیون نهایی، یکی از تکنیکهای تقویت این امر خواهد بود.؛ قدور میباشدمف تا آنجا که شاخه های مختل

شد. روش  ضعیفتر، بازی نماییم میبا سته در برابر حریف کمی  شم ب صورت چ شکل که به  سازیاین روش در مزیت دیگری، بدین  صویر  ذهنی، و  ت

 مسائل تاکتیکی میباشد.بخاطر سپردن پوزیسیون میباشد، که خیلی موثرتر از حل 

 

 مطالعه شطرنجبرای وجود طرح درست عدم  (4

در اکثر موارد، این کتب و و کتب و مجموعه های متعددی برای مطالعه شطرنج در اختیار دارند. بزرگساالن اکثر 

 لاطالعات مث واقع این مجموعه کتب ودر جزوات آن چیزی که واقعا برای بهبور بازی آنان الزم میباشد نیست. 

شند.  پازل تکه های مختلف ست این تکه های و میبا شرفت نمیایید الزم ا شطرنج پی شما بتوانید در  برای اینکه 

وقتی موما ع ؛ تا بتوانید تصویری از آموزش کامل را در ذهن خود بسازید.پازل را به یکدیگر متصل نمایید مختلف

 تعداد ایتمهای متعددی برای تصمیم گیری پیش رو دارید، تصمیم گیری نهایی سخت تر خواهد بود.

الس نمیدانید در داخل کاما دقیقا پر نموده اید،  فرم عضویت کالس ورزش رافرض کنید یک مثال بزنیم،  بزارید

شما نمی دانید که کدام تمرین کدام مجموعه ماهشما ید و چه خواهد گذشت. چه میخواهید انجام ده ییه های 

ی حت؛ همینین شننما نمیدانید که از ادوات و دسننتگاههای ورزشننی میتوانید اسننتفاده کنید. رو پرورش خواهد داد

الس هر چند وقت یکبار به کمطمئنا  چقدر بخوابید و غیره. نمیدونید چی بخوریدحتی نمیدانید که با چه دوره زمانی باید تمرین خود را انجام دهید. 

 .نکاتی هم خواهید آموخت ند تا وزنه هم بلند خواهید کردچبدن سازی خواهید آمد یک 

ست که سوالی  شیآیا که مطرب میگردد این ا شد؟ ، بعد از یک چنین روش آموز ! البته که نهشما داری ماهییه های ورزیده و یا بدن ورزیده خواهید 

ه این باگر هم بدانید که چه باید بخوانید و چه باید بکنید بعد از چندین سننال و حتی بعد از ضننررهایی که به بدنتان خواهید رسنناند ممکن اسننت تازه 

 ویژگیهای ذکر شده با گذشت زمان طوالنی برسید. 

شما طرز خورد و خوراک، تمرین بر روی ماهییه های خاص بدین  شی مدون که به  غیره  وترتیب آیا فکر میکنید که پیروی کردن از یک برنامه ورز

 خودمان در این مورد مطالعه نماییم؟اینکه را به صورت روز به روز به ما ارائه دهد بهتر است و یا 

 . استکه محصول این دو روش کامال با یکدیگر متفاوت  اید هستم که با من هم عقیدهمطمئن 

شیوه خواهد بود. این  شطرنج نیز به همین  ضوع در مورد  شهای مختلف تکنیکی، شما مو شایش، رو شروع به مطالعه انواع گ ل حمیتوانید خودتان 

 خیلی از بزرگساالن حوصله و وقت این مسیر را ندارند.بنمایید، اما این راهی بس طوالنی بوده و مسائل مختلف، 

چه میزان زمان د و ر پیشرفت را نشان دابه آنها مسیبایستی تا پیشرفت کنند.  طی مسیر چه باید بنمایندکه در  بازیکنان الزم است کامال بداننداکثر 

کردن اگر در راسننتای یک برنامه مدون و مطالعه باید بر روی موضننوع خاص گذارند و چه انتظاری از خود بعد از اجرای آن برنامه داشننته باشننند. 

 مشخص باشد بسیار ساده تر و سودمندتر خواهد بود.

 است فقط از آن استفاده نماییم.باید چرخ را دوباره اختراع کنیم وقتی آن وجود دارد! بهتر را چ
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 یثباتی روانی ب (5

عد از قرعه بار تا بحال افرادی را دیده اید که بچند امکان برد آنان را کمتر میکند. اتی روانی آنان میباشد که ی ثبساالن بدیگر از ویژگیهای بزرگیکی 

واهم خمن در این دور د یظ کرده و بگوا حفرروحیه خود امتیاز از او باالتر میباشنند،  211م جدول مسننابقه، با دیدن حریف خود که مثال کشننی و تنظی

 برد؟ 

 من به چنینتوصننیه و خواهید باخت. حتی قبل از آغاز نبرد، شننما خود را برای باخت آماده نموده و البته شننما در چنین شننرایطی نخواهید برد! خوب 

ممکن اسنت این موضنوع کمی سنخت باشند اما بعد از ابتدا د. یبازیکنانی آن اسنت که عموما به ریتین  حریف توجه نکرده و بازی خود را انجام ده

 .دشبه آن عادت کرده و از لحاظ روحی قوی خواهید  مدتی

 

 بنیه کم شطرنجی(و یا ) شطرنجدر  کماستقامت  (6

بدقت به اتفاقات ساعت اول بازی ایشان  1الی  7این موضوع آن است که در معنی رنج میبرند. عموما از کم بودن بنیه شطرنجی  نبزرگساالاز خیلی 
صفحه توجه دارند،  شتباهات زیادی را مرتکروی  ست داده و ا شوند. بولی پس از آن دقت و تمرکز خود را از د شطراین  می از نج بموضوع برای یک 
 بعد از آن بازی را بدلیل ضعف جسمانی، واگذار نماید. امابازی را خوب بازی نمایید، تدای ساعت اب 1الی  7فرض کنید که خطر آفرین میباشد، 

ب دیده شد که اشتباهات ایشان در انتهای بازی و مبارزه میکرد نیز، این موضوع بوضوس کارسون که در برابر مگنوساله  22در مورد ویشی آناند حتی 
 بعد از گذشت جند ساعت از ابتدای بازی نمایان میگردید.

ترتیب در کنار دین بتمرینات فیزیکی، یکی از مهمترین فعالیت هائیسننت مه بایسننتی انجام گیرد. باید کنید تا بنیه شننطرنجی شننما بهبود یابد؟ چه 
 نمایید. آموزشهای منظم شطرنجی، اگر تمرینات بدنی نیز داشته باشید میتوانید، بنیه ذهنی و بدنی خود را حفظ

 

  ز ارواح!اترس  (7

ر از آنان س خطاییاز ترس اینکه مبادا  واقع آناندر از شطرنج بازان خصوصا بزرگساالن دچار ترس از ارواب میشوند. برخی 
ست مبزند،  ضوع تمرکز میکنند، که تمرکز روی بازی را از د سیار این یدهند. آنقدر روی این مو شار ب رفتار آنان را تحت ف
 افزایش تنش در آنان میگردد.که منجر به کاهش بنیه بازی و رار میدهد زیاد ق
 ،تنها راه برای رسننیدن به این اعتماد به نفسو نیاز به افزایش میزان اعتماد به نفس خویش دارند. ، شننکلممبارزه با این برای 
 بیشتر و برد بیشتر در بازهای متعدد خواهد بود. مرینت
 

 و جنگجوییروحیه مبارزه عدم  (8

رغم روحیه بازیکنان جوان، ایشان شطرنج را  واقع علیدر بزرگساالن در شطرنج میباشد. دالیل عدم پیشرفت وجود روحیه مبارزه، یکی دیگر از عدم 
 موضوع برد و باخت برایشان خیلی اهمیت ندارد!تنها به عنوان یک بازی دیده و 

 اشند.پیشرفت را داشته بانگیزش کافی برای حرکت رو به جلو و که با ماکزیمم توان بازی نموده، و  ستاخیلی سخت چنین روحیه ای در بازی، با 
 

 بازیفشار  نترلکتوانایی عدم  (9

رار مورد حمله قدر بازی که آنان زمانی ن نمیتوانند فشننارهای حاصننل از بازی را مثل حریفان جوان خود کنترل نمایند. بزرگسنناال که خیلی ازجالبه 
ست میدهند و میگیرند،  ست خواهند خونهایت در تمرکز خود را از د ضوع توجه خاص موفقیبرای  رد.شک شان به این مو ست ای شطرنج الزم ا ت در 
وار ؛ خصوصا زمانی که یک سبازی در حین تمرین بهبود بخشید تحت فشارهای خیلی زیادموضوع را خصوصا میتوان در زمان تمرین و این نمایند. 

سیونی قرار دارید. شار پوزی شاریط ف شید و یا تحت  سرافراز اگر  عقب میبا شرایط فوق، مقاومت نموده و  ن آیید، در بیرودر حین اجرای تمرینات تحت 
 بازی اصلی نیز توانایی کنترل فشارتان بهبود خواهد یافت.
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 الزم برای تمرین زمان مدیریت  (11

این رای بو در زمان مشننابه توانایی بازی خود را بهبود دهند.  نانیز میتوانند مانند جواحقیقت خیلی از بزرگسنناالن ندر 
ستی  شطرنج نمایند منظور بای شرکت کنند، در مسابقات به بطوری خود را وقف  که بطور منظم در برنامه های آموزشی 

 بازیهای تمرینی را به طور منظم انجام دهند. صورت منظم بازی نمایند و 

شرفت جدی در این مورد پبرای  سیدن به درجه ی ست  IMو ر شطرنج  0الی  2حداقل روزانه الزم ا ساعت خود را به 
این  ومسئله ساز خواهد شد.  ، دوستان متعدد و خانواده دارند،البته برای خیلی از افراد که شغل روزانهکه  اختصاص دهد!

 تنها وقتی مقدور خواهد شد که قصد بازی حرفه ای شطرنج را داشته باشید. 

شما از بازی قرار گاما  سطح راگر منظور  ستادی و یا  Aفتن در  شد، ا ست که از خیلی از عالئق روزمره خود با ست که از آنان لذت میبرید، الزم نی د

؛ به شرط سال تمرین خواهند داشت 2ن حالت و در بدتری 1الی  7نیاز به  elo 3711رسیدن به این مقصود از سطح از بزرگساالن برای . خیلی بکشید
 آنکه بر طبق برنامه مشخص و نصایح دقیق قدم بردارند.

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


