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  مقدمه
 را در پـی  حرفـه اي پیـشرفته و   یـک بـازیکن   بهیک بازیکن مبتدي   از  سطح توانایی   سریع  اصول بازي شطرنج ارتقاي     فراگیري        

 و یک بازیکن مبتـدي بـراي اگـاهی از ایـن اصـول     ت ردر غیر اینصو؛ می گردانددستیابی به مهارتهاي فنی این بازي را میسر وداشته  
امـوزش هـاي حرفـه اي شـطرنج در واقـع      . بـرد ب باید بازي هاي بیشماري را انجام دهد تا به اهمیت آنها پی   رسیدن به رتبه هاي باالتر    

شطرنج آشـنا  پذیر نااجتناب اصول اهیم اساسی و  با مفییک راه میانبر محسوب می شود که هر عالقه مندي را در مدت زمان کوتاه      
آشـنا نگردیـده باشـد هیچگـاه عـصاره ي اصـلی بـازي را        اساسی  این اصول و مفاهیم      ا بازیکنی که هنوز ب    ،از طرف دیگر  . سازد می

ي سـازنده ي  راجع به پیامدها. ست تا اجتماع تمرکز و تفکر منطقیایشتر گذراندن وقت نکرده و آنچه که بازي خواهد کرد ب      درك  
کـسب   از کتابها و نوشته هاي مربـوط بیـشتر مـی تـوان      مختلفي سنیهابر عملکرد منطقی افراد در رده  و تاثیرات آن    بازي شطرنج   

 وجـود  شطرنج فنـی  و شطرنج عوامتفاوت هاي بسیاري بین  آنچه که در حال حاضر می توان اشاره نمود این است که      ،اطالع نمود 
  . گوشه اي از این تفاوت ها را جبران نمایدش می کند دارد که این مجموعه تال
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 . مهره هاي خود را هر چه سریعتر گسترش دهید -1
گشایش زمـانی کامـل مـی شـود کـه      . و قلعه گرفتن شاه استبه بهترین محل ممکن   گسترش مهره ها      ،هدف اصلی در شروع بازي    

بازیکنی که گشایش خود را زودتر به پایان رساند از ابتکار عمل برخوردار خواهد   . برقرار شود ارتباط بین رخ ها     گسترش سوارها و    
  بی درنـگ ، گسترشکنترل مرکز :اصولی که در ابتداي بازي باید بر اساس آنها نسبت به انتخاب حرکات اقدام نمود عبارتند از        . بود

  .هسوارها، هماهنگی بین سوارها و پیاده ها و قلعه گرفتن شا

  
 . اسب را قبل از فیل گسترش دهید -2

 در صـورتی کـه اسـب    فیل در وضعیت اولیه ي خود می تواند چندین خانه را کنترل نمایـد    گر پیاده ها مسیر را مسدود نکرده باشند         ا
    . ار استمرکز میدان دارد و از پویایی کمتري برخوردرسیدن به تنها خانه هاي همجوار را کنترل کرده و مسیر طوالنی تري تا 

 
 . نماییداز حرکت دادن مجدد مهره ها در شروع بازي و گشایش اجتناب  -3

حرکت دوباره ي مهره موجب از دسـت دادن فرصـت و   . سعی کنید مهره هایتان را با یک حرکت در بهترین مربع ممکن قرار دهید        
  .  ابتکارعمل خواهد شد
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  .از حرکت دادن غیر ضروري پیاده ها پرهیز نمایید -4
در شروع بازي، حرکت پیاده ها تنها براي باز شدن قطر وزیر و فیل و کنترل مرکز انجام می شود و بجز این موارد غیر ضروري مـی              

  . باشد

  
 . از کیش دادن غیر ضروري شاه حریف پرهیز کنید -5

ط بـه گـشایش انتخـابی باشـد     تنها در مواردي که این حرکت مربـو . کیش شاه حریف که به سادگی قابل دفاع باشد ضرورتی ندارد         
  .  مانعی ندارد

 
  . در صورتی که در گسترش مهره ها از حریف عقب هستید ازباز کردن وضعیت پرهیز نمایید -6

بنابراین بازیکنی که از برتـري در گـشایش   . وضعیت باز مطلوب بازیکنی است که مهره هاي خود را بهتر و بیشتر گسترش داده باشد   
  .  بازي را باز نمایدبرخوردار است می تواند
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 .در اثناي گشایش، وزیر را پشت سر خط پیاده هاي خودي قرار دهید -7
 چرا که هر گونه تهدید و حمله از جانب سوارهاي سبک ،از آنجا که وزیر مهره اي بسیار قدرتمند است بسیار آسیب پذیر نیز هست    

ضمن حفظ ایمنـی  تا  قرار دادهها ود وزیر را در عرض دوم پشت پیاده به همین دلیل سفارش می ش. حریف را باید با فرار پاسخ دهد  
  . ارتباط بین رخ ها نیز میسر گرددآن، 

 
  . از تعویض مهره ي گسترش یافته با مهره اي که هنوز گسترش ندارد پرهیز نمایید -8

یض مهره ي گـسترش یافتـه بـا مهـره     در واقع تعو. در کل تعویض یک مهره با موقعیت خوب با مهره اي با موقعیت بد مناسب نیست       
 کـه  نماییـد  اي تعویض ه با مهرنهایت مهره ي گسترشی خود را باید در ؛گسترش  ندارد موجب از دست دادن زمان می شود         که  اي  

  . حداقل یک حرکت کرده است

 
 . بریدببه سرعت شاه را به قلعه  -9

شاه در مرکز بخصوص در وضعیتهاي باز از حمله . توجه قرار گیردامنیت شاه از مواردي است که در شروع یا وسط بازي باید مورد      
قلعه گرفتن به این معناست که شاه با خیال راحت پشت خط پیاده اي خـود قـرار گرفتـه و    . هاي حریف بسیار آسب پذیر خواهد بود    

  .   را در اختیار بگیردا کامال بازییکی از رخ ها نیز گسترش می یابد و می تواند به سرعت کنترل یک ستون نیمه باز 
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 .  برخوردار استنسبت به قلعه در جناح وزیر قلعه در جناح شاه از امنیت بیشتري  -10
ضـمنا ایـن قلعـه نیـز زودتـر از قلعـه       . قلعه گرفتن در جناح شاه او را بیشتر از مرکز دور کرده و پشت پیاده هاي خودي قرار می دهـد    

ین قلعه ي مخالف قلعـه ي حریـف موجـب مـی شـود کـه حمـالت حریـف از توانـایی          همچن. گرفتن در جناح وزیر میسر می گردد  
  .  بیشتري برخوردار گردد

  
 . تالش کنید از قلعه گرفتن حریف جلوگیري نمایید -11

یکـی از رایـج تـرین    . براي مدت طوالنی تري در مرکز نگه داریـد را اگر حریف در انتظار قلعه گرفتن شاه است تالش کنید شاه او         
بیـشتر مواقـع   )  براي قلعه جناح شـاه f8 یا f1معموال . ( کنترل خانه هایی  است که شاه براي قلعه گرفتن باید از آنها عبور نماید       راهها

  . قربانی یک پیاده براي نگه داشتن شاه در مرکز از اهمیت باالیی برخوردار است

  
 .  تا آنجا که ممکن است فضاي بیشتري را کنترل نمایید -12
 از برتري فضایی بهره مند باشد و کنترل فضاي بیشتري را در اختیار داشـته باشـد از پویـایی بیـشتري بـراي مهـره هـایش                 بازیکنی که 

از طرف دیگر بـازیکنی کـه فـضاي کمتـري     . برخوردار بوده و امکان تحرك بیشتري براي انتقال آنها به هر دو جناح در اختیار دارد    
  .   ود محدودیت داشته و در صورت لزوم براي دفاع از شاه خود با مشکل مواجه خواهد شددر اختیار دارد جهت مانور مهره هاي خ
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 . پیاده ها را براي کسب فضاي بیشتر پیش برانید -13
اگر چه پیشروي پیاده ها به محدودیت حریف و کسب فضا منجر می شود اما این اصل نیز باید با دقت در نظر گرفته شـود کـه دفـاع     

بعالوه با پیشروي هر پیاده خانه هایی ضعیف در مجاور آن بوجـود مـی آیـد کـه ممکـن اسـت       .  رفته سخت تر است   از پیاده ي پیش   
  .  توسط سوارهاي حریف اشغال شوند

 
 . حمایت و حفاظت از پیاده اي که جلو رفته است مشکل تر است -14

له ي حریف با سوار از آن حمایت نمـود و ایـن   پیاده ي ضعیف آن است که توسط پیاده ي دیگر حمایت نشود و باید در مقابل حم            
  .موجب می شود کارایی این سوار کم شود چرا که در مقابل حمله ي حریف باید ماهیت دفاعی به خود بگیرد

 
 . پیاده هاي خود را در مرکز قرار دهید - 15
.  را شامل مـی شـود  f6  و c3 ,c6, f3گسترش مرکز خانه هاي .  مرکز صفحه را تشکیل می دهند d5 و   e4 , e5 , d4خانه هاي   

  .  پیاده ها بهترین مهره براي ساختار مرکز هستند چرا که اسیب پذیري آنها نسبت به حمله ي پیاده هاي حریف از سوارها کمتر است
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   .قرار دهیدبه مرکز نزدیک تا آنجا که ممکن است سوارها را  -16
 خانـه ي مختلـف را   8به عنـوان مثـال اسـب در مرکـز     . دیگر کنترل می کنندسوارها در مرکز خانه هاي بیشتري را نسبت به هر جاي  

 کنترل مرکز نیز از اهمیت باالیی برخوردار .خواهد کرد خانه را کنترل 2کنترل می کند در صورتی که در هر کدام از گوشه ها تنها     
رت انتقـال بیـشتري نـسبت بـه سـوار حریـف       است چرا که انتقال سریع سوارها را به جناحین مقدور مـی سـازد و سـواري کـه از قـد                 

  .موفق داردي برخوردار باشد شانس بیشتري براي فراهم کردن یک حمله 

  
 . پیاده هاي خود را طوري تعویض نمایید که به مرکز نزدیک شوند -17

ه درنهایـت وضـعیت پیـاده    کاگر در آن واحد دو پیاده ي شما می توانند مهره ي حریف را بگیرند با پیاده اي این کار را انجام دهید        
  .   مطلوب تر گردد چرا که پیاده هاي مرکزي از وضعیت بهتري نسبت به پیاده هاي جناحی برخوردارهستندمرکز اي 

  
 . ل نمایدر مرکز را کنت،پیش از حمله -18

 و ثبـات مرکـز را   بنابراین پیش از شـروع حملـه در کنـاره هـا قـوت     . موفقیت حمله در جناحین بستگی به وضعیت کنترل مرکز دارد       
  .  تامین کنید
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 .  پایه هاي استراتژي تلقی می شوند،پیاده ها - 19
بـراي رسـیدن   . ساختار پیاده اي اساس هر وضعیت را تشکیل می دهد، چرا که پیاده ها موجب افزایش یا کاهش اثرسوارها می شوند  

ضعف هـایی ماننـد پیـاده هـاي ایزولـه، دوبـل،       . نمودید  از هر گونه ضعف در ساختار آنها جلوگیري با،به یک فرم مطلوب پیاده اي  
  . عقب افتاده و آویزان

  
 . ضعف پیاده ها ماندگار خواهد بود -20

سوارها می توانند با حرکت خود به وضعیت فعال تر برسند اما هر گونه نارسایی در ساختار پیاده ها یک ضعف بلند مدت تلقـی مـی     
  .  ضعیف برخوردار است الزم نیست براي دستیابی به آنها عجله کنیدبنابراین اگر حریف از پیاده هاي.  شود

  
 . از دوبل شدن پیاده هاي خود اجتناب نمایید -21

پیاده هاي دوبل پیاده هایی همرنگ هستند کـه در یـک سـتون قـرار دارنـد و از تحـرك کمتـر و آسـب پـذیري بیـشتر برخوردارنـد             
 چرا که تسلط بر یک ستون باز یـا نیمـه بـاز یـا     نمی شوندنیز شه موجب عدم برتري رچند همیه ،مخصوصا زمانی که ایزوله نیز باشند  

      .  کنترل بیشتر بر مرکز جبران این ضعف تلقی می گردد
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 . پیاده ها جلوگیري نمایید) تنها شدن(از ایزوله شدن -22
سـوار  بـا  وقتی که مورد حمله قرار می گیرد باید  شته وپیاده ي ایزوله پیاده اي است که در ستون هاي کنار خود پیاده ي همرنگ ندا 

به عنوان روزنه ي حمله ي حریف مورد اسـتفاده قـرار مـی    است که  خانه ي جلوي آنها ،ضعف اصلی این پیاده ها  . نموداز آن دفاع    
یب پـذیري پیـاده   آسـ . گیرد چرا که نمی توان این خانه را با یک پیاده کنترل کرد و براحتی توسط هر سوار حریف اشغال می شـود           

هاي ایزوله زمانی که در یک ستون نیمه باز قرار داشته باشند افزایش پیدا می کند چرا که به اهداف روشنی بـراي رخ هـاي حریـف       
  .  تبدیل می شوند

  
 . ضعف محسوب می شودپیاده ي عقب افتاده  -23

 که خانـه ي جلـوي آن توسـط حریـف تحـت کنتـرل       وضعیت اولیه ي خود بوده و امکان پیشرفت ندارد چرادر پیاده ي عقب افتاده  
  .  توسط سوارهاي حریف اشغال می شود و خانه ي جلوي آنشده ارتباط سوارهاي مدافع مانع یک پیاده ي عقب افتاده . است

  
 . از تشکیل روزنه ي حمله براي حریف و مربع هاي ضعیف اجتناب نمایید -24

 را اشـغال  ایـن خانـه  سـوارهاي حریـف براحتـی    . زنه اي براي حریف تبدیل می شوندبا پیشروي هر پیاده، خانه هاي کناري آن به رو 
فـراري  براحتـی  نمی توان آنان را از تهدید حمله ي پیاده در امان بوده و این خانه ها نموده و تاثیر خود را افزایش می دهند، چرا که           

   . داد
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 . دنگرد گروه پیاده هاي جداگانه ضعف محسوب می - 25
هـر گـروه از وضـعیت    . اگانه از پیاده ها با فاصله ي یک ستون یا بیشتر ازدیگر پیاده ها را جزیره ي پیاده اي می نامند         یک گروه جد  

بنابراین هرچه ایـن گـروه هـا بیـشتر باشـند حمایـت از آنهـا سـخت تـر          . مشخصی برخوردار بوده و باید توسط سوارها حمایت شوند   
در آخربازي تعـداد ایـن گروهـا    . پیاده ها جهت انجام تعویض سودمند می باشد   ساختار  ر بر   براورد میزان دسترسی و تاثی    . خواهد بود 

  . در میزان برتري هر یک از طرفین تاثیر گذار می باشد

  
 . پیش از راندن پیاده هاي آویزان دقت کنید -26

اگـر ایـن پیـاده هـا در یـک      .  هـستند پیاده هاي آویزان آنهایی هستند که از حمایت پیاده هاي خودي در ستون هاي مجاور بـی بهـره    
عرض باشند برتري آنها این است که می توانند تعدادي از خانه هاي جلوي خود را کنترل نمایند اما نمی توان آنهـا را بـا پیـاده هـاي         

توسـط  پیشروي هر کدام از آنها به خلق یک پیاده ي عقب افتاده و یک روزنه براي حریف منجر می شـود کـه      . دیگر حمایت نمود  
  .    دنحریف مورد استفاده قرار می گیر

  
 . پیاده هاي عقب افتاده ي حریف را تحت فشار قرار دهید -27

معموال بهترین راه براي دسترسی به ضعف یک پیاده ي عقب مانده تحت فشار گذاشتن آن است که دفـاع حریـف از آن را بـدنبال                
  . خواهد بودخواهد داشت در ادامه حمله به نقاط ضعف دیگر کار ساز 
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 . حریف را مجبور به راندن پیاده هاي آویزان خود کنید -28
باید آنها را تحت فشار گذاشته تا یکی از آنها مجبور به پیشروي گـردد کـه منجـر بـه تـشکیل یـک          ،براي مقابله با پیاده هاي آویزان     

  . روزنه و محلی براي سوار مهاجم می گردد

  
 . درست کنیده وندي رتا آنجا که ممکن است پیاده  - 29

یـک پیـاده ي رونـده بـه عنـوان یـک       . همجوار آن نباشدهاي پیاده ي رونده آن است که پیاده ي حریف در ستون حرکت یا ستون      
  . ممکن است در نهایت به عرض آخر رسیده و ارتقا یابد سالح خطرناك تلقی می گردد، چرا که

 
 .پیاده ي رونده ي حریف را بلوکه کنید -30

نده ممکن است به تهدیدي قدرتمند تبدیل شود، مخصوصا وقتی که بـه خـوبی توسـط سـوارهاي حریـف حمایـت               یک پیاده ي رو   
براي نگه داشتن یک پیاده ي رونده از حرکت باید یک سـوار  .  بنا براین باید هرچه سریعتر براي از کار انداختن آن اقدام شود      ؛شود

  . ین سوار نگه دارنده ي این پیاده تلقی می شوندفیل و اسب به عنوان بهتر. در مسیر حرکت آن قرارداد

  
  
  
  



  اصول بازي شطرنج  
  

 Shirazchess.com – 2357451:  تلفکس -کانون اندیشمندان پارس

١٢

 . اسب بهترین سوار براي بلوکه کردن پیاده ي رونده به شمار می رود -31
موجب می شود به عنوان بهترین سوار براي بلوکه کردن پیاده هاي رونده مورد استفاده قـرار  توانایی اسب در پریدن از روي مهره ها   

فیل دومین سوار مناسب براي این کار مـی باشـد مخـصوصا اگـر     . لیتش با پیاده هاي خودي کم نمی شود       ، چرا که محدوده فعا    گیرد
    .    باز باشند مجاورستون هاي قطر 

 
 . اکثریت پیاده اي فاصله دار از شاه حریف برتري محسوب می گردد -32

 3یـا  1 در مقابـل  2به عنوان مثال . ک سمت داشته باشداکثریت پیاده اي زمانی اتفاق می افتد که یک بازیکن پیاده هاي بیشتري در ی 
در صورتی که پیشروي پیاده هـا بدرسـتی    .در بیشتر مواقع اکثریت پیاده اي منجر به برتري فضا می گردد.  پیاده و یا بیشتر2در مقابل  

   . می شودشده که این مهم ترین برتري این پیاده ها تلقی به تولید یک پیاده ي رونده منجر انجام شود 

  
 حمله اقلیت - 33

ایـن  . طرف دیگر می توانـد دسـت بـه حملـه ي اقلیـت بزنـد      وقتی یکی از طرفین از اکثریت پیاده اي در یک سمت برخوردار است      
حمله شامل راندن پیاده و اجبار حریف در تعویض است و در نهایت در اختیار گذاشتن تنها یک پیاده ي ایزوله یا عقب مانده بـراي          

  .  حریف است
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 . ددوري کنیاز تعویض هاي غیر ضروري  -34
  : به طور کلی در حاالت زیر باید تعویض نمود

 . وقتی حریف از ابتکار عمل برخوردار است •

 .  محدود و فضا بسته است،وقتی وضعیت •

 .تضعیف ساختار پیاده اي حریف •

 .در شرایط برتري مهره •

 .تعویض یک سوار ضعیف با سوار فعال حریف •

 . ضعیت و رسیدن به یک آخر بازي مطلوبساده سازي و •

 . حذف مهره ي با اهمیت دفاعی حریف •

  
 . آن استوضعیت و موقعیت ارزش مهره به  -35

 در اختیـار خواهـد    بـراي حریـف  تهدیـد بیـشتري نیـز   ، چـرا کـه   کند نترلکمی تواند خانه هایی است که  تعداد  ارزش یک سوار در     
بـه طـور کلـی یـک سـوار بـا موقعیـت        . معادل با وضعیت نامناسب بسیار برتر اسـت یک سوار با موقعیت خوب از یک سوار         . داشت

محفاظت شده است، تحرك باالیی دارد، براحتی مورد حمله قـرار نمـی گیـرد، توسـط          : خوب از شرایط کیفی زیر برخوردار است      
  . سوارهاي دیگر حمایت می شود و به سوارها یا پیاده هاي حریف حمله می کند
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 . عرض هفتم یا هشتم منتقل نماییدها را بهرخ  -36
نه فقط به این دلیل که تهدیدي براي پیاده ها محسوب می شـود بلکـه موجـب     ،حضور رخ در عرض هفتم برتري محسوب می شود      

  . محدودیت در وضعیت شاه حریف و ایجاد مات می شود

  
 . رخ ها را در عرض هفتم دوبل نمایید -37

. تهدیدي بسیار خطرناك محسوب می شود، چرا که موجب بیشترین انفعال براي حریف می گردداشغال عرض هفتم توسط دو رخ       
  . این برتري اغلب منجر به برد می شود ؛تاکتیکیمختلف فشار بسیار زیاد بر پیاده هاي پایه و امکان انجام تم هاي 

 
 . همیشه الزم نیست پیاده را به وزیر ارتقا داد -38

و در دقت در ارتقاي پیـاده بـه کـدام سـوار     . ، وزیر شدن خودبخود یک پیاده منجر به تساوي می شود      يبازي هاي آماتور  بعضی  در  
  . از نکات مهم این عملیات تلقی می شودنظر گرفتن بیشترین کارایی 
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 . اسب ها را نزدیک به مرکز نگه دارید -39
همچنین .  خانه3 خانه را کنترل می کنند و در جاي خود 8مرکز اوال در . اسب ها بیشتر از هر سواري نیازمند نزدیکی به مرکز هستند    

 حرکت است تا عرض صفحه را طی کرده و از یک سمت به سمت دیگر منتقل شود اگر در مرکز باشـد     4از آنجا که اسب نیازمند      
  .  حرکت این انتقال را انجام می دهد2با 

 
 . باز بردرخ ها را باید هر چه سریعتر به ستونهاي باز یا نیمه  -40

در اثناي گشایش رخ ها آخرین سواري هستند که گسترش می یابند چرا که تاثیر تاکتیکی آنها زمانی است که در ستون باز یا نیمـه          
از رخ هـا   .  براي سـیاه c8 و e8 ،d8 براي سفید و c1 و e1 ،d1ز معموال خانه هاي ایده آل براي رخ ها عبارتند ا   . باز قرار گیرند  

 قـرار داد و  سـتون دوم در ي دفـاع  ابررخ را اگر چه می توان .  می توانند به مرکز فشار آورده و از عرض آخر دفاع کنند        این خانه ها  
  . استفاده بردنیز از خواص هجومی آن در آن واحد 

  
 . فیل هاي خود را در وضعیت فعال قرار دهید -41

با پیاده هاي خودي محدود نشده باشد یک فیـل خـوب و در غیـر    فیلی که . فعالیت فیل وابسته به وضعیت پیاده هاي خودي می باشد        
  . اینصورت یک فیل بد است
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 . فیل حریف قرار دهیدحرکت پیاده هاي خود را در خانه هاي همرنگ  -42
فیـل  حرکـت   باید پیاده ها را در خانـه هـایی بـا رنـگ مطـابق خانـه هـاي         ، براي محدود ساختن آن،    وقتی حریف تنها یک فیل دارد     

باید رنگ خانه ي پیاده هاي خودي با رنگ حرکت فیل متفاوت باشد چه حریف اگر چه اگر شما یک فیل دارید       .  قرار داد  حریف
   .  یک فیل داشته باشد یا نه

 
 . است فیل در وضعیتهاي باز از اسب با ارزش تر -43

اده ي کمتر در صفحه موجـب افـزایش کـارایی آنهـا      بنابراین وجود پی،فیل باید براي فعالیت و تاثیرگذاري بیشتر از قطر استفاده کند  
در وضعیتهاي باز وقتی قطرها با پیاده مسدود نشده باشند، فیل می تواند به جناح شاه حمله کرده و در همان زمـان از جنـاح        . می شود 

  . به بیان دیگر یک اسب تنها در یک سمت می تواند مانور دهد و فیل در دوسمت. دیگر حمایت کند

 
 . استتر اسب در وضعیتهاي بسته از فیل با ارزش  -44

  . بر اساس خاصیت پرشی، اسب  کارایی بهتري نسبت به فیل در وضعیت زنجیر پیاده اي به هم پیوسته دارد
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 . قرار دادحریف اسب را باید در پایگاه نفوذي  - 45
ه و از حمله ي پیاده تقرار داشي خودي  ک پیاده  خانه اي است که معموال در عرض پنجم یا ششم و تحت حمایت ی          ،پایگاه نفوذي 

می تواند فشار زیادي بر کـانون حریـف وارد آورده و از حملـه    وقتی یک اسب در این خانه قرار گیرد       . ي حریف نیز در امان است     
   . هاي جناحی حمایت کند

 
 .  فیل از اسب با ارزش تر است،پیاده ي سیارمعموال در آخر بازي هاي  -46

 و با تـالش حریـف بـراي از کـار انـداختن فعالیـت آنهـا        کردهه ي فیل در برابر اسب باید تحرك و پویایی پیاده ها را حفظ           در مقابل 
  .مقابله نمود و پیاده ها را در خانه هایی با رنگ خانه هاي حرکت فیل خودي حمایت نمود

 
 . دو فیل معموال از فیل و اسب و یا دو اسب قوي تر هستند -47
ا حیطه ي فعالیت زیاد است و اشکال این سوار هم در این است که تنها خانه هاي همرنگ مسیر حرکت خود را کنترل         فیل سواري ب  

برتري دارند چـرا کـه     و نسبت به یک فیل و یک اسببنابراین دو فیل هماهنگ مکمل یکدیگر بوده و فعالیت کامل دارند. می کند 
برتـري  . فیل و اسب  براي رسیدن به حالت فعال زمان بیشتري صرف خواهد کرداسب تحرك کمتري نسبت به فیل داشته و ترکیب         

دیگر دو فیل آن است که در هر زمان می توان یکی از آنها را با اسب حریف تعویض نمود در صورتی که اقدام به تعویض اسب بـا          
  .    یکی از فیل ها بسیار مشکل است
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 مقابله با یک فیل و یک اسب -48
با قرار دان پیاده ها در خانه هاي همرنـگ خانـه هـاي حرکـت،  فیـل      ت فیل و حریف یک فیل و یک اسب دارد،       اگر شما یک جف   

  . و قدرت اسب را نیز با جلوگیري از قرار گرفتن در پایگاه نفوذي و خانه هاي مرکزي کاهش دهیدمحدود کرده حریف را 

 
 مقابله با جفت فیل - 49

ا را با سد کردن زنجیر پیاده اي محدود کرده و یک پایگاه نفوذي براي اسـب دسـت و   اگر حریف صاحب دو فیل است فعالیت آنه       
  . پا کنید

  
 . پیاده هاي خود را در خانه هاي نا همرنگ با تک فیل خود قرار دهید -50

 حرکت فیل اگر فقط یک فیل دارید تالش کنید پیاده هاي خود را در خانه هاي نا همرنگ با خانه هاي حرکت فیل قرار داده و قطر     
همرنگ بـا پیـاده و کنتـرل خانـه      نااین کار به هماهنگی کامل پیاده ها با سوار منجر می شود، کنترل خانه هاي. خود را باز نگه دارید   
  .   هاي دیگر با فیل
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 . فیل را باید جلوي زنجیر پیاده اي خود قرار داد - 51
ابراین همیشه تالش کنید وقتی رنگ خانه هـاي حرکـت فیـل و پیـاده هـا      فیل اگر با پیاده ها محدود شود بسیار ضعیف خواهد شد، بن 

  .   یکی است، آن را خارج از زنجیر پیاده اي قرار دهید

 
 . اگر حریف از دو فیل برخوردار است تالش کنید یکی از آنها را تعویض نمایید - 52

د چرا که این کار موجب می شود تـسلط حریـف بـر    وقتی حریف از دو فیل بهره مند است تالش کنید یکی از آنها را تعویض نمایی    
  . د از بین برودوتعدادي از خانه ها که توسط فیل مورد نظر انجام می ش

 
 . مواظب خانه هایی که توسط فیل حریف کنترل می شوند باشید -53

ایـن بـه ایـن    . داردکـاملی  حریف روي خانه هاي سیاه کنتـرل  ) به عنوان مثال فیل سفید رو(اگر حریف دو فیل دارد و شما یک فیل       
خـودي  خانه هایی که فیـل  پیاده ها و معناست که شما باید به دقت از خانه هاي سیاه مراقبت کرده و مواظب حمله ي فیل حریف به             

  . نمی تواند از آنها دفاع نماید باشید
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 . ابتدا به دفاع فکر کنید - 54
  : نگ کرده و از خود بپرسیدپس از هر حرکت حریف در. مهم ترین اصل شطرنج استایمنی 

 تهدید این حرکت کجاست؟ •

 منظور حریف از این حرکت چیست؟ •

 اگر جاي حریف بودم چه کار می کردم؟ •

 
  . تغییرات حاصل از حرکت حریف را مشخص نمایید -55

اسـخ مناسـبی    پ،حرکـت هـر  انجام هر حرکت تغییر قابل مالحظه اي در وضعیت صفحه بوجود می آورد، بنابر این الزم است پس از  
  :براي پرسش هاي زیر بیابید

 این حرکت هجومی است یا دفاعی؟ •

 محل مورد حمله یا مورد دفاع کجاست؟ •

 کدام قطر، عرض یا ستون مسدود شده است؟ •

 کدام قطر، عرض یا ستون آزاد شده است؟ •

 خانه اي که توسط مهره ي حریف خالی شده بوسیله ي کدام سوار اشغال خواهد شد؟ •

 هره  به کجا خواهد رفت؟  اکنون این م •
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 .  فیل می تواند اسب را تحت تسلط خود درآورد -56
توانایی فیل نسبت به اسب در وسعت فعالیت و حرکت، موجب می شود که فیل بتواند یک اسب را که در حاشیه صفحه قرار گرفتـه   

 فیل دارد در عمل مانند این اسـت کـه یـک سـوار     در آخر بازي این توانایی ممکن است مهلک باشد چرا که طرفی که          . کنترل کند 
  . بیشتر دارد

  
 .ایمنی عرض آخر را کنترل نمایید -57

  . پیش از حرکت دادن رخ هاي خود  از عرض هشتم مطمین شوید که شاه توانایی فرار از هر گونه کیش عرض آخر را دارد

 
 .وظایف سوارهاي خود را زیاد نکنید -58

است که در یک زمان بیشتر از یک وظیفه بر عهده داشته و بایـد نقـاط مختلفـی را کنتـرل و دفـاع      یک سوار با وظایف زیاد سواري       
ضعف سوار هاي با وظایف زیاد منجر به ضربات تاکیکی حریف و از دست رفتن مهـره مـی شـود، چـرا کـه  اجبـار آنهـا بـه                 . نماید

  . حرکت موجب می شود از حمایت و دفاع از نقطه ي دیگر جدا شوند

  
  
  
 



  اصول بازي شطرنج  
  

 Shirazchess.com – 2357451:  تلفکس -کانون اندیشمندان پارس

٢٢

   . در پس گرفتن مهره عجله نکنید -59
د که موجب ستنحرکات میانی حرکاتی قدرتمند ه. پیش از پس گرفتن مهره، امکان انجام حرکات میانی را مورد ارزیابی قرار دهید      

  . بعنوان اجزاي مهم تاکتیکی بازي محسوب می شوند و گردیده غافلگیر شدن حریف 

  
 . فظت می کنند خودداري کنیداز راندن پیاده هایی که از شاه محا -60

رسد اما  حریف می تواند بعدا از آنها استفاده ببه ضعف هایی منجر شود که در نگاه اول نا مربوط به نظر  ممکن است   راندن هر پیاده    
  . نماید

 
 . با حرکت دادن شاه خطر کیش را برطرف کنید -61

  .  از آنها اجتناب نمود با حرکت دادن شاهباید واغلب کلید ضربات تاکتیکی هستند  ي حریف کیش هاي غیر منتظره
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 . سوار سنگین را درمسیر یک سوار سبکتر قرار ندهید -62
 و از هرگز نباید سوار با ارزش تر را در مسیر یک مهاجم با ارزش کمتر قرار داد چرا که منجر به تـالش بـراي بـی اثـر کـردن حملـه         

  . خواهد شددست رفتن زمان 

  
 . می برخوردار هستید به تعویض مهره ها بپردازید از فضاي کراگ -63

متقـابال وقتـی از برتـري فـضا     . وقتی در یک وضعیت بسته قرار دارید با تعویض یک یا دو مهره براي آزاد کـردن فـضا تـالش کنیـد           
  . ده نماییدحمله از یک سمت به سمت دیگر استفاسریع برخوردار هستید از تعویض دوري کرده و از این برتري براي انتقال 

 
  .تالش کنیدحریف با اهمیت مهره هاي براي حذف  -64

  . با موقعیت مطلوب حریف را شناسایی کرده و تالش کنید بهترین آنها را تعویض نماییدسوارهاي  
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 . از سوارهاي خود مراقبت نمایید -65
وارها را بـا پیـاده یـا در غیـر     سـ ایـن اسـت کـه    بهتـرین راه  . هر سوار بی دفاع ممکن است به هدفی ترکیبی براي حریف تبدیل شـود          

 حملـه قـرار گرفـت    داشکال اصلی دفاع سوار با یک سوار دیگر  این است که اگر سوار مدافع مور . اینصورت با سوار حمایت نمود    
  . مجبور است از دفاع سوار مورد حمایت دست بکشد

  
 .دهیدفیل حریف قرار با حرکت هاي ناهمرنگ سوارهاي خود را در خانه  -66

اگر حریف فقط یک فیل دارد تالش کنید سوارهاي خود را در خانه هایی قرار دهید که رنگ آنها با رنگ خانه هاي حرکـت فیـل          
  . حریف متقاوت باشد

 
 .ز را نجات دهیدسوارهاي آچم -67

از دسـت رفـتن آن شـده و    موجب حمله به این سوار با پیاده . سوار آچمز توانایی حرکت نداشته و در مقابل حمله آسیب پذیر است          
  . دفاع از آن غیر ممکن است

  
  
  
  



  اصول بازي شطرنج  
  

 Shirazchess.com – 2357451:  تلفکس -کانون اندیشمندان پارس

٢٥

  .  آزاد نگذاریدهرگز حریف را -68
یـک  . وقتی زیر حمله هستید، حتی در یک وضعیت سخت آشکار، ناامید نشوید چرا که همیشه شانسهایی بـراي نجـات وجـود دارد        

 قرار دهید، تا آنجا که ممکن است او را در مسیر اصل اساسی این است که مشکالتی را براي حمله ي حریف بوجود آورید، موانعی
  . به دفاع خود ادامه دهید و حریف را وادار به اشتباه نمایید

  
 . حمله ي جناحی حریف را بایک حمله ي متقابل مرکزي پاسخ دهید -69

  .  پیاده تمام شودبعضی مواقع بهترین پاسخ به حمله ي جناحی حریف یک حمله ي متقابل در مرکز است حتی اگر به قیمت یک 

 
 . تهدیدات حریف را پیش بینی نمایید - 70

معموال یک تهدید مستقیم براحتی قابل دفاع است اما یک تهدید غیر مستقیم تنها در شرایطی قابل دفاع است که از قبـل پـیش بینـی              
ا تهدیـدات مسـستقیم دیگـري همـراه     در غیر اینصورت وقتی یک تهدید غیر مستقیم به وقوع بپیوندد ب   . شده و با آن مقابله شده باشد      

  . هستند فوري رسیدگینیازمند آنها نیز شده که 
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 . دفیل فیانتوي حریف را تعویض نمایی -71
فیل فیانتوي حریف مجموعه اي از خانه هاي قطري نزدیک به شاه را تضعیف کرده و در صورت باز شدن، مسیر مناسبی براي حمله      

  . را از بین می بردآن  تهدید ،تالش براي تعویض این سوار. است

  
 . یت سوارهاي خود را بهبود دهیدعوض -72

تالش کنید بتدریج با هماهنگی سوارهاي دیگر، وضعیت سوارهاي خود را بهبود داده بطوریکه  بتواننـد خانـه هـاي مهـم بیـشتري را             
  . کنترل نمایند و فشار بیشتري بر حریف وارد آورند

 
 . د نماییدپویایی سوارهاي حریف را محدو -73

  . تا آنجا که ممکن است سوارهاي حریف را هر چه دور تر از میدان کارایی خود قرار دهید
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 . یکی از سوارهاي حریف را محاصره نمایید -74
  . خارج از روند بازي، ممکن است براي کسب یک برتري قاطع کافی باشدنگه داشتن یک سوار حریف براي مدتی 

  
 . تهدید باشیدخلق  به دنبال پیوسته -75

  .  و از طرح اصلی خود باز بماندمنحرف شدهتهدیدات شما موجب می شود توجه او در پاسخ به حریف اجبار 

 
 . ضعف هاي جدید در وضعیت حریف درست نمایید -76

بعـضی  . هرگز به تنها ضعف موجود در وضعیت حریف و حمله به آن راضی نشده و تالش کنید یک ضـعف دیگـر بوجـود آوریـد           
  . ات اولین گام در حمله به جناح شاه، اجبار حریف در پذیرفتن ضعف یک پیاده استاوق
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 . سوارهاي خود را روي ضعف هاي حریف متمرکز نمایید -77
و ایـن   به محل مـورد نظـر آورده    ، به نقطه ي مشخصی فشار وارد می آورید، حریف مجبور است سوارهاي خود را براي دفاع      وقتی

  .  این نقاط به اهداف جدیدي تبدیل می شوند.  دفاع نقاط دیگري در صفحه دست بکشدموجب می شود از

  
 . پیش از حمله برتري هاي خود را جمع کنید -78

باید به ایجاد یک ضعف در وضعیت حریف اقدام نموده و تعدادي از سوارهاي خـود را در وضـعیت هجـومی       ،پیش از شروع حمله   
  .   می دهدیبه حریف امکان سازماندهی دفاعیک حمله ي زود هنگام . قرار دهید

 
 . هر چه بیشتر نیروهاي خود را براي حمله متمرکز نمایید -79

 بـاز  از یک دفاع مؤثررا و حریف متمرکز کرده  بر هدف مورد نظررا  نیروها  الزم است    ،براي اطمینان از یک حمله ي موفقت آمیز       
  .  دارد که ضعف هاي حریف افزایش یابند حتی اگر حمله نتیجه ندهد این احتمال وجود داشت؛
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 . عرض، ستون و قطر را باز کنید - 80
 سـوارهاي  ، برخوردار است چـرا کـه از میـان ایـن خطـوط بـاز      بسیاريقربانی سوار از اهمیت   با حرکت پیاده ها یا      باز کردن خطوط    

    . کرده و ضربه وارد کنندمهاجم می توانند به وضعیت حریف حمله 

  
 .  کلیدي حریف در دفاع را حذف کنیدمهره هاي -81

  . تالش کنیدبراي حذف آنها وقتی قصد حمله دارید، با اهمیت ترین مهره هاي دفاعی حریف را تشخیص داده و 

 
 . وقتی حمله می کنید از تعویض اجتناب نمایید -82

، چرا که تعـویض   کنیددارياجم خودموجهی داشته باشید از تعویض سوارهاي مه بسیار  مگر در شرایطی که دلیل      در شرایط حمله،    
خصوصا تعویض وزیر در زمان حمله موجـب تـضعیف حملـه مـی     . سوارهاي مهاجم موجب می شود حریف آسانتر به دفاع بپردازد      

  .  گردد
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 . دستاوردهاي خود را پیش از اجرا ارزیابی نمایید -83
و تشخیص و بـازبینی وضـعیت جدیـد از نظـر بهبـودي در      ده به وضعیت هاي جدیدي منجر شانتقال سوارها از حاشیه به سمت مرکز   

      .می باشدانجام تعویض ی بجهت ارزیااز تکنیک هاي بسیار کاربردي وضعیت قبلی 

  
 . حمله ي خود را به سرعت از یک جناح به جناح دیگر ببرید -84

پس از آن حمله هاي متناوب به این . داغلب مواقع براي بردن بازي، الزم است حداقل دو ضعف عمده در وضعیت حریف ایجاد کر
 بایـد در آن واحـد از دو وضـعیت    حریفمخصوصا وقتی سوارهاي . ضعف ها به عنوان راهی بسیار قدرتمند براي برد تلقی می شود       

  .  که این کار را براي طرف مهاجم آسان تر می کندگردیده ا ضمبود فکنند دچار متمایز دفاع ک

 
 . ضعیت را ساده کنیدوقتی برتري مهره دارید و -85

 3 بـه  4اخـتالف یـک مهـره در مقابلـه ي      برتـري  . هر چه تعداد مهره ها کمتر باشد استفاده از برتري مهره ثمر بخش تر خواهد بـود          
  . پس هر چه سریعتر با تعویض مهره ها از برتري مهره اسنفاده نمایید.  می باشد9 به 10سودمند تر از 
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 .  را سازماندهی نماییدپس از حمله نیروهاي خود -86
بنابراین پس از شروع یک حمله به حریف هـر چـه سـریعتر    . معموال پس از یک حمله، سوارها هماهنگی خود را از دست می دهند       

  .  نیروهاي خود را سازماندهی کرده و نقاط ضعف خود را مورد حمایت قرار دهید

  
 . ها را تعویض نمایدبازیکنی که از پیاده ي اضافی برخوردار است باید سوار -87

مهره هاي کمتر در بازي وضعیت ساده تر بدنبال خواهـد داشـت و امکـان گـرفتن برتـري مهـره را میـسر مـی            : یک قانون بسیار ساده   
  . گرداند

 
 . در آخر بازي شاه را هر چه زودتر به مرکز نزدیک کنید -88

از آنجـا کـه شـاه از    .  و به سواري مهـاجم تبـدیل مـی شـود    پس از تعویض سوارها مخصوصا وزیر، شاه نقشی تعیین کننده پیدا کرده 
انتقال مرکز سمت  به  از حاشیه ي صفحهقدرت تحرك کمی برخوردار است سفارش می شود در زمان مناسب هر چه سریعتر آن را

      .  دهید
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 .شاه باید در آخر بازي فعال شود -89
این فعالیت مخصوصا شامل تعقیب و . شته و فعالیت بیشتري از خود نشان دهددر بیشتر آخر بازي ها، شاه باید ترس مات را کنار گذا     

  .   بلوکه کردن پیاده هاي حریف می شود

  
 . حریف را مجبور به انجام حرکات اجباري نمایید -90

ی بازیکن اجبار به یک حرکت داشته و انجام هر حرکت دیگري منجر به بدتر شدن وضـعیت مـ   اجبار در حرکت وضعیتی است که       
از آنجا که فیل توانایی کنترل قطري را دارد که . این مفهوم مخصوصا در آخر بازي هاي فیل در مقابل اسب بسیار اهمیت دارد      . شود

از برتـري زمـان   که با حرکـت خـود کنتـرل بـر خانـه هـاي قبلـی را از دسـت مـی دهـد            نسبت به اسب    می تواند در آن حرکت کند       
  . برخوردار است

 
 . ر به برد می شودتقابل موفق منج - 91

تقابل نمونه اي از اجبـار  . قرار گرفتن دو شاه در یک ستون یا قطر و یا عرض با فاصله ي یک خانه ي خالی تقابل محسوب می شود        
پیروزي تقابل به این معنی است که یک بازیکن با حرکت شاه .  که منجر به باز شدن راه براي یکی از آنها می شود در حرکت است  

  . گیردبریف را دچار اجبار در حرکت بعد کرده و برتري شاه حخود 
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 .آخر بازي با فیل هاي ناهمرنگ اغلب به تساوي منجر می شود - 92
 با برتري فیل فعال همراه خواهـد بـود چـرا کـه فیـل مـدافع توانـایی خنثـی نمـودن فـشار           مقابله ي فیل هاي نا همرنگ در وسط بازي   

ند به نقطه اي که توسـط فیـل حریـف دفـاع     نتوا نمیها فیل  هیچ یک از نحال در آخر بازي با ای. موجود در قطري مشخص را ندارد     
   .  می شود حمله کند

  
 .پیاده هاي جناحی در مقابل اسب بسیار قوي هستند -93

باشـند  وقتی این پیاده ها، پیـاده هـاي رخ   . از آنجا که قدرت تحرك اسب کم است مقابله ي این سوار با پیاده ي رونده مشکل است 
  . این موضوع سخت تر می شود چرا که فعالیت اسب در کناره هاي صفحه محدود تر است

 
 . رخ خود را در آخر بازي فعال نگه دارید - 94

  . در آخر بازي ممکن است به پیروزي منجر شودفعالیت رخ . رخ فعال از یک رخ غیر فعال بسیار قوي تر است
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 .  قرار دهیدهمیشه رخ را پشت سر پیاده ي رونده -95
هم پیاده را حمایت مـی کننـد و هـم    رخ ها اگر پشت سر پیاده هاي رونده قرار گیرند از فعالیت بیشتري برخوردار می شوند چرا که       

  .  می توانند در حمله شرکت کنند

  
 . وقتی حریف برتري تفاوت رخ دارد از تعویض رخ دوم اجتناب نمایید -96

 دارد تالش براي تعویض دومین رخ اسـت چـرا کـه     رخ بازیکنی که برتري تفاوتتوسط بازي  آخرنبردبراي اغلب ساده ترین راه   
  . معموال یک سوار سبک در مقابل رخ از شانس کمی برخوردار است

 
 .  از اکثریت پیاده اي خود یک پیاده ي رونده درست کنید -97

 پیـاده نـدارد را    در آن سـتون ي موجود در سـتونی کـه حریـف   پیاده باید براي ساختن یک پیاده ي رونده از اکثریت پیاده اي، ابتدا           
اگر حریف موفق شود یک پیاده جلوي اولین پیاده قرار دهد برتري اکثریت پیاده اي ثمري نخواهد داشت چرا که پیـاده هـاي           . راند

  . کناري براي پیشروي حمایت نخواهند شد
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 .  وزیر را در مرکز قرار دهید،آخر بازي -98
. در زمان مناسب به مرکـز بـرود   در اثناي شروع بازي وزیر زیاد فعال نیست، پس از تعویض تعدادي از سوارها، می تواند    از آنجا که  

و از اشغال خانه هاي مهم توسط وزیر حریـف  ) تقریبا نیمی از صفحه(در خانه هاي مرکزي وزیر از بیشترین تحرك برخوردار بوده         
    .  جلوگیري می نماید

  
 . ار بهترین حرکت را از حریف داشته باشیدهمیشه انتظ -99

بـه  همیشه سعی کنید حرکتی انجام دهید کـه  . حرکت نکنیداقدام به هرگز با این اعتقاد که حریف پاسخ مناسب را پیدا نخواهد کرد    
  .  حتی اگر حریف بهترین پاسخ را پیدا کندبهبود تدریجی وضعیت منجر گردد 

 
 . هر ضعفی بد نیست -100

پیاده فقط زمانی ضعیف است که بتوان آن را گرفت و یک مربع . ی بد تلقی می شوند که حریف آنها را کشف نماید     ضعف ها زمان  
  .  فقط زمانی ضعیف است که بتوان آن را اشغال نمود
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 . هر قاعده اي را می توان شکست -101
سـتفاده قـرار داد کـه در آن صـورت اطاعـت      شطرنج علم اجبار نیست و نمـی تـوان تمـامی قـوانین و قواعـد را در آن واحـد مـورد ا              

یکی از تفاوت هاي بزرگ اسـتاد و آمـاتور تفـاوت در آگـاهی از زمـان گذشـتن از اصـول اسـتراتژیک یـا                . کورکورانه خواهد بود  
  .     در کل قوانین را رعایت نمایید مگر آنکه دلیل موجهی داشته باشید. رعایت کردن آنهاست

 


