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 چكيده
كه ما را بـا ابعـاد    يابيماي دست ميبه برخي اطالعات و اصطالحات تازه، ل در متون كهنبا تأم

به عنوان يكي از آبشخورهاي اصلي فرهنـگ   شاهنامه .سازدمختلف زندگي گذشتگان آشنا مي
بـراي جلـوگيري از تكـرار و بـه تبـع آن      ، شاعران .منبعي بس ارزنده در اين راستاست، باستان

ـ ، ممانعت از ماللت كالم و همچنين اظهار فضـل  سـو بـا   اول از مسـائل و مضـاميني هـم    ةدر وهل
اثـر مانـدگار خـود از    كيفيت هنـري  ارتقاء فردوسي نيز براي  .برندموضوع و اهداف خود بهره مي

را تـداعي  رزم هاي  هو صحن تناسب زياد دارد كه با حماسه ــيعني شطرنج  ،برانگيزترين بازيلتأم
گيـري از شـيوة اسـتقرايي و    نوشتة حاضر بر آن است كـه بـا بهـره    .استفاده نموده است ــ دكنمي

در منـابع اصـلي علـم مالعـب و     و تفحـص   شـاهنامه  از »گو و طلخنـد «داستان بازخواني دقيق 
اين نوع بازي در شطرنج قـديم وجـود    ةبه اين پرسشها پاسخ دهد كه آيا ساختار و نحو، سرگرميها

، دهـد داشته است يا نه؟ وجوه اختالف و اشتراك آن چه بوده است؟ حاصل پـژوهش نشـان مـي   
سبوق به سـابقه نيسـت و بـا    دهد كه ماي از اين بازي را ارائه ميتازه ةفردوسي در اين داستان گون

رخ در ايـن بـازي كـامالً     ةانواع مذكور در كتب مرجع تفاوتهاي قابـل تـوجهي دارد؛ حتـي چهـر    
  .اندنيز بدان نپرداخته شاهنامهشارحان كه باشد و چه بسا متفاوت با انواع ديگر مي
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 مقدمه
آيگنن و  ، يكي از مهمترين و معتبرترين منابع پژوهش در فرهنگ   فردوسي ۀشاهنام
مناسبات و در يك كالم زندگي پنشنننان است؛ حال ، اعتقادات، علوم و فنون، رسوم

بگه   شگاهنامه اصطالحات و سرگرمنهاي رايج زمگان در  ، ف برخي اشاراتآنكه ظراي
تغننر در شنوه و نوع مالعب و تفريحات عصر مربگو  بگا   ، داليلي اعم از بعد زماني

گونه كه معمول و مرسوم بگوده اياگاو و تبنگنن    مكتوم مانده و آن، ...زمان حاضر و 
گگو و  »رنج در داسگتان  نگوع بگازي شگط   ، از جمله موارد درخور توجگه  .نشده است

حاضر پژوهش  .اندطور كه بايد و شايد به آن نپرداختهكه شارحان آناست « طلخند
نكات روشگنرري را  ، بر آن است تا با گردآوري قراين و شواهد و اطالعات مربو 

 . مندان قرار دهددر اختنار خوانندگان و عالقه

  Chess/Shatranj، شطرنج
كه نظرات دربگار  معنگاي آن متفگاوت    بسنار قديمي است ي هااز جمله بازي، شطرنج

داراي  "چاتورانرگا "شترن  از ريشۀ چترن  پهلوي است كگه اصگآ آن از   »؛ است
 خلف تبريگزي ) «.است اسب و پناده، رخ، فنآ ار لبه يا چهار حد شامآ چهار جزءچه

بگه   اًبه معني عاگو و ماگاز   "ان "به معني عدد چهار و  "چتر"» .(ذيگآ واهه  :2631
 :2636 رامپگوري ) «گويند كه چهار ركن داشگته باشگد  را معني ركن است؛ يعني فوجي 

ذيآ  :2631 معلوف) «يعني شش رن  است، شطرنج معرب شترن  فارسي» .(ذيآ واهه

، به اين معني كه هر كس بدان مشگغول شگود  ، است "شدرنج"شطرنج معرب » .(واهه
بگه معنگي    "صد رن "يرر آن را معرب اي د عده .رود اش از بنن مي رنج و ناراحتي

به معني كناره يا كرانۀ رنج و تعگب   "شط رنج"صد حنله و مكر و گاهي اصآ آن را 
 به معنگي چهگارگوش و چترنگ  كگرتن    ، چترن » .(ذيآ واهه :2636 دهخدا) «اندگفته
"chatrang kartan" ذيگآ   :2611 وشيبه نقآ از فره) «به معني شترنج بازي كردن است

 .(ذيآ گزارش چترن  :2632 جاماسپ. و جي؛       21 :2631 همان ؛واهه
بگازي  شطرنج»، از جمله تشحنذ ذهن داراي كاركردهاي مختلف است؛، اين بازي

 .(121 :2631 راونگدي ) «از بحر حكنمان و خداونگدان فهگم و خاطرهگاي تنگز اسگت     
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 آملـي ( »شطرنج باختن ذهن را صاف كند و فكر را قوي گرداند و عقـل را بيفزايـد  «
 .يا اسباب معاشرت بوده است )561 ص ،3ج  :1381

ــا  ــرت مهيـــ ــباب معاشـــ  اســـ

 

ــه  ــه و چغانـــ ــوح كمانچـــ  از لـــ

 

ــاب و  ــور و كت ــرد و شــطرنجطنب  ن

 

 چنگ و دف و نـاي و شـاخ و شـانه    

 

ــوري را   ــيش انـ ــه پـ ــاده بـ  بنهـ

 

ــه    ــوتر و كالنــ ــك و كبــ  گنجشــ

 

 )425: 1372 ورينا(
برگرفته از آرايش سپاه در هنگـام نبـرد    است كه شطرنجاين ، آنچه مسلم استولي 
غـرض كلـي نهـاد حـرب     ، شماراگرچه در او فوايد بسيار است و مصالح بي« :است
 :)414، همان( »است

 رد نبرد چرخ شـود خاكسـار  گَ از پِس  چون كني از نطع خاك رقعه شطرنج رزم

 

 ) 180: 1378 خاقاني(
مـورد اخـتالف محققـان    ، همچون نامش، منشأ بازي شطرنج و چگونگي ساخت آن

 :گويد راوندي، اين بازيدر اختراع است؛ 
فرستادند و بزرجمهـر آن را برگشـاد و   حكماي هند نهادند و به نوشيروان عادل را شطرنج 

حكماي روم خاطر برگماشتند  .نوشروان آن را به قيصر روم فرستاد .بر آن يك باب بيفزود
 .)407 :1364 راوندي( و ايشان نيز دو باب زيادت كردند

مأخـذ    شـود كـه   ثعالبي آمده است معلوم مي ةشاهنامشطرنج در  ةنيز از آنچه دربار
زيرا  ؛اندابومنصوري گرفته ةشاهنامو هر دو از  هفردوسي و ثعالبي يكي بود ةشاهنام

 :مطالب همانند است
و هداياي بسـيار   گذاري تحف چون عموم سالطين مطيع نوشيروان بودند و عالوه بر خراج

بسيار كه بـراي او فرسـتاده   ي فرستادند هندوستان هم عالوه بر هداياي گرانبها براي او مي
ـ   خدمت او تقديمه بازي شطرنج هم ب دست اسباببود يك ه داشته سفير خود را گفته بـود ب
 ةاستخراج آن موفق شـدي مـن خـراج سـاليان    به  كه اگر معني آن را فهميدي و، او بگويد

ـ    ه چنانچه ب ولي ،فرستم كشورم را براي تو مي تـو  ه حل آن موفق نگشـتي مـن خراجـي ب
ـ ا فهم آنه قط بودزجمهر قادر بدانست فمي انوشيروان كه .مديون نيستم ه ست امر كرد كه ب

آن در محاربـه   هرموز و نقش مهره بودزجمهر پس از فكر و دقت بسيار ب .حل آن بكوشد
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 اصلي سمت شـاه  ةمهره از نظر جنگ ساخته شده ب، واقف گشته گفت اين بازي با ديگري
انجـام   ي قشـون بـراي  بزرگ عنوان رؤسـا هاي  همهره اند و آنكه بعد ازوست وزير و ب داده

جنـگ را مجسـم    ميدان ةاند و حركت آنها مقابل سمت سربازي داده ها هكارهاي مهم و پياد
و از طرف موالي خود متعهد  پادشاه هندوستان از فطانت او متعجب شد ةفرستاد. سازدمي

 ).61 :1347 يكتايي( گرديد كه خراج را بپردازد

ايران اختراع شده و سپس در هند رواج يافته برخي نيز بر اين باورند كه شطرنج در 
اي نيز منشأ شـطرنج را بـازي چترنـگ     عده، و از آنجا به موطن خود بازگشته است

 :دانند كه در قرن ششم ميالدي از هند به ايران وارد شده است مي
ولي به هر حـال ايرانيـان در تـرويج ايـن     ، اگر چه به فرض خاستگاه شطرنج ايران نباشد

اين بازي را از ايرانيـان اخـذ    هاتا جايي كه غربي .اند قش غيرقابل انكاري ايفا كردهن، بازي
ميالدي يا پيش از آن بـه وسـيلة    10شايد در قرن ، كردند و شطرنج مستقيم يا غيرمستقيم

  ).84ـ74 :1386 وندنقدي( آنها به اروپا راه يافته است

از چنـدين مقالـه دربـارة بـازي     به غيـر  ، در تالش براي پيگيري پيشينة اين جستار
شطرنج در گسترة «، )1347، مجيد يكتايي( »پيشينة تاريخي شطرنج«، همچون، شطرنج

مصـطفي  ( »شناسي اصـطالحات شـطرنج  ريشه«، )1370، رضا بياتسعيد( »ادب فارسي

شـطرنج بـه روايـت    « ،)1384، پرويز اذكايي( »گزارشي دربارة شطرنج«، )1381، ذاكري
همچنـين   كه گزارشي اجمـالي و توصـيفي اسـت و    ،)1386، نياصفي نصرت( »شاهنامه

همچنين چند كتـاب   و )1382، وندعزيز نقدي( شطرنج از ديدگاه تاريخ و ادبيات كتاب
الصدور راحة و )1381، الدينآملي شمس( العيونالفنون في عرايسنفايسمرتبط از قبيل 

مطالـب   .دسـت نيـافتيم  پژوهش ديگري بـه فارسـي   به  )1364، راوندي( السروروآية
شـاهنامه  پژوهش حاضر به دو بخشِ نوع و ساختار شطرنج، و توضيحات و شروح 

  .ها  تنظيم شده استدربارة اين داستان و چگونگي مهره
داراي پيچيـدگيهايي اسـت كـه صـرفاً ناشـي از       جستار اين كه شايان ذكر است

 .است آنموضوع 
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  بحث
 ساختار بازيشكل و . الف

 »گو و طلخند«داستان 
در » گو و طلخنـد «داستان پيدايش شطرنج در ضمن داستاني با عنوان ، شاهنامهدر 

داستان از اين قرار است كه پادشاهي به نـام   .آمده است روانبخش پادشاهي نوشين
، او در حالي كه پسر خردسالي به نام گَـو داشـت   .كردجمهور در هند فرمانروايي مي

د و پس از او بزرگان كشور برادرِ جمهور به نام ماي را كه از سوي برادر بر دنبر بمر
پس از  .به پادشاهي برداشتند و او بيوة جمهور را نيز به زني گرفت، حكمراني داشت

، درگذشت و بزرگان، مدتي ماي نيز در حالي كه پسر خردسالي به نام طلخند داشت
ي برسـند كـه   هور و ماي سپردند تا پسران به سـن جمادارة كشور را به مادر فرزندان 

بزرگان كشور در انتخـاب يكـي از   ، بعد از بزرگ شدن ايشان .اليق پادشاهي باشند
 .گروهي به گو و گروهي ديگر به طلخند پيوستندبه همين خاطر  .پسران ناتوان بودند

ماندهي هريك بر پيلي نشسته جنگ را فر .در نتيجه بين گو و طلخند جنگ درگرفت
از پيروزي خـود   سرانجام طلخند چون بسياري از يارانش را از دست داد و .كردمي

آتشي برفروخـت تـا خـود را     مادر چون خبر يافت .بر زينِ پيل بمرد، نااميد گشت
ولي گو سر رسيد و مادرش را در آغوش گرفت و بدو گفـت كـه مـرا بـه     ، بسوزاند

دهـم كـه طلخنـد    براي تو شرح مـي  من، طلخند خودش مرد! برادركشي متهم مكن
موبدان و ، گو .افكنمدر پيِش تو خود را به آتش مي، چگونه مرد و چنانچه نپذيرفتي

فراخوانـد و صـحنة جنـگ و     ،پايتخت خود، دانشمندان را از سراسر هند به سندلي
چگونگي مردن طلخند را براي آنان شرح داد و از آنان خواست تا به او بگويند كـه  

 :جرا را چگونه براي مادرش وصف كند كه او آرام گيرداين ما
ــوي  ــد ازو چارس ــت كردن ــي تخ  يك

ــده و رزم  ــد آن كنــ ــاه هماننــ  گــ
 بر آن تخـت صـد خانـه كـرده نگـار     

 گه دو لشكر زِ ساج و زِ عاج پس آن
 پيـــاده پديـــد انـــدر او بـــا ســـوار

 خـوي  نيـك  و گرانمايـه  مـرد  دو 
 ِســپاه روي آورده انــدر روي بــه

ــدنِ ــهريار خراميــ ــكر و شــ  لشــ
ّر  بــا سـرافراز  شـاه  دو  تــاج و فـ

ــفت ــرده ص ــِش ك ــارزار آراي  ك
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ــاه   ــتورِ ش ــيالن و دس ــپان و پ  از اس
ــه  ــر ب ــرده پيك ــه ك ــگ هم ِن جن ــي  آي

 قلــــبِ ســــپاه بياراســــته شــــاه
 اَبــر دســت شــاه از دورويــه دو پيــل

ــه    ــرده ب ــل ك ــرِ پي ــتر ب ــاي دو اش  پ
 به زيـر شـتر در دو اسـپ و دو مـرد    
 مبــارز دو رخ بــر دو روي دو صــف

 پـــس پـــيش و زِ پيـــاده برفتـــي زِ
ــاه    ــر آوردگ ــا س ــتي ت ــو بگذاش  چ
 همان نيـز فرزانـه يـك خانـه بـيش     
 ســه خانــه برفتــي ســرافراز پيــل    

ــم   ــتر ه ــي ش ــه برفت ــه خان ــانچس  ن
ــود  ــه ب ــتن اســپ ســه خان  همــان رف

ــه   خــواه نرفتــي كســي پــيشِ رخ كين
ــرد   چــو ديــدي كســي شــاه را در نب
ــر شــدي  ــة خــويش برت  شــه از خان

 پـــس ببســـتند بـــر شـــاه راه  وزآن
ــا  ــرد ش ــه ك ــد هنگ ــويان  ر آن چارس

 از آب و زِ كنـــده بـــر او بســـته راه
 شد از رنـج و از تشـنگي شـاه مـات    

 

 اســپ افگنــد بــر ســپاه كــه مبــارز
 بـا درنـگ   يكـي ، جنبـان  و تيز يكي

ــت زِ ــ يكدس ــك ةفرزان ــواه ني  خ
 رنـگ نيـل    ن شـده گَـرد هـم   پيال زِ

 راي  پـاكيزه  دو ايشـان  بـر  نشـانده 
 روزِ نبـــرد كـــه پرخـــاش جوينـــد

 كـف  آورده لـب  بـر  جگـر   زِخـونِ 
 رس فريــاد جنــگ در بــود كجــا

 شـاه  دسـت  بـر  فرزانـه  چـو  نشستي
 پــيش شــاه ازيــن نبــودي، نرفتــي
 ميـل  دو از گـه  رزم همـه  بديـدي 

ــه  ــر آوردگ ــرب ــان ب ــان و دم  دن
ــود  ــه ب ــه بيگان ــتن يكــي خان ــه رف  ب

ــاختي  همــي  گــاه  رزم همــه او ت
ــه ــ گفتــي آواز ب ــرد شــاهاي  هك ب 

ي  او بـر  تـا  همـي   آمـدي  تنـگ  جـا
 سـپاه  و پيـل  و فـرزين  و اسپ و رخ

 بـروي  پـرچين  افگنـده  ديـد  سـپه 
 و پس اندر سپاه و راست و پيش   چپ

 چنين يافـت از چـرِخ گـردان بـرات    

 

  )358 ، ص7 ج :1386 فردوسي(          

 بررسي ساختار شطرنجهاي قديمي 
و ساختار اين نوع بازي با آنچه در كتب مرجـع بـدان اشـاره شـده تفـاوت       آرايش

 :شودزيادي دارد كه براي تفهيم هر چه بيشتر به معرفي انواع مختلف آن پرداخته مي
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اند كـه هـر گـاه شـاه     كوچكي گذاشته ةداير، در ميان هر دايره«كه  شطرنج دايره  .1
تد مگر از آنجـا بيـرون رود و در ايـن    درماند در آن دايره رود و آنجا هيچ بر او نيف

  .)3/566: 1381 آملي( »شطرنج نيز پياده فرزين نشود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
اند و بـروج بـر كواكـب قسـمت     بروج نهاده 12كوكب و  7كه به « شطرنج بروج  .2

اند عدد سير هر يك به مرتبه فلك او نهادهچنانچه سير خانهاي ايشانست و ؛ اند كرده
و  2و عطارد 3و زهره  4و آفتاب  5و مريخ  6خانه رود و مشتري  7چنانچه زحل 

 .)همان( »و مهره را در ميان نطع بنهند و كعبتين بزنند 1ماه 
 

ها بـا انـداختن كعبتـين    تعداد حركت هر يك از مهرهكه در آن  :16در  4 شطرنج .3
چنانچه يكي آيد، پياده ببازد و اگر دو آيد رخ و سـه  « براي مثال،  ؛شودمشخص مي

 ):همان( »... آيد شاه و 6فرس و اگر چهار پيل و اگر پنج آيد فرزين و اگر 
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چهار باشد و بر كنارهاي او چهار گوشه  10در  10«كه : الحصونشطرنج ذوات .4

اند كه بـر مثـال   ديگر باشد كه آن را حصن خوانند و در وي چهار دبابه آورده خانه
و هرگاه شاه ...  هرگز در اين شطرنج بيدق فرزين نشود رخ رود و ليكن به انحراف و

درماند اگر تواند خود را در حصنها اندازد كه هيچ چيز بـر او نيفتـد اال آنكـه راه او    
  ).همان( »گرفته شود كه بحصن نتواند رفتن

 حصن  حصن
 رخ فرس فيل دبابه شاه فرزين دبابه فيل فرس رخ
 پياده پياده پياده پياده پياده پياده پياده پياده پياده پياده
          
          
          
          
          
          

 پياده پياده پياده پياده پياده پياده پياده پياده پياده پياده
 رخ فرس فيل دبابه شاه فرزين دبابه فيل فرس رخ

 حصن  حصن
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دارد با اين تفـاوت كـه در ايـن    الحصون شباهت زيادي به ذوات: شطرنج رومي .5
 . شودنوع، پياده به فرزين تبديل مي

چهار اسد و  باب دوم كه روميان نهادند هشت عدد آلت بر شطرنج قديم زيادت كردند
اي سـاختند ده در ده كـه صـدخانه باشـد     رقعـه  چهار پياده و اسد را بعضي شتر كنند

در زوايا چهار حصـن  . زواياست اسدها را در زوايا نشاندند و سير و ضرب اسدها بر
گردد از آنست كه چون پيـاده را در  پياده كه فرزين مي...  باشد بيرون از صد خانه و

 حرب چندان قوت بود و عقـل دارد كـه پـيش لشـكر رود وزارت را سـزاوار اسـت      
 ).415 ص ،الصدور و آيةالسرورراحةراوندي، (

يا كاغذ است كه در هر يك از  شده بر مقواكشينوعي بازي خط: شطرنج العرفاء .6
آن يكي از صفات پست يا عالي اخالقي و درجات تصـوف نوشـته شـده    هاي  هخان

 ةشود و هر بـازيكن مهـر  نام دارد، آغاز مي» صفر عدم«بازي از خانه اول كه . است
بـازي مـار پلـه امـروزي، نـوع      . راندخويش را با توجه به نقش كعبتين به پيش مي

شطرنج العرفاء غير از نام، هيچ شباهتي به بازي شطرنج  است و ديگري از اين بازي
 .)183: 1369بالغي  :كن( مصطلح ندارد
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ـ ( كه غير از چند اختالف جزئي مطابق با شطرنج كنوني اسـت : شطرنج هندي  .7  :كن

  ).415 ، صالسرورالصدور و آيةراحةراوندي، 
در كتب مرجع در مورد اين نوع بازي، توضـيح كـافي داده نشـده     :شطرنج كبير .8

اند كه اگر به شـرح آن  بر آن زرافه و شير و چيزهاي ديگر درافزوده«است اال اينكه 
الـدين آملـي،   شـمس ( »و كيفيت او و صورت بساط آن شروع رود كتابت مطول شـود 

ـ )567 ، ص3 ، جالعيوننفايس الفنون في عرايس المقـدور فـي   عجايـب ب كتـا  ة، در ترجم
آمده است كه امير تيمور عشق فراوان بـه شـطرنج داشـته اسـت و بـا       نوايب تيمور

 :كرداضافي از قبيل شتر، زرافه، و غيره بازي ميهاي  هشطرنج كبير با مهر
داشـت فكـرش از   غالباً در كار بازي شترنگ بود و بدان فكر خود آزموده و پاكيزه مـي  ...

. باشـد باخت كه صـفحه آن ده در يـازده مـي   آمده شترنگ بزرگ ميشترنگ كوچك برتر 
 ).297: 1339نجاتي ( آن دو شتر، دو زرافه، دو پيش آهنگ، دو زبابه و وزير است يزوايا
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رغم علي توان گفت كه نوع بازي شطرنج در اين داستان،با توجه به آنچه گذشت مي
از شطرنجهاي مذكور نيست و با هـر  وجوه اشتراك، قابل انطباق با هيچ يك  داشتن

يك تفاوتهايي دارد؛ براي مثال در اين داستان خبري از حصنهاي چهارگانه موجـود  
و كبير نيز  4×16اي و بروج و دايره: الحصون و رومي نيست و با چهار نوعدر ذوات

الـدين كـزازي در مـورد نـوع     اين در حالي است كـه ميـرجالل  . كامالً متفاوت است
 :در اين داستان چنين گويدشطرنج 

اي بوده است و در داستان گو و طلخنـد نيـز،   اي از شطرنج ده در ده و صدخانهدر گذشته، گونه
 .)628: 1386 كزازي( اندناميدهمي »ذوات الحصون«از همين گونه سخن رفته است كه آن را 

سه  ــ همانطور كه گذشت ــ الحصونچراكه شطرنج ذوات ؛كه به نظر درست نيست
ــد از   ــه عبارتن ــوع شــطرنج داســتان دارد ك ــا ن در شــطرنج . 1:اخــتالف آشــكار ب

وجـود دارد   دبابه ةدر طرفين فرزين، مهر. 2الحصون، چهار حصن وجود دارد  ذوات
شود ولي الحصون، پياده تبديل به فرزين نميدر ذوات. 3شود كه در داستان ديده نمي
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 :نيز گويد مطلقجالل خالقي .اره شده استدر اين داستان به فرزين شدن پياده اش
كنند، مگر اينكه در ها در اين نوع بازي شطرنج همان است كه امروز بازي ميآرايش مهره

ـ 412، ص الصـدور ةراح( راوندي. هر سوي دو شتر در كنار پيل اضافه دارد در قـرن  ) 414ـ
بـاب دوم كـه   «دهد كه در يكـي از آنهـا   ششم هجري چند گونه بازي شطرنج را شرح مي

به مهره اضافي، اسد يا شتر اشاره دارد، منتها در اين نوع بازي اسد يا شير  »روميان نهادند
. ها در كنار رخ قرار گرفته و حركت و زدن آن با اختالف اندكي مانند پيـل اسـت  در كناره

كننـد بـه   امروز بازي مـي معروف بود و نوعي كه  »شطرنج كبير«اين نوع بازي شطرنج به 
  .)333: 1389خالقي مطلق ( شطرنج صغير

كه  ــدر قسمت اول اين توضيح به خصوصيات شطرنج رومي  با اينكه استاد خالقي
 ــ كه ده در يازده است اند اما در نهايت به شطرنج كبير ــپرداختهده در ده است ــ 

هيچ يك از انواع مذكور در  هنامهشااند؛ در واقع، نوع شطرنج در داستان اشاره كرده
به كم و كيف اين  شاهنامهدر شروح ديگر  كه شايان ذكر است .توضيح ايشان نيست

 .داستان پرداخته نشده است

 ها  بررسي مهره .ب
ها ما را در درك هر چـه بيشـتر و   بررسي و تبيين چگونگي حركات و چينش مهره

از تحليل بيت بـه بيـت   براي اين منظور  .آشنايي با اين نوع بازي كمك خواهد كرد
ـ . داستان و ايراد شاهد مثال از شاعران ديگر ناگزيريم  ةبا توجه به اينكه بررسي هم

 :پردازيمميبحث خارج است فقط به موارد اختالف  ةها از حوصلمهره

R(قلعه /رخ  ooks/R okh( 
چرا كـه   ،استة آن كنندتعيينهاي  هيكي از مهرشطرنج، رخ، در شكل امروزي بازي 

جايگـاه رخ، در صـفحة   . باشـد ترين مهره مـي  ، با ارزش)وزير(بعد از شاه و فرزين 
 :نشيني مشهور است هاست و در ادب فارسي نيز به گوشه شطرنج گوشه

 گيــرد از ديگــران كنــاره چــون رخ   
 

 صــدرها گــر بــرو دهنــد چــو شــاه 
)364 ،ديوان، انوري(  

به كار رفتـه اسـت كـه نظـر هـر      » رخ«صفتهايي در مورد مهره  شاهنامهدر داستان 
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 :كندخواننده كنجكاو را به خود جلب مي
 مبــارز دو رخ بــر دو روي دو صــف

 خــواه كينــهنرفتــي كســي پــيشِ رخ 
 

 كـف  آورده لـب  بـر  جگـر   خونِ زِ 
 گــاه رزم همــه او تــاختي همــي

 

 )358 ، ص7 ج ،شاهنامه، فردوسي(
اسـت و آنچـه   » رخ«به حيوان بودن  عقيدهكند اول آنچه به ذهن خطور مي ةدر وهل

كند اين بيت از مولوي است كـه در آن رخ را  اين فرضيه را بيش از پيش تقويت مي
 : كندحيواني دو شاخ معرفي مي

 ؟ تا كي چو بيدق كم تكي؟تا كي دو شاخه چون رخي
 تا كي چو فرزين كژروي؟ فرزانه شو فرزانه شو

 )2131غ  ،كليات شمس، مولوي(
ت و بيشتر داده نشده اس» رخ«كامل و متقني در مورد  اطالعاتدر اغلب كتب مرجع، 

 : بر اساس نظر شخصي است
اي  شناسي اين واژه، بعضي از محققـان مهـرة رخ را در بـازي شـطرنج بـا پرنـده       در ريشه

 . )35: 1381ذاكري ( دانندزيست مرتبط مي الجثه كه در هند مي اي و عظيم افسانه

 : يا
رخ جانوري است مانند شتر و او را دو كوهان باشد و دندانهاي پيشـين تيـز دارد و هـيچ    

اند كـه او بـر   حيواني ازو نجهد و از اين جهت حكماي هند رخ شطرنج را بدو تشبيه كرده
لعاب دهن او و زبل و بول او زهر قاتل است و هر چـه در نظـر او    .آالت غالب است ةهم

 .)141: 1352ثروتيان ( آنكه در دويدن با باد برابري كند ةآيد صيد كند به واسط

نيـز از  ) اسب، فيل و شـتر (كنار رخ هاي  هنمايد؛ چرا كه مهر و اين، به نظر موجه مي
هـاي  در بازي«اس است كه رخ، باشند؛ و بر همين اس الجثه مي جمله حيوانات عظيم

و  )56: 1381 ونـد نقـدي ( »آمـده اسـت  شطرنج به شمار مي ةقديمي، قدرتمندترين مهر
» گـاه  رزم همه او تاختي«و » كينه خواه«، »كف آورده لب بر جگر  خونِ زِ«عبارات 

لعاب دهـن او و زبـل و   «متناسب با باشد تواند به ترتيب نيز مي شاهنامهدر داستان 
در دويـدن بـا بـاد    «و » هر چه در نظر او آيد صـيد كنـد  «، »بول او زهر قاتل است
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« مبااز  »به دليل همين خصوصيات است که فردوسي صفت هم شايد . «برابری کند
کاه دز هار دو صنصار     21 و 6زا برای زخ ذکر کرده است؛ همچنين با قياا  بيات   

پهلواني باوده کاه بار ساحاه  ملاه       ايراد شده، محتمل است که زخ شطرنج« مباز »
 :ه استکرد مي

 ا  اسااحاو و پااي و و دسااتوز  شاااه
 

 اسااا افدنااد باار سااحاهمباااز  کااه  

 

 (853، ص 7 ، جشاهنامهفردوسي، )

« زخ»زد دز برخي ا  انواع قديمي شاطرنج، وويايحاوي دز ماو    که شاياو ذکر است
 يواو بودو نيست بلكه دال برمكاو بودو و متناسب باا   شده که نه ونها گويای گفته

زخها بر کناز ا  آنناد  »: شكل امرو ی آو است؛ برای مثال دز نوع زومي آمده است
 ، صالسروور الصدور و آیةراحةزاوندی، ) «باشد و کاز وواند کرد جای فراخوا مباز او زا 

هاای  جيه و ووييح متفاوت دز موزد زخ است کاه بيااندر گوناه   و اين، دو وو. (424
 .مختلف شطرنج است

 (Knight/asb) فرس/ اسب
برگرفته ا  ميداو جنگ است، چينش و  رکت  طرح با ی شطرنجبا صنايت به اينكه 

 : ها نيز وقريباً مطابق با آو استمهره
لشكر استواز و فار ين ا  بهار   پيادگاو زا ا  آو دز پيش داشت که پادشاه دز مياو بايد به 

آنكه و يرست هم پهلوی وی نشست و في و دز پهلوی ايشاو ا  آنند وا اساتههاز ايشااو   
  .(424: هماو)... ي و بجای سوازاو وا دواند و باشد و اسباو دز پهلوی ف

 آنهاا  2و م يماات  صفتها ،ها اغلب براسا  خصوصيت ظاهریدز واقع  رکت مهره
هاا  بارای  رکات هار يا  ا  مهاره     دز همين زاستا شايد بتواو  .وعريف شده است
  :برای مثال .ووجيهي ذکر کرد

پياده ا  بهر آو ي  خانه زود وا ا  سواز دوز نماند و شااه ا  آو يا  خاناه زود کاه زوا     
ست ا چنين و قوت او ا  شاه ا  بهر آونيست او زا  رب کردو و دوز زفتن و فر ين زا هم

 .(هماو) ... او کاز کند ودبيره که شاه ب
 

منهوز، هر آنچه مربوط به چيزی . اين واژه برگرفته ا  بحث مربوط به استعازه دز کتاب دکتر شميساست. 2
 .باشد است
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هـا  چون مسير حركتش نسبت به ديگر مهرهاي است كه ميان، اسب تنها مهرهدر اين 
شاعران و عارفان، كمتر به مضمون آفريني از ) انگليسي» L« حرف(=تر است پيچيده

در . اند و براي نوع حركت آن توجيهي منطقي و مقبـول وجـود نـدارد   اسب پرداخته
 :به اين حركت اسب چنين اشاره شده است شاهنامهداستان 

 همــان رفــتن اســپ ســه خانــه بــود
 

ــتن   ــه رف ــوديكــي ب ــه ب ــه بيگان  خان

 

 )358 ، ص7 ، جشاهنامهفردوسي، (

معنـي مصـراع   . كرده استحركت اسپ هم با آنچه امروزه در شطرنج معمول است فرق مي
شايد مراد اين . آيدمصراع بر نميدوم دقيقاً دانسته نيست و از ترجمه بنداري نيز معني اين 

اش در آن قـرار دارد  كـه مهـره  ) بيگانه( است كه اسپ در حركت خود از يك خانه حريف
توانست حركت اي كه مييا اينكه اسپ در مسير خود از سه خانه. تواند بگذرد يا بجهدمي

 ، معنـي كنـيم  ارتبـاط بـا مسـير قبلـي    در اينجا بيگانه را، بي. رفتكند يك خانه را كج مي
 .)334: 1389مطلق خالقي(

 .كه درست است و دقيقاً حركت اسب در انواع قديمي، همچون شـكل امـروزي بـود   
چراكه نه برگرفتـه از   ؛وجه قابل توجيه نيستبه هيچ حال آنكه دليل و چگونگي آن

رسد رفتن و دويدن اسب است و نه ناشي از خصوصيات ذاتي آن؛ به نظر ميراه ةنحو
باشد چرا كه توجيه اين حركت بـا  » فرس تام«حركت برگرفته از صورت فلكي اين 

تناسب بيشـتري  » L«به نسبت به مشبه» گردن اسب و صورتش«به قرار دادن مشبه
بـا  . دادنـد اهميتي است كه قدماء به علم نجوم و صور فلكي مي دليل اين مدعا. دارد

مطلـق در مـورد معنـي واژه    توجه به آنچه گذشت و شكل زير، نظـر اخيـر خـالقي   
 .نمايدارتباط با مسير قبلي، درست مييعني بي ،»بيگانه«
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 (camel/shotor) شتر

شتتر است      ۀبازی در این داستان با دیگر انواع، کاربرد مهر ۀگون اختالفاتاز جمله 
شود و آن نیز در چهتار  این مهره فقط در شطرنجی که رومیان اختراع کردند دیده می

 : بازی قرار داش  ۀصفح ۀگوش
باب دوم که رومیان نهادند هش  عدد آل  بر شطرنج قدیم زیادت کردند بعضی شتر کننتد  

  .(514: السرورالصدور و آیةراحةراوندی، ) و اسدها را در زوایا بنشانند

فیل و اسب قرار  ۀشتر بین دو مهر «گو و طلخند»و این در حالی اس  که در داستان 
 :ین بازی به چگونگی حرک  این مهره نیز اشاره شده اس همچنین در ا .دارد

 كتتای دو اشتتتر بتترل كیتتل کتترده بتته  
 به زیر شتتر در دو استو و دو مترد   
 ستته خانتته برفتتتی شتتتر همچنتتان  

 

 رای نشتتانده بتتر ایشتتان دو كتتاکیزه  
 کتته كرختتاي جوینتتد روزل ن تترد   
 بتتر آورد گتتاه بتتر دمتتان و دنتتان  

 

 (843 ، ص7 ، جشاهنامه، فردوسی)

ار باقی مانده از ادبیات فارسی تنها مجیرالدین بیلقانی به مهره شتر اشاره کرده در آث
 :اس 
 ام که به شطرنج در فزود کستی  شنیده

 نه من کم آمدم ای شه ز رقعۀ شطرنج
 

 یکتتی شتتتر ز ستتر زیرکتتی و دانتتایی 
 چه باشد ار تو به من اشتری درافزایی

 (38، ص دیوانمجیر بیلقانی، )
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  (Bishop/phill)فيل /پيل

محـل  . شـود شطرنج است كه جزو سوارها محسـوب مـي  هاي  ه، از جمله مهر»پيل«
استقرار اين دو مهره در آغاز بازي در يك طرف، كنار فرزين و در طرف ديگر كنار 

 :شاه است چنانچه در داستان شاهنامه نيز بدان اشاره شده است
 بياراســـته شـــاه قلـــبِ ســــپاه   

 دورويـه دو پيـل  اَبر دسـت شـاه از   
 

 :انوري نيز در اين مورد گفته است

ــه دســت ِيــك ز  خــواه نيــك فرزان  
رنـگ نيـل    ن شده گَـرد هـم  پيال زِ  

)358 ، ص7 ، جشاهنامهفردوسي، (  

پرسـتم شها چون پيل و فـرزين شـه    
 

پرسـتي نه چون اسب است كارم رخ   
)216، ديوانانوري، (  

كـه مـانعي در   مورب اسـت و چنـان  حركت فيل در نوع متداول امروزي، به صورت 
تواند هفت خانه را در يك حركت طي كند، حال آنكه در مسير خود نداشته باشد مي

فيل اگر از محل استقرار خود سه خانه : اين داستان، در مورد حركت فيل آمده است
 : گيردحركت كند در وسط صفحه شطرنج قرار مي

ــل   ــرافراز پي ــي س ــه برفت ــه خان  س
 

ــه ر  ــدي هم ــلبدي ــه از دو مي  زمگ

 

 )358، ص 7 ، جشاهنامهفردوسي، (
آيـا   .2آيا حركت اصلي فيل فقط سه خانه بـوده؟  . 1: است متضمن دو سؤال و اين

 : مطلق معتقد استخالقي اين حركت به صورت مستقيم بود يا اريب؟
كه رفته است، ولي گفته نشده كرده، يعني سه خانه ميبه همين سان حركت پيل هم فرق مي

هـا مشـخص   آنجا كه مستقيم يا مورب حركت كردن هيچ يك از مهـره  از. رفتهمورب مي
 .)334: 1389مطلق خالقي( استرسد منظور حركت مستقيم رو به جلو به نظر مينشده، 

اين بازي مشخص  ةتاريخچ دربا تأمل . 1: نمايدو اين نظر به چند دليل درست نمي
كدام از انواع شطرنج مشابه هم نبـوده  در هيچ اصليهاي  همهرنوع حركت  كه شودمي

كه در صورت صواب بـودن نظـر   اند، حال آناي داشتهاست و هر كدام عملكرد ويژه
شتر و فيل يكسان خواهد بود كه با قـوانين   ةمهر مطلق، عملكرد و حركت دو خالقي
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اد آثااد  باا م ماهااز از ااب،اا چ کاین  رین      . 2 .حاکم بر این بازی منافاا  اادا 
شیاهای ولی اهاک وجیا اادا  ولم ای به حرکت مس ق،م این مهرز هشاز استچ دزاشا

 :کراکه ف،ل به صید  ادیب حرکت مم
 گاااپ ىاااد مااراپ شاایدیاز  اایا   
 یك  اپ نین دخ ز باا  ااا هشا،ب   
 

 هاام ز گاااپ ای ااران ى،اااا باایا     
 یك  اپ نین ى،ل دف ه بر ودیب

 (124: 2 چ امثنییمیلییچ )
ف،ل شااز  ( ادیب)ااد ای به حرکت زاویهالحصین ه،ز اشادزا اد شطرهج ذوهمچن،ن 

از آن دوها که اس یادی از ایشاان اسات ااا از اود     اد زوایادوخانهى،الن به »: است
با ایجه باه  . 3 .(141 چ صالسرورالصدور و آیةراحةداوهایچ ) «بایس ا و آ   ه از اادها

 هف،ال هم،شا   که ایان ه ،جه گرفتسه شاها ا ،ر از فراوسمچ میلیی و داوهای مم
کارا  حااا ایان حرکات     حرکت مام ( با اح ،اط) باون محاوایتچ به صید  ادیب

 الفناین هفاای  با ایجاه باه   ) یا او  اپ( با ایجه به ب،ت میلیی) مم ن بیا یك  اپ
با  اح ما ً منظید فراوسم اا. ،ش ر باشایا ب (ب،ت فراوسم) یا سه  اپ( داوهای

باه  )اگار ف،ال ساه  اهاه     : نن،ن بیاز است اا ،امان اوا بازیاد هظر ااش ن ن
شطرهج  ۀگرفت که بر کل صفحکرا اد می ع، م  راد ممحرکت مم( صید  ادیب
 .کرااسلط ى،اا مم

 نتیجه
باه ننایان ی ام از     شاهنامه. است به مرود زمان اغ،،را  زیاای یاف ه بازی شطرهج

دغم ااش ن شاااه ها  کنا که نلمعرفم ممم ین کهن ادزشمناچ هینم از این بازی دا م
ایان به میادا زیار اشاادز   افاواهای اساسم ه،ز اادا  از مهم رین آهها ممبا اهیاع ای رچ 

 اسات کاه از ایان جهات انهاا شاا،ه هایع        41 × 41ساا  اد ایان باازی    . الف :کرا
 هام میادا این او بازی افاواهاای زیااای باا     ۀحاا آه ه اد بق،. الحصین است ذوا 
 اضافم ای ر ه،از اشاادز شااز   های  زشطرهجچ به مهرای ر  هر ننا اد اهیاع .ب .اادها

او  ای به هاپ ش ر به م،ان آماز است که ماا با،ن  استچ ولم اد این بازی سخن از مهرز
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کناکه این هیع ن،ان  و  ایاها حرکت  ف،ل و اسب  راد اادا و انها سه  اپ مم ۀمهر
 .حرکت مسایق به سابق ه،ست

 :ز جمله ه ایج ای ر این ىژوه ا
حرکا  محااوا باه   ف،لچ این مهرز اد اعاا  ۀبر  الف ظاهر ب،ت مربیط به مهر .4

 . کناااواد و اهیاع به صید  ادیب حرکت مم ۀماهنا همسه حرکت ه،ست و ه

دخ اد این بازیچ برگرف اه از  صیصا،ا     ۀهمچن،ن حرکت و  صیص،ا  مهر .2
 ر اهیاع یا باان اشادز هشاز است و یا اد صاید   ح،یاهم به این هاپ است که اد ای
 .اشادزچ به صراحت این ب،ت ه،ست

 .دسا ن یه م حرکت اسب بر گرف ه از صید  فل م فرس ااپ باشابه هظر مم .3

 منابع

ک ابفروشام اساالم،هچ    چاهاران  چجلا 3چ الع،ینفای  الفنین فم نرای هالاین محماچ آملمچ شم ا 
 .ش4373

 .ش4372نلمم و فرهن مچ  چاهران چمحمااقم مادس دضیی چاییانچ اهیدیا 

و ک ااب  « مایناه العرفاا   » ک اب اهساب  اهااههای مراپ های،نچ 4333چ س،ا نااالحجت. بالغما 
 .چ سپهراهران چشطرهج العرفا 

 شچ ن،سا اچ  اها ااب،ا  و زباه ۀهشری چ«ااب ىادسم ۀشطرهج اد گس ر»چ 4371 چا ب،ا چ سع،ادضا
 .11ا22 ص چ 63

ۀ ااادی  و  سسا ؤم ااریزچ چفرهنگ اصطالحا  و اعریفا  هفای  الفنینچ 4332ثروا،انچ بهروزچ ا 
 .فرهنگ ایران

هاشر ک ابخاهه ملم جمهایدی اساالمم    چاهران چگزادش سع،ا نریانچ م ین ىهلییچ جاماسپ چجما 
 .ش4374 چایران

 .ش4363ام،رکا،رچ  چراناه چبه اصح،ح دش،ا جاادی ن،یضم چاییان چاالاین محمحافظچ شم ا 

 .ش4376ادچ چ زواهران چبه اصح،ح ض،ا الاین سجاای چاییان چ ا اهم شرواهما 

 .بزدگ اسالمم المعارفةدایرمرکز  چاهران چیااااش های شاهنامه چ4363چ  القم مطلقچ جالاا 
 .ام،رکا،ر چاهران چبه اه ماپ محما مع،ن چبرهان  اطع چ4332 چ لف ااریزیچ محماحس،نا 

ااهشا از   چاهاران  چزیر هظر محما مع،ن و سا،ا جعفار شاه،ای    چلغ نامه چ4373چ اکاراهخااچ نلما 
 .اهران
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، تهـران، جاويـدان،   )درويـش  ،بـا همـت و كوشـش م   (، سعيد نفيسي ديواندهلوي، اميرخسرو، ـ 
 .ش1361

 ، شمارة يك تـا چهـار  نامة انجمن ،»شناسي اصطالحات شطرنجريشه« ،1381، ذاكري، مصطفيـ 
 .37ـ22 ، ص)زمستان و بهار(

  .سپهر ،تهران ،به كوشش منصور ثروت ،اللغاتغياث ،1363 ،الدين محمدرامپوري، غياثـ 
 ،به تصحيح محمد اقبال و تصـحيحات الزم مجتبـي مينـوي    ،السرورالصدور و آيةراحة، راونديـ 

 .ش1364اميركبير،  ،تهران
ـ  ،»فردوسـي  ةشطرنج به روايت شـاهنام « ،1386 ،پور، نصرتـ صفي  ، ص15 ش، رودكـي  ةمجل

 .195ـ185
، تهـران  ،مطلق و ابوالفضـل خطيبـي  به كوشش جالل خالقي ،شاهنامه ،فردوسي، ابوالقاسم حسنـ 

 .ش1386بزرگ اسالمي،  المعارفةدايرمركز 
 .دانشگاه تهران ،تهران ،فرهنگ زبان پهلوي ،1358 ،وشي، بهرامفرهـ 
 .ش1378دانشگاه تهران،  ،تهران ،وشيبهرام فره ةترجم ،اردشير بابكان ةكارنام 

 .سمت ،تهران ،ج هشتم ،باستان ةنام ،1386، الدينكزازي، ميرجاللـ 
مؤسسـة تـاريخ و فرهنـگ ايـران،     ، تبريـز  ،آبـادي  محمدبه تصحيح  ،ديوان ،مجيرالدين بيلقانيـ 

 .ش1358
 .اسماعيليان ،تهران ،المنجد ،1365 ،معلوف، لويسـ 
مطـابق نسـخة تصـحيح شـدة      ،ل و دوم، جلـد او كليات ديوان شمس ،الدين محمد مولوي، جاللـ 

 .ش1387 بهزاد، ،تهران ،الزمان فروزانفر بديع
بـر اسـاس نسـخة تصـحيح شـدة رينولـد        ،جلـدي  3، مثنوي معنوي، الدين محمد مولوي، جاللـ 

 .ش1378، ققنوس ،تهران ،نيكلسون
المقـدور فـي اخبـار    كتاب عجايب ةترجم ،آور تيمورزندگاني شگفت ،1339، نجاتي، محمدعليـ 

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،تهران ،تيمور
 .كليدر ،تهران ،شطرنج از ديدگاه تاريخ و ادبيات ،1382 ،نقدي وند، عزيزـ 

 .37ـ30، ص)بهمن ماه( 15 ش، يغما ،»عرا = عري« ،1339، الدينـ همايي، جالل
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