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فارسي  شناخته شدة  نوشتة  كهن ترين 
در آموزش شطرنج

على  صفرى  آق قلعه
روزگاران  در  شطرنج  بازي  شيوه هاي  و  مهره ها  حركت 
پيشين با روش رايج امروزين تفاوتهايي داشته و به همين 
ناشناخته  ما  براي  بازي  اين  اصطالحات  از  برخي  دليل 
مانده است. اين اصطالحات در متون كهن به كار رفته 
و ناآشنايي با اين موضوعات، مصححان را در تصحيح 
كرده  روياروي  دشواري  با  آثار  اين  درست  دريافت  و 

است.
كتاب  در  فيل  مهرة  حركت  شيوة  نمونه،  براي 
سليمان  علي بن  (محمدبن  آيةالّسرور  و  راحةالّصدور 
الراوندي، تصحيح محمد اقبال، تهران، علمي، 1363ش 
توصيف  چنين   (408 ص  ليدن]،   1921 چاپ  [افست 
شده است: «و فيل ها كژ سير مي كنند يك خانه بگذارند و 

در دوم نشينند و ضرب آنچ توانند كنند...»
همين شيوة حركت مهرة فيل ــ از زبان همين مهره 
فارسي  مصنفات  در:  (مندرج  شطرنجيّه»  «رسالة  در  ــ 
عالءالدوله سمناني، به كوشش نجيب مايل هروي، تهران، 
چنين   (325 ص   ،[2 [چ  1383ش  فرهنگي،  و  علمي 
توصيف شده است: «... يك هنر دارم كه دو منزل را يكي 
سازم [چ: سازد] و از هر خانه كه حركت كنم، در دوم 
خانه نزول نكنم، به سيوم خانه بازروم؛ الجرم به دو بازي 

[چ: باري] از ميان رقعه به كنار نطع نشينم.»
همين اختالف را مثًال در حركت فرزين نيز مي بينيم 

ــ  امروزين  بازي  در  فيل  مهرة  به مانند  درست  ــ  كه 
به صورت كژ حركت مي كرده است.

نيز  بازي  شيوه هاي  در  اختالفها  اين  گفتيم،  چنانكه 
وجود داشته و متأسفانه پژوهش كارآمدي در اين زمينه 
به انجام نرسيده و لذا ناگزيريم كه دانسته هاي مورد نياز 
دليل  همين  به  آوريم.  دست  به  كهن  متون  از  را  خود 
بايسته است تا متن هاي مرتبط با اين موضوع را شناخته 

و به تصحيح آنها بپردازيم.
دربارة  شده  نگاشته  فهرستهاي  كهن ترين  از  يكي 
اسحق  محمدبن  (اثر  الفهرست  كتاب  شطرنج،  تأليفات 
1381ش  اساطير،  تهران،  تجدد،  رضا  تحقيق  النديم، 
به  آن  از  بخشي  در  كه  است  صص 172ـ 173)  [چ2]، 
شطرنج بازاني كه دربارة بازي شطرنج كتابهايي نگاشته اند 
(الشطرنجيون الّذين ألفوا في اللعب بالشطرنج كتبًا) اشاره 
دربارة  نگارش  كه  مي دهد  نشان  نوشته  اين  است.  شده 
ابن نديم)  درگذشت  (سال  380ق  سال  از  پيش  شطرنج 

رواج داشته است.
پس از ابن نديم نيز نوشته هايي دربارة آموزش شطرنج 
نوشته شده كه مشخصات و نسخه شناسي آنها در برخي 
فهرستهاي مشترك يا مقاالِت اختصاصي درج شده است. 
يكي از آخرين مقاله هاي فارسي مرتبط با اين موضوع، 
مشخصات:  اين  (با  اذكايي  پرويز  از  است  نوشته اي 
«گزارشي دربارة شطرنج»، آينة ميراث، مسلسل 30 و 31 
به  آن  در  كه  14ـ44)  صص   ،[1384 زمستان  و  [پاييز 
شناسايي آثار شناخته شده ــ موجود يا غير موجود ــ 

دربارة شطرنج پرداخته شده است.
نوشته هاي  كه  درمي يابيم  مقاله  اين  به  نگاهي  با 
فارسي دربارة شطرنج تا چه اندازه اندك مي باشد و آنچه 
هست معموالً شامل تك نگاري هايي تفنّني (مانند مناظرة 
پژوهشگران  براي  را  چنداني  مشكل  كه  مي باشد  اشيا) 
(مانند  هست  هم  ديگر  نوشته هاي  برخي  نمي كند.  حل 
راحةالّصدور و نفائس الفنون) كه فقط بخش كوتاهي از آنها 
به آموزش مقدماتي اين بازي اختصاص يافته و بسياري 
از جزئيات در آنها ناگفته مانده است. بنابراين دستيابي به 
متون كهن و مبسوط در اين زمينه بسيار اهميّت دارد و 
ما در اينجا مي خواهيم به شناساندن نسخة منحصر به فرد 

يكي از اين آثار بپردازيم.
چهار  از  است  مجموعه اي  ما  گفتگوي  مورد  متن 
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يك  تاكنون  كه  شطرنج  دربارة  فارسي  كهن  نوشتة 
در   2866 شمارة  به  و  شده  شناسايي  آن  از  دستنويس 
كتابخانة اسعدافندي (تركيه) نگهداري مي شود. فيلم اين 
كتابخانة  براي  مينوي  مجتبي  زنده ياد  كوشش  به  نسخه 
مركزي دانشگاه تهران فراهم آمده و به شمارة 192 در آن 

كتابخانه موجود است.

و  دانسته اند  ششم  سدة  از  را  نسخه  مينوي  زنده ياد 
تأييد  را  تاريخي  محدودة  اين  نيز  دانش پژوه  شادروان 
مركزي  كتابخانة  ميكروفيلمهاي  فهرست  (نك:  كرده اند 
تهران،  دانش پژوه،  محمدتقي  تأليف  تهران،  دانشگاه 
دانشگاه تهران، 1348ش، ص 134). قرائن نسخه شناسي 
اعجام  شيوة  نمونه  براي  مي كند.  تأييد  را  نكته  اين  نيز 
پس  و  شده  اعمال  ما نحن فيه  نسخة  در  كه  حروف 
ديده  فارسي  نسخه هاي  در  ششم  و  پنجم  سده هاي  از 
نمي شود. مثًال گذاشتن يك نقطه در زير حروف «دال» ، 
«را» و «سين»؛ همچنين نوشتن «سين» با سه نقطه در زير 
آن و مواردي از اين دست. اعراب گذاري نسخه نيز قابل 
توجه است و برخي از اين موارد، ضبط نويسنده/ كاتب 
را از واژه ها به دست مي دهد. و اينك مواردى دربارة آثار 

مندرج در نسخه:
مبسوط  متني  شامل  مجموعه  اين  اصلي  بخش   .1
مي باشد كه 176 صفحه از آن را به خود اختصاص داده 
است. متن اثر كامل است اما نويسنده از خود نامي نبرده 
و لذا از نام و دورة زندگي وي بي خبريم. براي خود اثر 
بدين قرار  متن  آغاز  نمي شود.  ديده  آن  متن  در  نامي  نيز 
را  اسماؤه  ست  تقدَّ و  تعالي  حق  سپاس  و  «شكر  است: 
حيوانات  نامعدود  انفاس  و  هوا  مختلف  اجزاء  عدد  به 
بيابان.  ريگ  بي شمار  ذّرات  و  باران  نامحدود  قطرات  و 

واهب  و  است  موجودات  هست كنندة  كي  آفريدگاري 
مخلص  خدمتگار  گويد  چنين  فصل:  مستعّدات ...  صور 
صفتي  و  خصلتي  خوب ترين  و  چيزي  شريف ترين  كي 

كي آدمي را بدان شرفي حاصل گردد علمست...»
چنين  نسخه]   176 ص  [در  آن  انجامة  و  انجام  و 
مي باشد: «... شرح داده آمد درين دستها انچ بسنده بَُود و 
داللت توان جست بر چيزهاي كي مثل اين باشد. و درين 
شطرنج  در  كي  كساني  بر  اين  مانند  كي  است  چيزهاء 
باختن حاذق باشند و درين باب كامل، پوشيده ماند و... 
[دو واژة ناخوانا]... ازين كي ياد كرده آمد. و ممكن بود 
ــ اگر خواستمي ــ بهتر ابتدا كردني ازين شرحي لكن 
ميل بسوي تخفيف كردم و درازي را كراهت دانستم [ظ: 
داشتم] تا آموزنده را اسان تر بُود ان شاء اهللا تعالي. تّمت 

هذا الكتاب بتوفيق اهللا و عصمته.»

اين اثر با يك ديباجة سه صفحه اي آغاز شده و پس از 
آن وارد متن آموزشي مي شود. اين بخش كه بخش اصلي 
به  واقع  در  و  شطرنج  آموزش  به  مي دهد  تشكيل  را  اثر 
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يادكرد منصوبات شطرنج اختصاص يافته است. منصوبه 
عبارت از وضعيتهاي خاِص بازي است كه توسط استادان 
شطرنج ابداع شده و برخي از آنها به نام همان استادان، 
خاقاني  تحفةالعراقين  در  نمونه  براي  است.  شده  موسوم 

(ابيات 1594 و 1595 تصحيح نگارنده) آمده:
با مـدِح تـو بَيْـَدقي فـروكـرد

فرزين بندي عجب نكو كرد
اول كه به منصِب سخن تاخت

منصوبة نو به نامِ تو ساخت
اصطالح  اين  كتاب،  ديباجة  در  اينكه  توجه  جالب 
به صورت «منسوبه» (به سين و نه صاد) ضبط شده است: 
كيفيّت  و  شطرنج  تعليم  در  االنفراد  سبيل  علي  خود  «و 
تصانيف  كار  اين  صنعت  اهل  و  متقّدمان  آن  مالعبت 
بزرگ  استادان  به  انرا  و  نهاده  منسوبات  و  ساخته اند 
بسته  چشم  كي  رسانيده  حالي  به  كه  بل  كرده  منسوب 

مي بازند و درين ميدان مجالي مي نمايند...»
نگاهي به نگاشته هاي مرتبط با شطرنج نشان مي دهد 
كه بخش اعظم اين آثار به منصوبه ها اختصاص دارد و 
اين دور از انتظار نيست چرا كه آموزش شطرنج بوسيلة 
اين منصوبه ها بهترين راه انتقال مهارتهاي اين بازي است. 
و حتي امروزه نيز در نرم افزارهاي آموزشي شطرنج، از 

اين شيوه استفاده مي شود.

2. دومين اثر مندرج در اين مجموعه رسالة كوتاهي 
است كه درست در دنبالة نوشتة پيشين درج شده (صص 
176ـ181) و با عنوان: «هذا نوع من انواع الّشطرنج بتعقيد 
شيوة  همان  با  مرتبط  عنوان  اين  مي شود.  آغاز  العيون» 
را  عبارتي  اين  از  پيش  كه  است  كردن  بازي  چشم بسته 

دربارة آن از ديباجة اثر پيشين ياد كرديم. در ادامة همين 
دقيقًا  را  نوشته  اين  موضوع  كه  آمده  مطلبي  نيز  رساله 
روشن مي كند: «آورده اند از محدثان كي در روزگار ماضي، 
مفاخرت  چيز  چند  به  عجم  پادشاهان  بر  عرب  ملوك 
بودست.  باختن  بر  از  شطرنج  ازان،  يكي  و  مي كرده اند 
چون اهل عجم، باختن شطرنج به كمال رسانيدند، ايشان 
نيز بر شطرنج از بر واقف شدند و بي شطرنج و بساط، 

باختن گرفتند. و چون اين...»
و عبارت پاياني مقاله (در: ص 181) نيز مفهوم «تعقيد 
العيون» را به خوبي روشن مي كند: «... و اين طريق كساني 
شطرنج، شطرنج بازند و انچ چشم  باشد كي بي حضورِ 
بسته بازند و شطرنج حاضر باشد همين حكم دارد و اگر 
شرح اين مطّول گردد، بي استاد ميّسر نشود. تّمت و باهللا 

العون و العصمة.»
3. اثر بعدي مقاله اي  با عنوان «المسايل في اوضاع 
الّشطرنج و اختالفها في الغالب و القايم» است (در: صص 
و  بازي)  (برابري  «قايم»  اصطالح  دو  به  كه  181ـ186) 
«غالب» بودن (برتري يكي از دو خصم) در بازي شطرنج 
در  گفتم  انچ  و   ...» است:  چنين  مقاله  پايان  مي پردازد. 
غالب و قايم وقتي بود كي هر دو نيك باز باشند و اگر 
يكي تيز بازد، اگرچه دواب او زيادت بود اما به باز قايم 
كند وليكن اين حكم را نشايد و اهللا اعلم. تّمت بتوفيق اهللا 

و عون عصمتة.»
4. مطلب بعدي با عنوان «آغاز منسوبات از تصنيف 
متقّدمان و متأّخران» مقاله اي است (در صص 186ـ286) 
عنوان  از  چنانكه  و  دارد  افتادگي  پايان  از  متأسفانه  كه 
شطرنج  منصوبه هاي  از  شماري  تشريح  به  برمي آيد،  آن 
اختصاص يافته و از اين ديدگاه، موضوع آن با موضوع 

نخستين اثر اين مجموعه يكسان است.
گفتگو دربارة متون فارسي بازمانده دربارة شطرنج و 
مي رفت،  كار  به  بازي  اين  در  كه  اصطالحاتي  همچنين 
مجالي گسترده تر مي طلبد. عجالتًا اين مطلب را نوشتيم تا 
يكى از كهن ترين نوشته هاي فارسي در آموزش شطرنج 
را به پژوهشگران معرفي كنيم و اميدواريم كه به خواست 
را  مجموعه  اين  و  شود  پيدا  هّمتى  صاحب  خداوند، 

تصحيح و چاپ كند. 


