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  چكيده

، تقابـل برخـي عنـاوين و اصـطالحات و     حـافظ امدترين موضـوعات مطـرح در ديـوان    بسـ از پر

او در ايـن مسـير، از   . كنـد آفريني مـي  ها مضمونهاي گوناگون با آنها است كه حافظ به روش شخصيت

 يكـي از ابيـات  . بـرد هـايي، بهـره مـي   تأمل برانگيزترين بازي، يعني شطرنج نيز براي تبيين چنين تقابل

عرصـة شـطرنج رنـدان را    / تا چه بـازي رخ نمـايد بيدقي خواهيم رانـد  «از اين دست، بيت  أملت درخور

  . ، است»مجال شاه نيست

دربـارة  » هر كسي از ظـن خـود  «كه  شودروشن مي ديوان حافظ هايبا نگاهي مختصر به شرح

نظر بازي شطرنج و موقعيت پژوهان، بيت را از م اغلب حافظ واست  برانگيز اظهار نظر كرده اين بيت بحث

اين مقاله نخست، در پي اثبات اين موضوع است كه ارادة ذهنـي  . اندهاي آن مورد مداقّه قرار ندادهمهره

و » زاهـد «، همـان  »شـاه «با توجه به ايهام تناسـب و اسـتخدام در واژة   » بيدق«و » رخ«خواجه از ايراد 

  . مطمح نظر خواهد بودتبر دربارة بيت هاي معبررسي شرح در مرحله بعد نيز .است» سالك«

   .آفريني، شطرنجحافظ، مضمون :ها كليدواژه
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  مقدمه 

هاي مطرح در ديوان حافظ، به تقابل برخي عناوين و اصطالحات از پربسامدترين موضوع

ار، ترسـابچه، مـغ   : شود؛ براي مثالاشاره مي بچـه و  رند، عاشق، نظرباز، ميخانه، پيرمغان، خمـ ...

الف عرف جامعه، سيمايي محبوب و در مقابل آن، زاهـد، عابـد، صـوفي، قاضـي، محتسـب،      برخ

برداشـت كـم و بـيش    «. سـيمايي منفـور دارنـد   ... وعظ، خرقه، تسبيح، صومعه، مسجد، دلـق و  

ها اين است كه چون صوفيان و زاهـدان در كـار خـود ريـا      ها و تاخت گيري همگاني از اين خرده

دليـل آن را نيـز رونـق دسـتگاه     . تـازد  ين نيستند، حافظ بر ايشـان مـي  كنند و پارساي راست مي

» دانند كه در ميان ايشان بوده است ها و گرمي بازار زاهدان در دوران حافظ و فسادي مي خانقاه

حافظ، در جاي جاي ديوان، با اشارة دائمـي بـه مـاجراي ازلـي، بسـيار      ). 277: 1379آشوري، (

ها، استفاده از  يكي از اين نمونه. ها پرداخته استاگون به اين تقابلهاي گون ظريف و با رنگ مايه

آسـاي كارگـاه خيـال،    آفريني است كه در آن حافظ با تحرير معجـزه  بازي شطرنج براي مضمون

هاي احساسي،  با توجه به اين موضوع كه انتقال ارزش. قدرت شاعري خود را به رخ كشيده است

، بـرآن  ريق صرف شـرح و تبيـين بسـيار مشـكل اسـت     جه، از طانگيزي شعر خوا عاطفي و خيال

پژوهان، ابتدا به تحليل بيت از ديدگاه بازي شطرنج بپـردازيم   شديم با كمك سابقة ذهني حافظ

  . و سپس آن را با جهان بيني حافظ مطابقت دهيم

: گيري پيشينة اين جستار، چنـدين مقالـه دربـارة بـازي شـطرنج، ماننـد      در تالش براي پي

سعيد رضا (»شطرنج در گسترة ادب فارسي«، )1347مجيد يكتايي، (» پيشينة تاريخي شطرنج«

گزارشـي دربـارة   «، )1381مصطفي ذاكري، (»شناسي اصطالحات شطرنجريشه«، )1370بيات، 

 و كتـاب ) 1386نيا، نصرت صفي(»شطرنج به روايت شاهنامه«، )1384پرويز اذكايي، (» شطرنج

و همچنـين چنـد كتـاب مـرتبط از     ) 1382وند، عزيز نقدي(»يخ و ادبياتشطرنج از ديدگاه تار«

-الصـدور وآيـة  راحـة «) 1381، الـدين آملـي شـمس   ( »العيـون الفنون في عرايسنفايس«قبيل 

كـه، موضـوع   با توجه به اين .پژوهش تأليفي ديگري انجام نگرفته است) 1364راوندي، (»السرور

لة كامالً متفاوت است، سعي شده از منابع معتبر و مقبـول  اين پژوهش ايجاد ارتباط بين دو مقو

اي شايسته حاصل  ها از دو حوزة متفاوت، نتيجهاستفاده شود و در نهايت با كنار هم نهادن يافته

  .شود
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  )Chess/ Shatranj (شطرنج 

هاي بسيار قديمي است كه هر كس دربارة معني آن نظر خاص و  شطرنج، از جمله بازي

داراي چهار لبه  "چاتورانگا"شترنگ از ريشة چترنگ پهلوي است كه اصل آن از «دارد؛ متفاوتي 

، )، ذيـل واژه 1362خلـف تبريـزي،   (» يا چهار حد شامل چهـار جـزء؛ فيـل، رخ، اسـب و پيـاده     

به معني عضو و به مجاز به معني ركن است؛ يعني فـوجي   "انگ"به معني عدد چهار و  "چتر"«

شـطرنج معـرب شـترنگ    «، )ذيـل واژه : 1363رامپـوري،  (» داشته باشد را گويند كه چهار ركن

است، بـه   "شدرنج"شطرنج معرب «، )؛ ذيل واژه1365معلوف، (» فارسي، يعني شش رنگ است

اي ديگـر آن را   عـده . رود اش از بين مي اين معني كه هر كس بدان مشغول شود، رنج و ناراحتي

به معنـي كنـاره يـا     "شط رنج"گاهي اصل آن را  به معني صد حيله و مكر و "صد رنگ"معرب 

چترنگ، به معني چهارگوش و چترنـگ  «، )ذيل واژه: 1373دهخدا، (» اندكرانة رنج و تعب گفته

: 1359وشـي،  بـه نقـل از فـره   (» به معني شترنج بازي كردن است "catrang kartan"كرتن

  ... . و )  چترنگذيل گزارش : 1371جاماسپ، .و جي 15: 1378ذيل واژه و همان، 

: ترين سندي كه در آن از لغت شطرنج بحث شده، كارنامة اردشـير بابكـان اسـت   كهن  

هـر روز بـا فرزنـدان و    : اردوان، چونش اردشير بديد، شـاد شـد، و گرامـي كـرد، و فرمـود كـه      «

به ياري يزدان به چوگان و . سپوهرگان خويش به نخجير و چوگان شويد، و اردشير همگونه كرد

نقـدي ونـد،   (»وباري و چترنگ و نواردشير و ديگر فرهنگ از ايشـان همگـي چيـر و ورد بـود    اس

-شـطرنج «: از جمله تشحيذ ذهن اين بازي، داراي كاركردهاي گوناگون است؛). 84-74: 1382

شـطرنج  «؛ )415: 1364راوندي، (» بازي از بحر حكيمان و خداوندان فهم و خاطرهاي تيز است

ج : 1381، الـدين آملي شمس(» د و فكر را قوي گرداند و عقل را بيفزايدباختن ذهن را صاف كن

  : يا اسباب معاشرت بوده است) 561: 3

  از لـــوح كمـانچــه و چغـانــه  اسبــاب معـاشــرت مهيـــا

  چنگ و دف و ناي و شاخ و شانه  طنبور و كتاب و نرد و شطرنج

  كــالنه  و تــرگنجشـك و كبـو  انــوري را  بنهــاده به پيـش
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  )425: 1372انوري، (

اگرچه در «: آنچه مسلم است، اين بازي برگرفته از آرايش سپاه در هنگام نبرد استولي 

  ):414: همان(»شمار، غرض كلي نهاد حرب استاو فوايد بسيار است و مصالح بي

  از پس گرد نبرد چرخ شود خاكسار  چون كني از نطع خاك رقعه شطرنج رزم

  )180: 1378ي، خاقان(

  

راونـدي  . چون نامش، اختالف نظـر دارنـد  منشأ بازي شطرنج و چگونگي ساخت آن، هم

حكماي هند نهادند و به نوشيروان عادل فرستادند را شطرنج « :گويدمي، اين بازياختراع  دربارة

كمـاي  و بزرجمهر آن را برگشاد و بر آن يك باب بيفزود، نوشروان آن را به قيصر روم فرستاد، ح

نيـز از آنچـه   «). 407: 1364راونـدي،  (»روم خاطر برگماشتند و ايشان نيز دو باب زيادت كردند

مأخـذ شـاهنامه فردوسـي و      شـود كـه   شطرنج در شاهنامه ثعالبي آمده است معلـوم مـي   ةدربار

چون عموم : زيرا مطالب همانند است است؛  ثعالبي يكي بوده يا فردوسي از ثعالبي اقتباس نموده

و هـداياي بسـيار بـراي او     گـذاري تحـف   الطين مطيـع نوشـيروان بودنـد و عـالوه بـر خـراج      س

دست بسيار كه براي او فرستاده بود يكي بهاهندوستان هم عالوه بر هداياي گران .فرستادند مي

كـه اگـر    :او بگويـد ه داشته سفير خود را گفته بود بـ  خدمت او تقديمه بازي شطرنج هم ب اسباب

كشـورم را بـراي تـو     ةاستخراج آن موفـق شـدي مـن خـراج سـاليان     به  فهميدي و معني آن را

 انوشيروان كـه  .تو مديون نيستمه حل آن موفق نگشتي من خراجي به چنانچه ب فرستم ولي مي

جمهر پس از رزبو. حل آن بكوشده ست امر كرد كه با فهم آنه جمهر قادر برزدانست فقط بومي

از  ،واقف گشته گفت ايـن بـازي   آن در محاربه با ديگري هنقش مهررموز و ه فكر و دقت بسيار ب

ـ      انـد و آن  داده اصـلي سـمت شـاه    همهره نظر جنگ ساخته شده ب ه كـه بعـد ازوسـت وزيـر و ب

اند و  ها سمت سربازي داده انجام كارهاي مهم و پياده هاي بزرگ عنوان رؤساي قشون براي مهره

فرسـتاده پادشـاه هندوسـتان از فطانـت او     . سـازد يجنگ را مجسم مـ  ميدان هحركت آنها مقابل

). 61: 1347يكتـايي،  (»و از طرف موالي خود متعهد گرديد كـه خـراج را بپـردازد    متعجب شد

برخي نيز بر اين باورند كه شطرنج در ايران اختراع شده و سپس در هند رواج يافته و از آنجا به 

دانند كه در قـرن ششـم    را بازي چترنگ مياي نيز منشأ شطرنج  عده. موطن خود بازگشته است
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اگر چه به فرض خاستگاه شطرنج ايران نباشد، ولي به «. ميالدي از هند به ايران وارد شده است

ها ايـن   اند، تا جايي كه غربي هر حال ايرانيان در ترويج اين بازي، نقش غيرقابل انكاري ايفا كرده

مـيالدي يـا    10قيم يا غيرمستقيم، شـايد در قـرن   بازي را از ايرانيان اخذ كردند و شطرنج مست

  ).74-84: 1386نقدي وند، (»ها به اروپا راه يافته استپيش از آن به وسيلة آن

شـاه،  (هـا   و بقيـة مهـره  ) عرض دوم(ها به عنوان مبارزان در صف جلو  در اين بازي پياده    

  . قرار دارند) عرض اول(در رديف عقب ) وزير، فيل، اسب، رخ

  

  )Rooks  /Rokh(قلعه / رخ 

هاي عرض و ستون  ي شطرنج است كه در صفحة شطرنج، در خانهاي از باز رخ نام مهره«

رخ نـام  . ... سـازد  هاي مسير خود را از بازي خارج مـي  كند و مهره به صورت مستقيم حركت مي

جانوري است كه مانند عنقا در خارج وجود ندارد و آنچه گوينـد كـه فيـل و كرگـدن را طعمـه      

هاي شطرنج به نام او موسوم اسـت   مهره از مهرهكند، غلط و دروغ است و يك  هاي خود مي بچه

شناسـي   در ريشـه «) ذيـل واژه : 1362خلف تبريزي، (» .و بعضي گويند به اين معني عربي است

الجثه كه در  اي و عظيم اي افسانه اين واژه، بعضي از محققان مهرة رخ را در بازي شطرنج با پرنده

الفنون نيز مطالبي ذكـر  در كتاب نفايس).  35: 1381ذاكري، (» دانندزيست مرتبط مي هند مي
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رخ جانوري اسـت ماننـد شـتر و او را دو كوهـان باشـد و      «: شده است كه مويد اين مطلب است

هاي پيشين تيز دارد و هيچ حيواني ازو نجهد و از اين جهت حكماي هنـد رخ شـطرنج را   دندان

ن او و زبل و بول او زهر قاتل اسـت و  اند كه او بر همه آالت غالب است لعاب دهبدو تشبيه كرده

: 1352ثروتيـان،  (»هر چه در نظر او آيد صيد كند به واسطه آنكه در دويدن با باد برابـري كنـد  

نيـز از جملـه   ) اسـب، فيـل و شـتر   (هاي كنـار رخ   و اين به نظر موجه است؛ چرا كه مهره) 141

هــاي قــديمي، بــازيدر «الجثــه هســتند و بــر همــين اســاس اســت كــه رخ،   حيوانــات عظــيم

  )56: 1381وند، نقدي(»آمده استقدرتمندترين مهره شطرنج به شمار مي

  )beydaq / Pawn(بيذق / پياده / بيدق 

ترين مهرة شطرنج است كـه اگـر بتوانـد هفـت خانـه را      ارزشپيادة شطرنج، به ظاهر كم

شود و چون تبديل ميهاي فرزين، فيل، اسب، رخ  كشته شدن به سر برد، به يكي از مهره بدون 

هاي مذكور است، به طور معمول شطرنج بازان ايـن   ترين مهره در بين مهرهمهرة فرزين با ارزش

هـا، بيـدق در هـر داو     برخالف ديگر مهـره . گويند» ترفيع«كنند و به اين امر  مهره را انتخاب مي

ست و در مسير هفت تواند بيشتر از يك خانه حركت كند، نوع حركت بيدق مستقيم ا ِبازي نمي

خانة پيش رو، بايد با خطرات فراواني مواجه شود و اين در حالي است كه در بيشتر مواقع كشته 

  . آيد باز به دست نميشود و ترفيع مهرة بيدق جز با تالش و هوش شطرنج مي

  

  )Shah / King(شاه 

از فـرار از  تنهـايي هـيچ قـدرتي غيـر     ترين مهرة شـطرنج اسـت؛ امـا بـه    ارزشبه ظاهر با

ترين مهره اسـت   ها با ارزش شاه در صفحه شطرنج در بين ساير مهره. هاي بحراني نداردموقعيت

در . تواند به بـازي ادامـه دهـد    ها نمي و چنانچه شاه مات شود، حريف با وجود داشتن تمام مهره

  . واقع وجود شاه شرط الزم براي ادامة بازي است

  

  بحث

  : پردازيم ها، به تحليل سه بيت آغازين از يك غزل دلكش حافظ ميونهاينك با توجه به اين نم  



                                           

          101                                  اقتراح بيتي از ديوان حافظ      

  نيستراهـاكهيچما هرچه گويدجاي قـدرح  اه نيستـا آگـال مـحپرست از رـاهـزاهد ظ

  نيستمراهـگكسيدلايمستقيمراطـدر ص  آيدخير اوستچه پيش سالكدرطريقت هر

  اه نيستـرصه شطرنج رندان را مجال شـع  دقي خواهيم راندـايد بيـازي رخ نمـچه بتا

  )72: 1385حافظ، (

حافظ در جاي جاي ديوان، خود را به عنوان رند، قلندر، عاشق، سرگشته، نظرباز، دردي 

معرفي كرده و مخالفت خود را با زاهد، واعظ، شيخ، امام شهر، مفتي، قاضي، صـوفي و  ... كش و 

  : دهدنشان مي هاروهاين گ باخود را  تقابلكند و ابراز مي... 

  پسندمـرد خودما نيستـيم معتقد   زني نمايي و گـر طعنه مي ار طيره مي

  )172: همان(

  را زاهد عالي مقامكاين حال نيست   پرس رندان مستراز درون پرده ز 

  )72: همان(  

  كه ايـن سـيب زنـخ زان بوستـان به  مفـرما زاهـد اي به خلدم دعـوت 

  )409: همان(

  اگر چه صنعت بسيار در عبارت كرد  حافظ شنو نه از واعظث عشق ز حدي

  )127: همان(

تازد و در مصرع اول از ابيات مدنظر، حافظ به مالمت پارسانمايي و ظاهرپرستي زاهد مي

  :كند گو را بيان ميتوجهي به زاهدان عيبدر مصرع دوم بي

  نيستاكراههيچ گويد جاي ما هرچه در حق   زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست

  : چنانچه قبالً نيز بيان كرده است

  كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت  سرشتاي زاهد پاكيزه عيب رندان مكن

  )77: همان(
  داري  بـا مهـر خدايـي كينــه كه   اي شيـــخ و هش دار بد رندان مگـــو 

  )439: همان(
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  ستي و رندي نرود از پيشمشيوه م  گر من از سرزنش مدعيان انديشم
  )332: همان(

   خواندفراميصراط مستقيم و تشويق، سالك را به طي طريق دربيت دوم، از باب ترغيب درحافظ

  نيستگمراهكسيدلايمستقيمدر صراط  آيد خير اوستسالكدرطريقت هرچه پيش

ة خـود پرداختـه و   در بيت سوم، حافظ با استفاده از بازي فكري شطرنج به انتقال انديش

حافظ در مصرع اول بـا اسـتفاده از آرايـة    . موضوع دو بيت اول را به نحوي ديگر بيان كرده است

پژوهان به زعم  ، راه تأويل اين بيت را چنان گشوده است كه هر يك از حافظ»رخ«ايهام در واژة 

. ين شاعر بـزرگ اسـت  در واقع ايهام، شگرد اصلي ا. اند هاي گوناگون كرده خود، اين بيت را شرح

ترين هنر حافظ  ايهام بزرگ«: گويد منوچهر مرتضوي در بيان اين مشخصة شعر حافظ چنين مي

بخـش و   و نمك دائم اشعار او و آن افيوني هوشربائي است كه بادة غزل حـافظ را چنـين مسـتي   

كنده و اي برگردن مشتاقان شعر خود اف شاعر به كمك ايهام رشته. دلكش و مردافكن كرده است

كشد هر جا كه خاطرخواه اوست و فقط با آشنايي با اين هنر خواجه و دريافتن ايهامات شعر  مي

نشين حرمخانة طبع و ذوق آسماني حافظ را از پشت هفت پـرده   توان عروس نهان اوست كه مي

 چهره، ظـاهر، (حافظ با توجه به شبكة معنايي واژة رخ ). 459: 1384مرتضوي، (» به بازار كشيد

ما بيدق خود را بدون توجه بـه بـازي   : گويد چنين مي» نماييرخ«و  معناي فعلي ) مهرة شطرنج

» شـاه «حال اين كه جاي بحث و تعمق مصـرع دوم ايـن بيـت، بـاالخص واژة     . رخ خواهيم راند

را چنـان رندانـه   » ايهام تناسب«و » استخدام«خواجه به طور نامحسوس، دو صنعت ادبي . است

  .توان ظرافت آن را درك كرده است كه جز با تأمل، نميبه كار برد

انگيزي آن افـزوده   ، به خيال»ايهام تناسب«حافظ در اين بيت با استفاده از صنعت ادبي 

به معني شـاه شـطرنج و بـه اعتبـار     » عرصه«و » رخ«و » بيدق«هاي به اعتبار واژه» شاه«. است

  . به معني شاه حكومتي است» رندان«

در ديـوان  » زاهـد «و » رند«هاي با شخصيت» رخ«و » بيدق«بيق مشخصات حال با تط

حافظ و با توجه به سابقة ذهني از شعر حافظ و ايراد داليـل ذيـل، در پـي اثبـات ايـن موضـوع       

  . هستيم كه ارادة ذهني حافظ از ايراد بيدق و رخ، به ترتيب رند و زاهد است
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اي اثبات مطلـب از اشـعار شـاعران    شمار است، برچون مباحث شطرنجي خواجه انگشت

  : ايم ديگر نيز استفاده نموده

هاي صفحة شطرنج و نيز طبقة زاهـدان بـراي    مهرة رخ با توجه به جايگاه خود در گوشه

  : اند نشيني معروف فريبي و پارسانمايي، در ديوان حافظ، هر دو به گوشه عوام

  اهــو شـهند چرو دـر بــا گـصدره  و رخـاره چـران كنـرد از ديگـگي

  )364: 1364انوري، (

  نشين مست به محراب شود      زاهد گوشه  باش تا از هوس ابرو و چشمت پيوست

  )256: 1369خواجو ، (

هاي باارزش شطرنج مثل شاه و فرزين است و به رديف با مهرهدر صفحة شطرنج هم» رخ«

ديـوان حـافظ خـود را در سـلك بزرگـان قـرار        زاهد نيز در. شود عنوان سوار سنگين محسوب مي

  : دهد مي

  را  مقامزاهد عاليكاين حال نيست   راز درون پرده ز رندان مست پرس
  )72: 1385حافظ، (

  من اگر مهر نگاري بگزينم چه شود  گزيد شحنهو  ملكشهر چو مهر  واعظ

  )221: همان(

لوس اسـت كـه ارتبـاط    يكي از صفات زاهد در انديشة حـافظ، ظاهرپرسـتي، ريـا و سـا    

متضمن معني » رخ نمايي«و » رخ«دارد؛ چرا كه » رخ نمايي«و » رخ«تنگاتنگ با معناي لغوي 

  : ظاهر و تظاهر است

  

  پنهاني  ار داشتـزن نه  ر خرقه ـكه زي  نگذشتم  رستـرپـظاه  زاهد  چـبه هي

  نشود  مسلمان  سالوسورزد و  ريا  تا  گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود

  )220: همان(

  تو شد شهمات رخبه يك پياده حسن   رختتو شاه عرصه حسني و هر كه ديد 

  )19:  1372عمادالدين نسيمي، (
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تا زماني كه مهرة كنار و جلوي رخ حركت نكند، رخ قادر به حركت نيست و در واقـع در  

هـا اسـت   و در بنـد آن  زاهد نيز در انديشة حافظ دوستدار جاه و مقـام . هاي ديگر است بند مهره

  ). 367: 1381خرمشاهي، (

  ايگه رخـع بود جـر چند همه نطـه   همه از اسب و پياده ود رخـدر بند ب

  )33: 1372سنايي، (

  من استمسكيندل زان كه منزلگه سلطان   عظمت گو مفروششناس اينشحنهواعظ

  )46: 1385حافظ، (

و رند و سالك نيز، ظاهراً در ديوان و  ترين مهرة شطرنج استارزشكم» بيدق«گويا 

  : قدر و مقدار دارد اي بيانديشة خواجه چهره

  اه يكي نيست به تمكين و وقارـبرتر از ش  اين يقين است كه در عرصة ملك شطرنج

  مقدار خطري، بي بيدقي، كم هنري، بي  رف شاه نهدـر طـو رخ بـديده باشي كه چ

  )32: 1382سلمان ساوجي، (

  

  ديـر مغان ما را بس رنديم و گداما كه   بخشند دوس بـه پاداش عمـل ميقصر فر

  )261: 1385حافظ، (

  بازاري كند رندكجا عيش نهان با سلطان   چنانبودياريمشكل نشانبي گداييمنچون

  )185: همان(

در بازي شطرنج، با حركت خانه به خانة خود و بـا تحمـل مشـكالت و خطرهـا     » بيدق«

هفـت شـهر   «سالكان نيـز همچـون مهـرة بيـدق بايـد      . خانه را طي كند تا ترفيع يابدبايد هفت 

  . را پيموده، به فنا رسند» عشق

سالك و بيدق ممكن است در رويارويي با خطرات كشته شده و يا اينكه توفيق يار شـود  

ه فـرزين  پياده، به طور معمول يك يا دو پياد 8در بازي شطرنج از بين . و به مرحلة نهايي رسند
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داسـتان منطـق الطيـر عطـار     » مـرغ سي«هاي ترفيع يافته، كامالً مطابق با  شوند و اين پياده مي

  . رسيدند» سيمرغ«به » سي مرغ«است كه از بين هزاران مرغ، فقط 

  چون كه به پايان رسد هفت بيابان او  بيدق است باش كه فرزين شودكنونكهدل
  )363: 1378خاقاني، (

  ن داريـدر ره چو پياده هفت مسك  ن داريـج رفتـبسي رـاني اگـخاق

  زن داريــاه رهــي سپـدر راه بس  فرزين نتواني شدن انديشم از آن

  )739: همان(

به دليل حركت مستقيم او، راست روي است كه كامالً مطابق با بيت زير » بيدق«يكي از صفات 

  :است

  اي دل كسي گمراه نيست تقيممسدر صراط   چه پيش سالك آيد خير اوستدرطريقت هر

  

  : كه حافظ در آن به سالك و صراط مستقيم پرداخته است

  راست رويباشي و  پيادهآن به كه   اي حكيم تا كژ نشوي  فرزين مشو

  )737: 1378خاقاني، (

  نگونسار گــردد چو فـرزيـن شــود  آييـن شـود راسـت كـه او پياده

 )148: 1378نظامي، (

  وانكه دور افتد از اين دايره گمراه شود  اين عرصه شود شاه شودهر كه او بيدق 

  )348: 1340اوحدي، (

» تا چه بازي رخ نمايـد «در بيت اول با » در حق ما هر چه گويد«با مقايسه دو مضمون 

هر دو مضمون، گوياي موضـوع  . شود در بيت سوم، وحدت موضوع و اختالف مضامين آشكار مي

زاهد ظاهر پرست هر چه گويد بـراي مـا مهـم    : گويد اول چنين مي حافظ در بيت. واحدي است
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ما به عنوان بيدق بدون : كندنيست، در بيت سوم نيز با تغيير مضمون، همين مطلب را تكرار مي

 . توجه به بازي رخ، حركت خواهيم كرد

  هاي ديوان حافظ در مورد بيت مورد نظر  نگاهي به شرح

يابيم كه اكثرحافظ پژوهان، اين بيـت را  وان حافظ در ميهاي معتبر ديبا نگاهي به شرح

 "شـاه "مـراد از لفـظ   «اند؛ و به معناي سادة آن قناعت كرده  از منظر بازي شطرنج تشريح نكرده

عجبـا چـه   . باشد كه در بازي شطرنج در موقع تهديد شـاه گوينـد   مي "كشت"در اين بيت لفظ 

» عرصه شطرنج رندان مجـال كشـت گفـتن نيسـت     بازي رخ دهد كه ما بيدق خواهيم راند زيرا

در هـيچ كـدام از شـطرنجيات ادب    » شـاه «اين در حالي است كه لفـظ  ). 452: 1372سودي، (

گفتن نيامده است و بيان چنين معنايي با قيـد احتيـاط دور از ذهـن    » كشت«فارسي، به معني 

رحـيم  . واژة شـاه است نه صـرف  » كشت گفتن«به معني » شاه گفتن«است؛ چون، فقط عبارت 

گر چه نتيجه «معنايي كمابيش مشابه در نظر دارد؛ » در جستجوي حافظ«ذوالنور نيز در كتاب 

بازي را نمي دانم اما حركت ديگري خواهم كرد زيرا برايم محقق اسـت كـه در صـفحه شـطرنج     

  :  ).1388ذوالنور، (» رندان شاه فرصت فرار از كيش حريف را ندارد

اين روزگار براي رندان آزادمنش امكان اين نيست كه با شـاه بـازي   مقصود اين كه در «

كنـيم تـا چـه پـيش      با پيادگان خرده پا بازي مي. كنند، يعني به دستگاه سلطنت تعرض نمايند

يابيم كه اين رندان هستند كه به شاه با توجه به ديوان حافظ درمي). 213: 1374انوري، (» آيد

نه اينكه شاه التفاتي به  ،صفا، بي نياز از دستگاه حكومتي هستند كنند و خود در عالم توجه نمي

  : كندرند نمي

  كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهي  اشندـب  قلندر دان ـرن ده ـبر در ميك

  )479: 1385حافظ، (

حافظ در برابر مشيت صادره از سوي خدا، مهرة پياده را براي نشان دادن تسليم و رضا «

را كه در عرصه شطرنج رندان جايي براي كبر و لجاج در برابر خواسـت خـدا   كشد چ به پيش مي

ناپذير مشيت خداوندي چه حكمي براي ما صادر  منتظريم تا ببينيم كه از برج رخنه. وجود ندارد

تـرين مهـرة خـود را بـه اسـتقبال آن       شود تا ما براي نشان دادن تسليم و رضاي خود ضعيف مي
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مظفـري،  (» رويـي و نخـوت جـايي نيسـت     نج رندان بـراي سـتيزه  بفرستيم چون در عرصه شطر

؛ »عرصة شطرنج رندان محـل كبـر در برابـر خـدا نيسـت     «گويد اينكه نويسنده مي). 93: 1387

است؛ چرا كـه منظـور     يعني رندان صالحيت اين كار را ندارند، به نظر از منظور حافظ دور شده

دان است نه صالحيت رنـدان و بـا توجـه بـه     خواجه، صالحيت نداشتن شاه در عرصة شطرنج رن

اسـت، بـا     معني كرده و بالطبع سخن از مشيت الهي به ميان آورده» قلعه و برج«را » رخ«اينكه 

يابيم كه هـيچ  قيد احتياط درست نيست؛ زيرا با نگاهي گذرا به ديوان شعرا تا قرن هشتم، درمي

اند و بعـد از قـرن    است، استفاده نكرده» رخ« كه امروزه در معني» قلعه«كدام از شاعران از واژة 

شطرنج در شعر خود اسـتفاده  » رخ«به معني » قلعه«هشتم افرادي مانند امير خسرو دهلوي از 

  : كردند

  زد قلعه و مهره رايگان برد  مانديم از آن حريف دل دزد

  )537: 1361امير خسرو، (

» قلعـه و بـرج  «رخ بـه  شايد به همين خاطر است كه مولـوي در بيـان شـكل ظـاهري     

  : امروزي اشاره نكرده است

  و بيذق كم تكيـتا كي چ  تا كي دو شاخه چون رخي

  رزانه  شـوـو  فـفرزانه  ش  فرزين كژ روي  تا كي چو             

  )213: 1378مولوي، (

يابيم كه اكثـر  به معني حيواني عظيم الجثه، در مي» رخ«حتي با رجوع به معناي لغوي 

هاي اسب و فيـل ـ كـه حيوانـاتي بـزرگ جثـه هسـتند ـ         تا قرن هشتم با توجه با مهرهشاعران 

  . معناي لغوي رخ را مد نظر داشتند

رسد ناچار براي گذراندن وقت و رسـيدن بـه    هنگامي كه حركت موثري به نظرش نمي«

ينـيم وضـع   رانيم تا بب اي مي پياده. ماند راند و منتظر بازي حريف مي اي مي فرصت مناسب پياده

» توان شـاه را رانـد   شود، عرصه شطرنج رندان جوالنگاه حركت شاه نيست فعالً نمي بازي چه مي

با وجود درستي ديدگاه هروي و وجود چنين حـالتي در بـازي شـطرنج،    ). 588: 1386هروي، (

بايد گفت، موقعيتي ديگر در بازي شطرنج وجود دارد كه دقيقاً عكـس حالـت مـذكور اسـت؛ در     
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دهد الت، پياده از فرط قدرت، بدون ترس از تأثيرگذاري مهرة رخ به حركت خود ادامه مياين ح

توانـد آن را از  چرا كه مطمئن است مهرة رخ ـ با توجه به جايگاه و موقعيت خود در بازي ـ نمي  

  .   ادامة كار بازدارد

حافظ نزديـك  تقي پورنامداريان و برزگر خالقي از معدود شارحاني هستند كه به ديدگاه 

اي به چگـونگي ارتبـاط   ترين اشارهاند و اين در حالي است كه در توضيح اين ابيات كوچكشده

امـا خيـر   . بيني نيست آنچه پيش خواهد آمد، قابل پيش«: اندمنظور حافظ و بازي شطرنج نكرده

راهي كه در نتيجه كوشـش و حركـت اضـطراري عاشـق پديـد      . آيد در همان است كه پيش مي

آيد هر چه باشد صراط مستقيم است، گمراهي نـدارد چـون راه از پـيش آمـاده و سـاخته و       مي

عاشـق شـوريده در راهـي    . اي وجود نداشته است كه انحراف از آن سبب گمراهي شـود  پرداخته

. دهـد  آورد، نه راهي كه پير سالمت جوي نشان مـي  هاي او پديد مي رود كه عشق در زير گام مي

سوخته از اين دست است كه سر از پا نشناخته و شـوريده وار حركـت   اشق دلاگر كاروبار رند ع

كه آن كه از پيش به راه بينديشد و به پيشامدها و خطرهاي حتمي و محتمل، و بيآن كند بي مي

كند و جانب احتياط را از  كس كه راه به فرمان آغاز ميراه به فرمان پير آغاز كرده باشد، پس آن

چـون  . سـوخته حقيقـي نيسـت   نمايـد، امـا دل   ند، اگر چه به ظاهر عاشق ميك پيش رعايت مي

نمايـد   احتياط را رعايت كردن و به دستور پيري كه مالمت گريز است، قدم در راهي كـه او مـي  

درست به همين سبب است اگر رنـد  . گذاشتن، نشان عقل و هوشياري است و مصلحت انديشي

) 442: 1382پورنامداريان، (» شوند و صوفيان بدنام نميشود  اي چون حافظ بدنام مي سوختهدل

آيـد، زيـرا عرصـه     رانيم تا ببينيم كه چه پيش مـي  اي مي ما نيز كاري انجام مي دهيم و پياده«و 

رنـدان بـه   : فرمايـد  زندگي رندان جاي حركت و جوالن شاه نيست، به عبارت ديگر خواجـه مـي  

  ).198: 1389برزگر خالقي، (» اعتنا هستند حاكمان و زرداران زمان بي

قياس مصرع دوم و پنجم اين غـزل   ،كندآنچه فرضيه مدنظر را بيش از پيش تقويت مي

كـه  حـال آن  »در حق ما هر چه گويد«: گويدحافظ در بيت دوم خطاب به زاهد چنين مي. است

  .ضيه است؛ كه هر دو مصرع مويد فر»تا چه بازي رخ نمايد«: گويد در مصرع پنجم دربارة رخ مي
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  گيرينتيجه

يكي از شگردهاي شاعران، استفاده از مضامين مختلف براي بيان موضوعي واحد اسـت؛  

هاي خود از ايـن روش   حافظ، به عنوان يكي از شاعران بزرگ تاريخ ادب فارسي، در بيان انديشه

دلكـش  نظر كه سومين بيت از يـك غـزل نغـز و     در بيت مد. به بهترين نحو استفاده كرده است

توجهي كردن امثال رندان و بي» زاهد«و » رند«است، حافظ با تمهيد مقدماتي از موضوع تقابل 

و سالكان به زاهدان، در دو بيت آغازين، همان موضوع را در بيت سوم با تغييـر هيپـوگرام بيـان    

گيـر و   شعر حافظ در بيت اول گوياي اين مطلب اسـت كـه زاهـد پارسـانما، خـرده     . داشته است

پرست از حال ما رندان آگاهي ندارد و به همين خاطر، نگرش زاهدان به ما رنـدان ارزشـي   اهرظ

كنـد؛ راهـي كـه بـا     در بيت دوم از باب تشويق در آمده، سلوك در راه راست را تجويز مي. ندارد

در بيت سوم با استفاده از ابيات پيشـين و بـا   . وجود مشكالت بسيار، هيچ گمراهي در آن نيست

) رخ(، بدون توجه به واكنش زاهـدان  )بيدق(ر مضمون، همان مطالب را بيان كرده است؛ ما تغيي

به حركت خود ادامه خواهيم داد؛ چرا كه ما رندان در مسير سلوك خود، حتي بـه شـاهان نيـز    

  .ترين توجهي نداريمكوچك

. كند قياس مصرع دوم و پنجم ايـن غـزل اسـت   آنچه فرضية مدنظر را بيشتر تقويت مي

حـال آنكـه در    »در حق ما هر چه گويـد «: گويدحافظ در بيت دوم خطاب به زاهد چنين مي

  .؛ كه هر دو مصرع مويد فرضيه است»تا چه بازي رخ نمايد«: گويد مصرع پنجم دربارة رخ مي

شود كه متأسفانه هـيچ كـدام از    هاي مختلف ديوان حافظ، مشخص مي با نگاهي به شرح

اند، بلكه گـاهي توضـيحاتي   ين بيت را از منظر بازي شطرنج بررسي نكردهپژوهان نه فقط ا حافظ

  .اند كه منجر به ابهام در معناي ابيات شده است مبهم و دور از ذهن ارائه داده
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