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9دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه علّامه طباطبائی ،تهران ،ایران)نویسنده مسئول)
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چکیده
ازجمله موضوعاتی که شاعران و نویسندگان در آثار خود با آن مضمونآفرینی
کردهاند ،مربوط به بازی شطرنج است .این بازی چون در ادوار مختلف اشکال
گوناگونی داشته ،اغلب کسانی که با متون ادبی فارسی سروکار داشتهاند ،از آن جمله
شارحان ،با نادیدهگرفتن این امر و صرفاً بر اساس شکل امروزی آن ،به فهم ،شرح و
توضیح متون مرتبط پرداختهاند .ازجملۀ این موارد ،یکی دانستن اصطالح «حصن»(=
قلعه) با مهرۀ «رخ» است .این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفیتحلیلی مبتنی بر
استقراء ،و تتبع در متون کهن فارسی ،در پی اثبات تفاوت این دو عنصر در بازی شطرنج
است .دستاوردهای پژوهش نشان میدهد که «حصن» ،جایگاهی در صفحۀ شطرنجهای
رومی بوده ،و با مهرۀ «رخ» تفاوتهای بارزی داشته است .با مغفولماندن این موضوع،
برخی از شارحان در شرح متون مربوط به این بازی ،دچار لغزش شده و از رخ ،تحت
عنوان «حصن»(قلعه) یاد کردهاند که این امر خود ،باعث بیراههرفتن در شرح
اصطالحات ،تعابیر ،و درنهایت دورشدن از اغراض شاعران و نویسندگان شده است.

کلیدواژگان :شطرنج ،حصن ،رخ ،شروح متون کهن فارسی.
تاریخ ارسال9711/92/22:

تاریخ پذیرش9711/92/91:

ارجاع به این مقاله :طایفی ،شیرزاد ،رمضانی ،مهدی ،)9711( ،رخ شطرنج ،همان قلعه نیست؛ بررسی تفاوتهای مهرۀ «رخ» با

«قلعه» در شطرنج با تکیه بر متون کهن ادب فارسی ،زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز،
10.22034/perlit.2021.38801.2757
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 .1مقدمه
تتبع در متون کهن فارسی ،به دلیل بُعد زمانی و تغییرات متنوع ناشی از آن ،دارای مضایقی است که
بدون مطالعات جامعومانع ،زمینهساز لغزشهای گوناگون است؛ ازاینرو ،برای هر عالقهمند و
شارحی الزم است که بهمنظور دریافت مفاهیم مدّنظرِ شاعران و نویسندگان ،اطالعات متناسب با
ادوارِ موردمطالعه را در نظر داشته باشد .اهمیت این موضوع ،زمانی دوچندان میشود که برخی
شروح حکمِ فصلالخطاب پیدا میکنند و مطالب مندرج در آنها ،سلسلهوار در بین ارباب نظر
دستبهدست میشود.
در آسیبشناسی شروح مختلف متون ادبی ،متوجه دو اشکال محتوایی و ساختاری میشویم؛ و
از این میان ،اشکاالت محتوایی به دلیل مضمونآفرینی شاعران با موارد گوناگون ،بسامد بیشتری
دارد .از مواردی که شرح شارحان محترم را به چالش کشیده ،مسائل مربوط به مضمونآفرینی با
اصطالحات علوم و رسوم مختلف ،ازجمله بازی شطرنج است .این بازی به خاطر کارکردها و
مهرههای متنوع و مطابقت فلسفۀ وجودی آن با میادین جنگ ،مورد توجه درباریان و بهتبع آن
شاعران و حتی عارفان قرار گرفته است .ازجمله پربسامدترین مضمونآفرینیها و نمادپردازیهای
این بازی ،مربوط به مهرۀ «رخ» است .با سیری در برخی شروح ،متوجه میشویم که این مهره ،با
جایگاهی در بازی شطرنج تحت عنوان «حصن»(= قلعه) مترادف گرفته شده و به فهم و شرح نادرستی
از متون مربوط دامن زده است .در این پژوهش ،سعی کردهایم با ارائه کارکردهای «رخ» و تبیین
اشکال گوناگون بازی شطرنج در ادوار مختلف ،به بازخوانی روشنگرانۀ تفاوتهای این دو تأکید
کرده ،درنهایت به آسیبشناسی برخی شروح مرتبط بپردازیم.
 .2پیشینۀ پژوهش
چندین پژوهش درباره بازی شطرنج انجام گرفته که از آن جمله میتوان به مقاالتی از قبیل« :عری=
عرا» (همایی« ،)9771 ،پیشینۀ تاریخی شطرنج» (یکتایی« ،)9743 ،شطرنج در گسترۀ ادب فارسی»
(بیات« ،)9732 ،ریشهشناسی اصطالحات شطرنج  9و ( »2ذاکری« ،)9719 ،گزارشی دربارۀ شطرنج»
(اذکایی« ،)9714 ،حافظ و عرصۀ شطرنج» (نیساری« ،)9714 ،شطرنج به روایت شاهنامه» (صفینیا،
« ،)9719اقتراح بیتی از دیوان حافظ» (علیزاده و رمضانی« ،)9712 ،تأملی بر دقایق بازی شطرنج در
شعر شاعران برجستۀ سبك آذربایجانی و عراقی» (گلی و رمضانی« ،)9717 ،گونهای از بازی شطرنج
در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر» (گلی و رمضانی« ،)9714 ،مضمونآفرینی و
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نمادپردازی از شطرنج در متون منظوم عرفانی» (رمضانی و علیزاده )9712 ،و «نکتهای نویافته در
اقبالنامۀ نظامی و دیوان خاقانی» (رمضانی و قلیزاده ،)9712 ،نیز به چند کتاب مرتبط از قبیل
راحۀالصدور و آیۀالسرور (راوندی ،)9794 ،نفایسالفنون فی عرایسالعیون (شمسالدین آملی،
 )9719و «شطرنج از دیدگاه تاریخ و ادبیات» (نقدیوند )9712 ،اشاره کرد .با وجود این پژوهشها،
در جستوجویِ پیشینۀ موضوع جستار پیش رو و با قید احتیاط ،پژوهشی که بدین موضوع بپردازد،
یافت نشد.
 .3بحث و تحلیل
 .1 .3رخ
در بسیاری از کتب مرجع و مرتبط با شطرنج ،اطالعات کامل و متقنی دربارۀ مهرۀ «رخ» ارائه نشده
و هر چه هست ،در اشاره به نوعی از جانور است .دمیری در حیاتالحیوان رخ را پرندهای معرفی
میکند که یك بال او دههزار ارش طول دارد و در جزائر دریای چین زندگی میکند .او سپس
داستان یك تاجر را که به جزیرهای در چین سفر کرده بود ،نقل میکند .وی تخم رخ را مانند گنبد
بزرگی در آنجا دیده که با چوب و تبر و سنگ آن را شکستند تا جوجهاش بیرون آمد مانند کوهی
و سپس پری از بال او را کندند و با خود آوردند و از گوشت آن غذایی پختند ،وقتی پیران خوردند،
ریش آنها سیاه شد و هرگز سپید نشد و خود رخ مانند ابر بزرگی بر سر آنها آمد و سنگی در پای
داشت ،به اندازۀ یك خانۀ بزرگ که از کشتی بزرگ بود و چون بر کشتی انداخت ،کشتی پیش
رفته بود و سنگ ،پشت آن در دریا فروافتاد و راکبان کشتی نجات یافتند (رك :دمیری ،9424 ،ج:9
 .)791دهخدا دربارۀ کلمۀ «رخ» مینویسد« :نام مرغی است عظیم که فیل و کرگدن را میرباید و
باال میبرد و به مشابهت آن ،نام مهرۀ شطرنج است که از دور مهره را میزند (غیاثاللغات؛
رشیدی؛فرهنگ سروری) .نام مرغی موهوم مانند سیمرغ و عنقا (آنندراج؛انجمن آرا)» (دهخدا،
 :9737ذیل واژه)« .در ریشهشناسی این واژه ،بعضی از محققان مهرۀ رخ را در بازی شطرنج با پرندۀ
افسانهای و عظیمالجثه که در هند میزیست ،مرتبط میدانند» (ذاکری )72 :9719 ،و این ،به نظر
موجه مینماید؛ چرا که مهرههای کنار رخ (اسب ،فیل و بعضاً شتر) نیز ازجمله حیوانات عظیمالجثه
هستند.
فردوسی در داستان پیدایش شطرنج در ضمن داستان «گو و طلخند» ،ویژگیهای رخ را چنین
برشمرده است:
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یکککی تکخککت کردنککد ازو چککارسکککوی

دو مککردگ گککرانککمککایککه و نککیککكخککوی

هککمککانککنککد آن کککنککده و رزم گککاه

بکککه روی انکککدر آورده روی سکککککپکککاه

بر آن تخککت صککککد خککانککه کرده نگککار

خککرامککیککدنِ لشککککککککر و شکککککهککریککار

پس آنگکه دو لشککککر زِ سکککاج و زِ عاج

دو شکککککاه سکککککرافککراز بککا فککرّ و تککاج

پککیککاده پککدیککد انککدر او بککا سکککککوار

صککککککفکککت ککککرده آرایکککش ِککککارزار

از اسکککپککان و پکیالن و دسکککتورِ شککککاه

مککبککارز کککه اسککککگ افککگککنککد بککر سککککپککاه

هککمککه کککرده پکیککککر بککه آیککیکنِ جککنککگ

یکککی تکیکز و جکنککبککان ،یکککی بککا درنککگ

ب کیککاراسکککککتککه شااااه قککلککبِ سکککککپککاه

زِ یککك دسکککککت فاارزانااه نککیککك خککواه

اَبَر دسککککت شککککاه از دوروی که دو پیال

زِ پککیککالن شکککککده گککَرد هککمرنککگگ نککیککل

دو اشاااتار ب کرِ پ کی کل کککرده بککه پککای

نشککککانککده بککر ایشکککککان دو پککاکککیککزه رای

و دو مرد

کککه پکککرخککاش جکککویککنکککد روزِ نکککبکککرد

بککه زیر شکککتر در دو اسااا

مکبککارز دو رخ بر دو روی دو صکککف

زِ خااونِ جا ر بر لاار هورده ک

نکرفکتکی کسکککی پکیکشِ رخ ککینککه خواه

هامای تااخاتای او همااه رز گاااه

پککیککاده بککرفککتککی ز ِپککیککش و زِ پککس

ککککجکککا بکککود در جکککنکککگ فکککریککادرس

چککو بککگککذاشککککت کی تککا سککککر آوردگککاه

نشکککسکککتکی چو فرزانککه بر دسککککتگ شککککاه
(فردوسی ،9719 ،ج)721 :3

با توجه به ابیات فوق ،متوجه میشویم که توصیفاتگ مرتبط با رخ ،ازجمله «زِ خونِ جگر کف
بر لب آوردن» ،و «تاختن او در همه رزمگاه» ،میتواند با این توضیحات کتاب نفایسالفنون در مورد
پرندهای با نام رخ متناسب باشد که «لعاب دهن او (= رخ) و زبل و بول او زهر قاتل است
و هرچه در نظر او آید صید کند بهواسطۀ آنکه در دویدن با باد برابری کند» (آملی:9731 ،
)949؛ بنابراین به نظر میرسد که مهرۀ رخ شطرنج ،شکلی از این پرندۀ عظیمالجثه باشد.
حافظ نیز در ابیات زیر با خلق ایهام تناسبی پنهانی ،با واژگان رخ و باز ،مضمونآفرینی کرده
است .رخ که در معنای «گونه و صورت» به کار رفته است به نظر میرسد با توجه به «باز» در معنای
مذکور (نوعی پرنده) ،معنای «جانوری پرنده» بودن آن به ذهن متبادر میشود.
بر دوختککهام دیککده چو بااز از همککه عککالم

تککا دیککده من بر رخ زیبککای تو بککاز اسککککت
(حافظ)999 :9791 ،
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تکرار همین مورد در بیتی دیگر از حافظ این احتمال را تقویت میکند که حافظ در کاربرد
«رخ» در معنای ایهامی «نوعی پرندۀ عظیمالجثه» تعمدی داشته است .در بیت زیر «رخنمودن» در
معنای «به وقوع پیوستن» به کار رفته است؛ اما رخ در معنای یادشده با باز در معنای ایهامی «باز
شکاری» که از کلمۀ «بازی» در بیت قابل انتزاع است و نیز بیدق و شطرنج ایهامتناسب میسازد
(ذوالریاستین.)299 :9731 ،
تکا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

عرصککۀ شککطرنج رندان را مجال شککاه نیسککت
(حافظ)972 :9791 ،

احتمال بسیاری می رود منظور مولوی نیز از «دوشاخهبودن رخ» در بیت زیر ،اشارهای به همین
جانور باشد؛ چرا که از یك طرف حرکت رخ در معنای مفروض «قلعه /حصن» با دوشاخه بودن آن
تناسبی ندارد و از طرف دیگر این حیوان در نفایسالفنون بهعنوان حیوانی دوکوهانه معرفی شده
است که احتماالً و با قید احتیاط با این بیت متناسب باشد« :رخ جانوری است مانند شتر و او را دو
کوهان باشد و دندانهای پیشین تیز دارد و هیچ حیوانی ازو نجهد و از این جهت حکمای هند رخ
شطرنج را بدو تشبیه کردهاند که او بر همه آالت غالب است( »...رك به آملی ،)942 :9731 ،اما
دربارۀ اینکه «رخ» افزون بر دوکوهان بودن ،دوشاخ هم بوده است مأخذی به دست نگارنده نیامد.
بیت موالنا این است:
تکا کی دوشاااخه چون رخی؟ تا کی چو بیدق
کم تکی؟

تا کی چو فرزین کژروی؟ فرزانه شو فرزانه شو
(مولوی :9713،غ)932

 .2 .3حصن یا قلعه
در جستوجو برای اثبات فرضیۀ این مقاله و ذکر مشخصات مربوط به حصن (= قلعه) ،الزم است
انواع مختلف این بازی مورد بررسی قرار گیرد؛ از میان منابع معتبر و قدیمی مرتبط ،میتوان به کتاب
راحۀالصدور و آیۀالسرور راوندی که طی آن به انواع مختلف بازی شطرنج و وجوه تشابه و تفارق
آنها پرداخته ،اشاره کرد:
باب اول که حکمای هند نهادند« :رقعه ساختند هشت در هشت که شصت و چهار خانه
باشذ و هشت پاره آلت و هشت پیاذه حاصل کردند ،شاه و فرزین را که وزیرست در قلب بنشاندند
و بر میمنه و میسره دو فیل بداشتند و در پهلوی فیلها از جانبین دو اسگ بنهاذند و دو رخ را در
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زوایا نشاندند و در پیش صف پیاذه بکشیذند بذین طریق از جانبین خصمان تعبیه مصاف بکردند
و سیر این آالت چنانست که رخها که در زوایااند راست روند و هرچ توانند همچنان
ضرب کنند ،و فرسها بدو خانه سیر کنند بر باالی پیاذه رخ یا به جای پیاذه شاه و فرزین برین شکل
میدوانند و ضرب میکنند و فیلها کژ سیر میکنند یك خانه بگذارند و در دوم نشینند و ضرب آنچ
توانند کنند ،و فرزین بر زوایا روذ و از هر چهار جانب کژ ضرب کنذ و پیاذگان راست روند و در
دو خانه بر باال بسیر فرزین کژ ضرب کنند ،و نشایذ که شاه در خانه روذ که آلتی از آن او را ضرب
توانذ کردن ( »...راوندی.)499 :9794 ،

با توجه به توضیحات راوندی ،متوجه میشویم که شطرنج هندی شبیه شطرنج امروزی است و
در این شطرنج اثری از قلعه (= حصن) نیست.
باب دو که بزرجمهر نهاد« :رقعهای مستطیل کرد چهار عرض و شانزده طول همان شصت
و چهار خانه باشذ و آلتها همان شانزده است و لون و سیر و ضرب همچنان اما تعبیه از جانبین بشکلی
دیگرست ،رخها در زوایاست و شاه و فرزین در میان و دو فرس در پیش شاه و فرزین و دو فیل
در پیش فرسها و در پیش فیالن بدو صف پیاذه بنشانده و بر قاعده شطرنج قدیم سیر و ضرب میکنند،
و اگر خواهد که برین رقعه بکعبتین بازد اول بازی آنست که کعبتین اکثار کنذ کرا نقش بیشتر آیذ
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اول کعبتین بزنذ و محکوم نقش کعبتین باید بوذ اگر زخم کعبتین شش برآیذ بشاه بایذ باختن و اگر
پنج برآیذ بفرزین بازد و چون کعبتین چهار برآیذ بفیل باید باختن و چون سه برآیذ باسگ و اگر
نقش کعبتین دو برهیذ برخ بایذ باختن و اگر یك برآیذ بپیاذگان ،و چون نقش شش زنذ
ناچار بشاه بایذ باختن .اگر شاه شطرنج را خانه نبوذ حکم مات نباشذ مثالش چون مششدر نرد باشذ،
و هر آلت را که خانه نبوذ نبازذ( »...همان .)499 :این شطرنج ،به نوعی ،تلفیقی از شطرنج و نرد بود؛
چرا که مهرهها بر حسب نقوش تاسها حرکت میکردند.

شطرنج بزرجمهر ،از لحاظ ظاهر صفحۀ شطرنج ،تعداد خانهها و نحوۀ استقرار مهرهها با شطرنج
هندی کامال ًمتفاوت است و در آن نیز اثری از قلعه یا حصن در آن دیده نمیشود.
باب حکمای رو  :در شکل رومی این بازی ،به «حصن» و «رخ» ،به ترتیب به عنوان «جایگاه»
و «مهره» اشاره شده که به نوعی دو عنصر جدا از هم هستند؛ حصن ،جایگاهی است که شاه
برای در امان ماندن از ضرب یا کیششدن ،در آن خانه متحصن میشود« :رقعهای ساختند بر شکل
دایره ،اول دایره را حصن ساختند که اگر شاه را اندیشه بوذ بسیر خویشتن را درین
حصن اندازذ تا از خصم ایمن شوذ بدر آیذ و کار کنذ ،و چهار دایره بر باالی حصن کشیذنذ
و بهشت قسمت کردند همان شصت و چهار خانه آمذ و تعبیهاش از جانبین بکردند شاه و فرزین بر
کنار نهادنذ دو فیلها در پیش نهادنذ و فرسها در پیش فیلها نهادنذ و رخها در پیش فرسها بکنار
حصن نهادنذ و پیاذگان را چهار بر میمنه و چهار بر میسره در طول بداشتند از جانبین و درین تعبیه
قلب و جناح و میمنه و میسره ظریف ترست و سیر و ضرب بر قاعده شطرنج قدیم است و هر پیاذه
که بسیر بنهایت خانهای خصم رسذ از جانبین فرزین شوذ در مقابل خانه خویش مثالً هر گه که پیاذه
شاه بنهایت خانه شاه خصم رسذ فرزین شوذ و جمله را هم برین نسق است ،و فیلها هر چهار بر هم
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میباشند و یکدیگر را ضرب کنند ،و چون شاه در حصن بوذ نه او کس را ضرب کنذ و
نه کس او را بران یزانذ» (همان)492 :

جمالت مشخصشده در توضیحات مرتبط با این شطرنج ،گویای متفاوتبودن رخ و حصن (=
قلعه) ،و کارکردهای هر کدام است .شایان ذکر است که جایگاه حصن ،همان دایرۀ وسطی در شکل
فوق است.
باب دو که رومیان نهادند :در این نوع که تفاوت بارز و چشمگیری نسبت به دیگر انواع
دارد ،مهرۀ اسد یا شتر به صفحۀ شطرنج اضافه شده است؛ همچنین تعداد «حصن»ها به چهار عدد در
چهارگوشۀ صفحه شطرنج افزایش یافته است« :هشت عدد آلت بر شطرنج قدیم زیادت کردند چهار
اسد و چهار پیاذه و اسد را بعضی شتر کنند و رقعهای ساختند ده در ده چنانك صذ خانه باشد و در
زوایا چهار حصن ساختند بیرون از صذ خانه و تعبیه هم بر قاعده شطرنج قدیمست و
سیر و ضرب همچنان ،و اسدها را در زوایا نشاندند و سیر و ضرب اسدها بر زوایاست چون سیر فیل
اال آنست که فیل یکخانه بگذارد و به سوم روذ ،و فیلها بهم و اسدها مالقیند بهم رسند و یکدیگر را
ضرب کنند ،و این چهار خانه حصن که بر زوایاست چون شاه را اندیشه باشذ بسیر
درین خانه روذ  ،...و اگر هلتی دی ر از هن خصم در پهلوی وی افتذ او را ضرب
نتواند کرد تا هن اه که همن شوذ و بدر هیذ نه او کس را ضرب کنذ و نه کس او را
بران یزاند که این خانهای حصن خوذ خارج بساط و رقعهاند ،و درین دو باب که
رومیان نهاذند جکمت بسیارست و تعبیه بساط دایره معرکه گاهی سخت است چنانک
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چون در هنجا تأمل کنذ قلر و جناح و میمنه و میسره همه معلو شوذ ،و درین خانها
حصون حکمت هنست که ملوک را از مقامی حصین ناگزیر است خاصه بوقتی که
دشمن چیره شوذ که هنجا روند و بباشند تا کار بمراد شوذ باز بیرون هیند و نیز تا کار
برهمذن ملوک را نیست که بنفس خوذ حرکت کنند که چون پاذشاه بر جای باشذ
لشکر خوذ بر جای مانذ» (رك .راوندی.)492 :9794 ،

وجود دو عنصر رخ و حصن (= قلعه) در این شطرنج نیز گویای متفاوتبودن این دو عنصر است.
شایان ذکر است ،انواع دیگری از بازی شطرنج در منابع مختلف وجود دارد که در آنها به یکی از
دو عنصر حصن یا رخ اشاره نشده است( .رك به :آملی ،9731 ،ج 293 :7و فردوسی ،9719 ،ج721 :3
و نجانی)213 :9771 ،
با تأملی در انواع مختلف شطرنج مذکور ،متوجه میشویم که «حصن»:
 نام جایگاهی در صفحۀ شطرنج است نه نام مهره؛ -کارکرد این جایگاه ،تأمین امنیت مهرۀ شاه در زمان تهدید است؛
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 صرفاً در نوع رومی وجود داشت نه همۀ انواع؛ مترادف با «رخ» نیست؛ دارای کارکردی مشککابه با مهرۀ «قلعه» در شککطرنج امروزی اسککت؛ از این رو «به حصککن رفتنشاه» ،مترادف شاه -قلعه (= اصطالح متداول امروزی) است.
با تأملی چندین باره در متون مختلف و متعدد ادب فارسی ،به ابیاتی برخورد کردیم که طی آن

به نوعی به عنصر قلعه (= حصن) و مکانبودن آن ،اشاره شده است؛ از جمله ابیات زیر از هفتپیکر
نظامی:
چککون بککر آن داسککککتککان غککنککود سککککرم

داسکککککتکککانگکککوی دور شکککککد ز بکککرم...

چکنککد از ایکن قصککککه گفککتوگو کردم

باایااد

بکیکش از آن ککرده بککود فاارزیاانبنااد

کککه بککر آن قالاعاه بککرشکککوم بککه کککمککنککد

از هککر سکککککویککی فککروکککردم
(نظامی)227 :9713 ،

*****
با توجه به نکات مذکور در مورد انواع شطرنج در ادوار مختلف و بیان وجوه افتراق آنها و نیز
تفاوت بارز دو عنصر «رخ» با «حصن» ،متوجه لغزشهای برخی شارحان و مصححان در تفکیك
آنها میشویم .برای مثال ،بهروز ثروتیان برای بیت زیر:
مبککاش غره بککه بککازی خود کککه در خبر اسککککت

هکزار تکعکبکیککه در حککم پککادشککککاهانگیز9
(حافظ)279 /9 :9792 ،

وجه دیگری قائل بوده ،و معتقد است که شکل صحیح بیت:
مبککاش غره بککه بککازی خود کککه در رخ توسکککت

هککزار تککعککبککیککه حکککککم پککادشککککاهانککگککیککز

است« :رخ :رخسار ،مهرۀ شطرنج (برج) .بالکنایه :به بازی خود فریفته مباش که در رخسار تو
هزاران تعبیه نهادهاند و شاهان را کیش و مات میدهی و یا در قلعه و برج سعادت تو این چنین تعبیه
شده است و این خداداد است .تعبیر :ای دوست! من به امیدی به تو پناه آوردهام و آن والیت تو
است لیکن به بازی خود غره مباش که خداوند ،تو را این چنین آفریده است و امر والیت سرنبشته
توست و میتوانی شاهان را حکم پادشاهانگیز بدهی» (ثروتیان ،9712 ،د .)2414 :7صرفنظر از نقد
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صحتوسقم شکل مدنّظر ثروتیان ،باید گفت که رخ در این بیت به معنی قلعه و حصن نیست و صرفاً
به معنی چهره و رخسار است و در معنی نوعی پرنده با واژه «باز» ایهامتناسب دارد.
علیرضا مظفری نیز در کتاب وصل خورشید و در شرح بیت زیر:
تکا چکه بکازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

عرصککه شککطرنج رندان را مجال شککاه نیسککت
(حکککافکککظ:9791 ،
)972

معتقد است که رخ در معنی قلعه است« :حافظ در برابر مشیت صادره از سوی خدا ،مهرۀ پیاده
را برای نشان دادن تسلیم و رضا به پیش میکشد؛ چرا که در عرصۀ شطرنج رندان جایی برای کبر و
لجاج در برابر خواست خدا وجود ندارد .منتظریم تا ببینیم که از برج رخنهناپذیر مشیت خداوندی
چه حکمی برای ما صادر میشود تا ما برای نشان دادن تسلیم و رضای خود ضعیفترین مهرۀ خود
را به استقبال آن بفرستیم چون در عرصه شطرنج رندان برای ستیزهرویی و نخوت جایی نیست»
(مظفری .)17 :9713 ،ظاهراً در تلقی ایشان «رخ» نهاد جمله است حال آنکه به نظر ما صرفاً تلقی
ایشان از «رخ» در معنای قلعه ،مؤلف را واداشته است تا بیت را به گونهای معنی نماید که معنای این
کلمه به عنوان قلعه برجسته شود؛ بنابراین به نظر میرسد «رخنمودن» در این بیت به معنای «به وقوع
پیوستن» است که دربارۀ معنای ایهامی پیشتر سخن گفتیم( .رك به« :رخ» در همین جستار)
همچنین خلیل خطیبرهبر نیز رخ را با حصن (قلعه) یکی دانسته است که با قید احترام ،نیاز به
بازبینی دارد:
« این معنی روشن است که علم شطرنج ،دانشوران و هنرپیشگان هندوستان نهادهاند که منشأ و
منبتگ وجود شماست و موجب اشتهار شطرنج که در اقطار بسیط عالم ذکر آن همه جای گستردهاند،
آن است که واضع آن عمل به اسرار جبر و قدر سخت بینا بوده است و از کار تقدیر آفریدگار و
تدبیر آفریدگان آگاه ،آن را بنهاد و در نهادن آن فرا نمود که صاحب آن عمل با غایت چابكدستی
و به بازی و زیركدلی ،اگرچ رخی یا فرسی بر خصم طرح دارد ،2شاید که بوقت باختن از آن
حریف کنددست بدباز نادان بازیی آید که دست خصم را فروبندد و در مضیقی افتد که هیچ چاره
جز دست بازچیدن و بقایم ریختن نداند» (وراوینی« .)279 :9712 ،رخ :به ضم اول نام یکی از
مهرههای شطرنج که به شکل برج است .خالصه معنی چند جمله :بنیادگذار بازی شطرنج از رازهای
سرنوشت ایزدی و چارهجویی بندگان باخبر بوده است و نیك نشانداده است که گاه شترنجباز
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اگرچه یك مهره یا دو مهره بر حریف افزون دارد ،تواند بود که رقیب سستکوش گول که بازی
نیك نمیداند ،چنان وی را در تنگنا اندازد که عالجی جز مهرهها را از نطع جمعکردن و
اظهارعجزنمودن نبیند» (همان .)273 :با توجه به این توضیحات ،ایشان رخ را در اینجا به معنی قلعه
یا برج یا حصن گرفتهاند و از آنجا که حصن یك جایگاه است و جایگاه را نمیتوان طرح داد /طرح
نمود (به قول امروزی آوانس داد) منظور از رخدر این جا صرفاً مهره رخ است .به همین دلیل است
که در متون مختلف ،به طرحنهادن /طرحدادن (= آوانسدادن) رخ ،و نه حصن اشاره شده است:
«چون آن فرزینبندها بدیدم مهره بازچیدم که مرا با ایشان نه سر اسب تاختن بود و نه روی دغاباختن،
چه فلك را در دغابازی اسب و رخ طرح مینهادند» (رازی)77 :9719 ،؛
بگفتمش ز رخ توسککککت شکککهر جککان روشکککن

ز آفککتککاب درآمککوخککتککی جککوانککمککردی

بگفککت طرح نهککد رخ ،رخم دوصککککد خور را

تکو چکون مکرا تکبککع او کنی زهی سکککردی
(مولوی ،9717 ،ج ،2غ )9211 :7299

شایان ذکر است که در شکل امروزی بازی شطرنج ،در نتیجه سادهترشدن ،این دو عنصر (رخ
و قلعه) به جای هم استفاده میشوند و کارکرد آنها در هم ادغام شده است؛ به عبارت دیگر ،در
شطرنج امروزی مهره کناری که شکل قلعه و برج دارد ،هم میتواند حرکت رخ و هم کارکرد
حصن را داشته باشد؛ حال آنکه در متون کهن کامالً متفاوت از هم بوده است.
 .4نتیجهگیری
شاعران و نویسندگان ،بخشی از مادۀ کار خود را از ظرفیتهای پیرامون خود ،بهخصوص
مجموعههای فکری ،فرهنگی ،اجتماعی ،اعتقادی و ...موجود در جامعه و محیط پیرامون و
ویژگیهای خاص طبیعی برمیگیرند؛ یکی از این موضوعات ،بازیهای قدیمی ،ازجمله بازی
شطرنج است که شاعران و نویسندگان در جایجای متون مختلف ،بهخصوص متون کالسیك از
آن مضمونآفرینی کردهاند .با تأملی در شروح مربوط به این متون ،متوجه برخی اشتباهات فاحش
میشویم که اغلب ناشی از عدم توجه ایشان به کتب مرجع و قضاوت بر اساس ادبیات یا بیان شفاهی
و شکل معاصر آنهاست .یکی از این موارد ،یکی دانستن مهرۀ «رخ» با «قلعه» است؛ حال آنکه با
بازنگری و تورقی در اشکال مختلف این بازی در برهههای مختلفی زمانی و توضیحات مربوط به
هر کدام در کتب مرجع و همچنین توجه به مشخصات رخ (= نوعی حیوان عظیمالجثه با ویژگیهای
خاص) و حصن (= جایگاهی در صفحۀ شطرنج) ،متوجه اختالف ماهوی این دو عنصر در اشکال
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قدیمی شطرنج میشویم .اصلیترین دلیل یکی دانستن این دو عنصر ،تبعیت از ادبیات و بیان شفاهی
معاصر است؛ چرا که در شکل امروزی ،این دو واژه بهجای هم استفاده میشوند.
پینوشتها:
 .9به قدرت و بازی خود مناز .همانطور که معمول و مسبوق به سابقه است ،هزاران روش برای
برکناری و براندازی تو وجود دارد.
« .2طرحدادن یا طرحکردن ،عبارت است از اینکه حریف قوی ،یك یا دو مهره از مهرههای
کارآمد خود را کنار گذارد و به اصطالح به حریف ،پیشی (آوانس) بدهد تا حریف ضعیف
بتواند با او برابری کند و این کار بیشتر برای تحقیر حریف است» (دهخدا :9737 ،ذیل واژه).
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