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Abstract 

Khāqāni Sharvāni is one of the Persian poets who, compared to other poets, has 

made the most use of the capacities of language. One of his artistic techniques, in 

poetic illustration and theme making, is the use of gambling elements and terms 

related to the two games of ‘backgammon’ and ‘chess’. He used these terms so 

professionally  that he can be considered as the most prominent Persian poet in this 

regard, both quantitatively and qualitatively. Despite many efforts by scholars and 

commentators of Khāghāni's Divān, most of these terms have not been properly 

understood and explained. In this study, based on the use of in-text and out-of-text 

evidence, some of these phrases and words have been reviewed and analyzed. Also 

the current study revealed  new insights into the rules and quality of the old 

backgammon and chess games and at times an accurate and correct interpretation of 

the analyzed verses is provided. In the explanation of one case, a method of old 

writing style in scribing the manuscripts of Khāghāni's Divān, along with providing 

numerous evidences, have been identified and introduced.  
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  چكيده
شرواني از جمله شاعراني است كه در مقايسه با ساير سخنوران، بيشترين استفاده را خاقاني

ــان بــردهاز ظرفيــت اســت. يكــي از شــگردهاي شــعري وي در تصويرســازي و  هــاي زب
گيري از عناصر قمار و اصطالحات مـرتبط بـا دو بـازي    شاعرانه، بهرههاي پردازي مضمون

توان وي را چه از نظر كمي و چه از نظـر كيفـي،   اي كه ميگونهاست؛ به» شطرنج«و » نرد«
هاي بسيار از سوي ترين سخنگوي پارسي در اين زمينه قلمدادكرد. با وجود كوششبرجسته

مصـطلحات بـه درسـتي و بـا دقـت درك و تبيـين        پژوهان، بيشترِ ايـن شارحان و خاقاني
متني، برخـي از ايـن   متني و برونگيري از شواهد دروناست. در اين پژوهش، با بهره  نشده

، بررسـي  »عري«و » دو شش را دو يك شمردن«، »كعبتين واماليدن«عبارات و واژگان، نظيرِ 
لوازم، قواعد و كيفيت نرد  ؛ و در ضمنِ دستيابي به نكاتي نويافته در خصوصو تحليل شده

اسـت.   شـده و شطرنج باختن قدما؛ شرح دقيق و صحيحي از ابيات مورد نظر به دست داده
الخـط كهـن در استنسـاخ    اي از رسـم صـفت) شـيوه  در توضيح يـك مـورد نيـز (مقـامري    

 است.هاي ديوان خاقاني، همراه با ارائة شواهد متعدد، شناسايي و معرفي شده نويس دست

  خاقاني، شعر، نرد، شطرنج، قمار. ها: اژهدويكل
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  . مقدمه1
انـد كـه   هاي شعري متفاوت ظهوركردهدر تاريخ ادبيات فارسي، گويندگان بسياري با سبك

هاي گوناگون زبـان، بـه خلـق    هركدام به تناسب استعداد ذاتي خويش با استفاده از ظرفيت
شرواني را بايد يكي ميان، خاقانياند. در اين هاي شعري دست يازيدهصور خيال و مضمون

شـمار آورد. كمتـر كسـي را در عرصـة     گـو بـه  تـرين سـخنوران پارسـي   از بهترين و كامـل 
گرفت كه چنين جامع و كامـل از پيشـينة دانـش و تـاريخ و     توان سراغتصويرگري ادبي مي

بقة علمي و باشد. استفادة خاقاني از اين سافرهنگ اين مرز و بوم در اشعار خود بهره گرفته
اي از علـوم و فنـون كهـن    گونـه توان از ديوان وي دانشنامهاي است كه ميگونهفرهنگي به

اي در شعر خاقاني و دستيابي بـه  جانبهاستخراج نمود. تحقق اين امر البته نيازمند تدقيق همه
د و همه موااي نيست؛ چراكه خاقاني اينروي كار سادهفهم صحيحي از آن است كه به هيچ

هـاي لفظـي و   پيرايه؛ بلكه با زيور هنر شـعري و آرايـه  اي ساده و بيشيوهاطالعات را نه به
اسـت. بنـابراين درك   معنوي، آراسته و در پوشش انواع صور خيال به مخاطب عرضه كرده

منـدي از  هاي دقيق از دانش قديم و هم محتاج بهرهابيات و عبارات وي، هم نيازمند آگاهي
  1ادبي است. ذوق و دانش

هاي فرهنگي و اجتماعي كه البته از ديربـاز مـورد توجـه اكثـر شـاعران و      يكي از زمينه
در » شـطرنج «و » نـرد «هايي نظيـر  ، استفاده از عناصر مقامرانه و لوازم بازينويسندگان بوده

كرد. توان سرآمد شاعران ديگر تلقيجرأت ميشعر است. در اين خصوص نيز، خاقاني را به
اصـطالحات و عبـارات در اشـعار خاقـاني،      توجه به بسامد باالي تكرار و گوناگونيِ اين با

تري از اشعار وي و تواند به فهم دقيقها، از يك سو مياستخراج و تحليل شيوة كاربست آن
كند؛ و از سوي ديگر به درك بهتـر كيفيـت شـطرنج و نـرد     سرايان پيشين كمكساير سخن

شرواني بـه  . بر همين اساس، در اين نوشتار، با تكيه بر ديوان خاقانيباختن قدما منجر شود
كه خواهدآمد نتـايج ايـن   ايم. چنانبررسي چند مورد از اين اصطالحات و تركيبات پرداخته

تواند در گشايش گره برخي از ابيات و عبارات ديگر آثار خاقـاني و سـاير متـون    تحليل مي
  منظوم و منثور فارسي نيز مؤثر واقع شود. 

  
  
  



 355   )محمدي امير سلطانو  سيدمنصور سادات ابراهيمي( ... »قمار«ر چند اصطالحِ تأملي د

 

  . پيشينة تحقيق2
خواهدشـد، در شـروح ديـوان خاقـاني،     ها پرداخته اي كه بداندر باب اصطالحات مقامرانه

قل، توضيحاتي آمده كـه در مـتن   هاي مستتعليقات و حواشي ديگر متون؛ و برخي پژوهش
است. بديهي است كه ذكر مشخصات تمامي منابع مورد اسـتفاده،  تحقيق بدانها اشاراتي رفته
تـرين آنهـا بـه شـرح ذيـل      توان به مهـم گنجد؛ ليكن براي نمونه ميدر اين مجالِ تنگ نمي

اني(كزازي) هاي ديوان خاق گزارش دشواري - 2كن) عروس(معدنبزم ديرينه - 1كرد:   اشاره
فرهنگ لغات  - 5شرح قصايد خاقاني(استعالمي)  - 4شرح ديوان خاقاني(برزگرخالقي)  - 3

و تعبيرات ديوان خاقاني(سجادي). مطالـب هريـك از منـابع يادشـده، در موضـع خـود و       
  است.هنگام شرح و بررسي عبارات و اصطالحات، نقل و نقد شده به
  
  . تحليل عبارات و ابيات3

هـا  كاررفتـه در آن بـه بررسـي و تحليـل ابيـات؛ و مصـطلحات مقامرانـة بـه       در اين بخش، 
  قرار زيرند:  پرداخت. اين موارد به  خواهيم

 وامال كعبتين كه حريفي است بس دغا   خـون در قمرة زمانه فتادي بـه دسـت  
  )16: 1385(خاقاني، 

معنـا و زيرسـاخت   آنچه در اين بيت تمامي شارحان شعر خاقاني را به بيراهه كشـانده،  
است. از بين شارحان خاقاني، كزازي در شرح ايـن بيـت    2»كعبتين واماليدن«عبارت كنايي 

 است:  نوشته

واماليدن كعبتين كناية ايماست از تالش بازيكن براي بردن. اين كنايه از رفتار نردبـازان  «
 »مالنــديهــا را در ميــان انگشتانشــان وامــبرآمــده كــه در شــور و هنگامــة بــازي، طــاس

 ). 44- 43: 1392  (كزازي،

 است: استعالمي نيز آورده

هاي خود بگـردان  هاي نرد را در دستگر(حريف دغا) تاسدر بازي با اين دنياي حيله«
 ). 123: 1387(استعالمي،  »گدار به آب نزنو بعد روي تخته بينداز. بي
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  بـا دقـت و   «معنـيِ   ، آن را بـه »كعبتـين ماليـدن  «زنجاني با تحريف عبارت به صـورت
). ماهيـار نيـز چنـين توضـيح     74: 1394است (زنجـاني،  گرفته» شده طاس انداختنحساب

 است:  داده

واماليدن: از اصطالحات بازي نرد است و آن ماليدن و فشار آوردن بر كعبتين در ميـان  «
دسـت بيـاورد و بـه بـازي شـور و      دو دست است تا خال مـورد درخواسـت خـود را بـه     

 ). 77: 1394(ماهيار،  »شدببخ  حالي

كـردن در  كن، سجادي، برزگرخالقي و ماحوزي نيز اين عبارت را به معناي تالشمعدن
؛ 192: 1395كن، اند(رك: معدنجهت آوردن نقشي مناسب براي ابطال نقش حريف، دانسته

فــر در ). مهــدوي169: 1392؛ مــاحوزي، 113: 1390؛ برزگرخــالقي، 97: 1384ســجادي، 
اي بـدان  نيـز اشـاره  » كعبتين«و ذيل مدخل  ور خيال، اين كنايه را از قلم انداختهفرهنگ ص

  ).1790- 1788: 1395فر، است(رك: مهدوي نكرده
را » كعبتـين واماليـدن  «شود، تمامي شارحان ديوان خاقـاني، مفهـوم    مي كه مالحظهچنان

منظور رهايي از شكسـت،  در بازي به » تالش براي آوردن نقشي مناسب«نوعي به معناي  به
در بـازي  » نقشِ مناسـب آوردن «اند. در اينجا اين پرسش قابل طرح است كه مگر تعبيركرده

اندازنده است؟! بديهي است كه پاسخ اين پرسش، منفي است. چراكه بر نرد، در اختيار تاس
ه كـ ها و قبل از آنتوانست پيش از اينفرض محال اگر چنين چيزي صحت داشت، فرد مي

هـاي  كند. اساساً يكي از شاخصهبه دستخون بيفتد دست به كار شود و از اين امكان استفاده
سازد؛ وابستگي آن بـه بخـت و   هايي نظير شطرنج متمايز ميمهم بازي نرد كه آن را از بازي

 است: االدبا آمدهكه در ترجمة منتخب محاضراتاقبال است. چنان

بازد. گفتند در نـرد؟  ج چگونه است؟ گفت: خوب مياز كسي پرسيدند: فالن در شطرن«
 ). 183: 1396(قزويني، »گفت: كعبتين اقبالش بر مراد است

» نـرد «و » شـطرنج «هاي نماديني ميـان  اين واقعيت، در انديشة قدما منجر به ايجاد تقابل
 است: مثال؛ راغب اصفهاني، از قول يكي از متكلّمين گفته است براي شده

عتزلي و النرد مجبر و ذلك أن الالعب بالشطرنج موكول إلي اختياره و متروك مع الشطرنج م«
؛ نيز 829: 1999، 1(راغب اصفهاني، ج» إيثاره، و الالعب بالنرد مجبر علي ما يخرج به الفصان

 ) 183: 1396رك: قزويني، 
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ادكرد، توان دالي بـراي معـاني مـذكور شـارحان قلمـد     را نمي» كعبتين واماليدن«بنابراين 
چراكه اساساً چنين امري وابسته به بخت و اقبال است، نه تالش و كوشش. منشأ اين اشتباه، 

  در عدم تحقيق و ناآگاهي در حوزة مباني و لوازم نردبازي است. 
آيد؛ هر يك از طرفين بازي گونه كه از برخي رسائل و دقت در برخي از اشعار برميآن

اند؛ و اين نكتة كردهو با آن بازي مي ه خود را همراه داشتهنرد، كعبتينِ مخصوص و متعلّق ب
انـد. در بسـياري از مـوارد،    نكردهيك از پژوهشگران به آن توجهمهمي است كه تاكنون هيچ

هايي غيراستاندارد مطـابق خواسـت و منفعـت خـويش     هاي گوناگون، تاسنرّادان با روش
شـوند. صـاحب    كارانه بر حريف خود غالـب دغل ايشيوهوسيله بهاند تا بدين كرده مي  تهيه

اسـت.  كـرده اشاره» حيله در ساختنِ تاس«و » گرفتنتاس«هايي از به نمونه 3رسالة قمارخانه،
هـايي  ، تـاس كند كه با حيلـه را معرفي مي» عسگر دوشش«براي نمونه شخصيتي موسوم به 

اسـت. يـك شـيوه    آمدهدوشش مي است كه در هر بار انداختنِ آن،بودهبراي خود مهيا كرده
است. ظاهراً در طول بـازي  هايي، ريختن سرب در جوف آنها بودهبراي ساختن چنين تاس

هـا، از كعبتـين مـورد نظـر     اي متقلّبانـه و پنهـاني بـا تعـويض تـاس     شيوهدر مواقع لزوم، به
). 101- 106: 1394اند(تفضـلي،  گفتـه مـي » كـردن تـاس  تبديل«برده و به اين عمل  مي  بهره
هاي غيراستاندارد در بازي نرد، داراي سابقة كهن است و در متون متقدم نيز كارگيري تاس به

  دارد: ها اشارهگونه از حيلهاست. براي مثال؛ عبارت زير از كليله و دمنه به همينبازتاب يافته
در ميان آري هم بران اطالع افتـد و معايـب آن بـر هـركس      كعبتين كژاگر خواهي كه «

  ). 272: 1345(منشي، » مستور نماند
راسـت بـودن   «در موضع ديگري از همين كتاب به نقطة مقابل عبـارت پيشـين، يعنـي    

  است: اشاره شده» كعبتين
و مجاهز امـين نباشـد    كعبتين راستبازي ندبي گران [است]، تا حريف ظريف و جان«

  ).292(همان: » دران شروع نشايد پيوست
 است كه حريف به غير از تاسنرد اين بودههاي ديگر متعلّق به بازي تختهاز جمله حيله

هـاي آن  آورده كـه جمـع نقـش   ساخته و همراه خود مـي متداول در بازي، تاس ديگري مي
  است: صورت واحد بوده هب
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كعبتين همراه دارند و اقالً يكي دوبار در هنگام حاجت ري ششببسا اتفاق بجهت مفت«
كـه   نمايد كه به غير از خال چيزي در اطراف آن كنده نشده يـا آن به خال آوردن، تبديل مي

  ). 106- 105: 1394(تفضلي، » اندفقط شش كنده
  است:» شش«هاي آن هايي اشاره دارد كه تمام نقشبيت زير از خاقاني به چنين كعب

 كه بر او شش نشان كنند همه   كعبتين بر مثال پروين اسـت 
  )482: 1385(خاقاني، 

مار] بخفت از «[گونه از كعبتين است: نامه هم ظاهراً ناظر به همينعبارات زير از مرزبان
: 1393(وراويني، » خبر كه شش جهت كعبتينِ تقدير از جهت موش موافق خواهدآمدآن بي

هايي است كه در پايان رسـالة قمارخانـه، نويسـنده، در    چنين دغابازي). به علّت وجود 91
  كند كه:ميسخني مشابه با قول خاقاني، به فرزند خود توصيه

هاي باش. از حيلهگونه كارها داشتهزنهار در وقت قمار كمال مواظبت و احتياط در اين«
» او را مخـور حريف آگاه [باش] و بـه كلـي اعتمـاد بـر سـادگي حريـف مكـن و فريـب         

  ).107: 1394  (تفضلي،
بر اين اساس، دستيابي به مفهوم عبارت كنايي مورد بحث، در گرو پاسخ صحيح به اين 

يـا  » خـود «را بايد كعبتـينِ چـه كسـي در نظـر بگيـريم؟ كعبتـينِ       » كعبتين«سؤال است كه 
ــا بــي »حريــف« ــينِ  ؟ تمــامي شــارحان ب ــه نكــات مــذكور، آن را كعبت » خــود«تــوجهي ب

، بـه  »واماليـدنِ كعبتـين  «رسد در بيت مورد مناقشه، نظر مي كه بهاند. درحالي داشته  ضمفرو
كـردن از  منظور اطمينـان حاصـل   است؛ به» حريف«كردن كعبتينِ كردن و بررسيمعني لمس

هاي اضافه و جعلي بـر روي آن  شده و احياناً خال اي ساختهكه مبادا به صورت متقلّبانه اين
كوشش در جهت از بين بردن مكر و «د. بنابراين، اين عبارت را بايد كنايه از باش نقش بسته

  دانست.» دسيسة حريف به منظور غلبه بر وي
عالوه بر مطالب يادشده، شواهد متعددي از متون نظم و نثر كهن نيز در دست است كه 

نـه، در  نموتمامي آنها مؤيد همين وجه معنايي براي عبارت مـورد بحـث هسـتند. در بـراي    
  است: سندبادنامه آمده

نقش كعبتين او سرّي از مستودعات قضا و مكنونات قدر، دست رد بر پيشاني او نهاذ و «
  ) 61: 1948سمرقندي، (ظهيري» بازماليذ
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  خوانيم:و در تاريخ جهانگشا نيز مي
اي زند.  الدين خوارزمي] خواست تا در يارغو با كوركوز سخني گويد و مجادله[شرف«

كه زفانش در ششدر كاللـت و روانـش در حجـاب دهشـت و      كعبتين او را بازماليدچنان 
  ). 577: 1386(جويني، » خجالت ماند

» كعبتــين عرامــت نفــس را بازماليــدشــاه پــيالن ...«اســت: نامــه نيــز آمــدهدر مرزبــان
  است:كاررفتههم اين عبارت به» اثير اخسيكتي«). در بيت زير از 211: 1393  (وراويني،

 بازمالد كعبتين سـاحري معجزش چون    عصاي كلك من روشن كند 4سرّ القا ما
  )313: 1389(اخسيكتي، 

  است:ظهيرفاريابي نيز گفته

 5ششدر خذالن فتادداو افزون كرده اندر    به وقت كعبتينش بازماليديالجرم چون 

  )204: 1381(ظهيرفاريابي، 

  است: در كليله و دمنه نيز آمده

ملوك را يكي از رايهاي صائب و تدبيرهاي مصيب آنست كه چون دشمن بمزيد استيال 
كعبتـينِ دشـمن   و بمزيت استعال مستثني شد، و شوكت و قـدرت او ظـاهر گشـت ...    

در داو دادن و و مال را سپر ملك و واليت و رعيت گردانند، كه در شش بلطف بازمالند
  ). 194- 193: 1345ملكي به ندبي باختن از خرد ... دور باشد(منشي، 

  است: مينوي، در شرح اين عبارت آورده

كنندة نقشِ او، و يا اينكـه در مقابـل داوكـردنِ    كننده و مغلوبيعني نقشي بياورند باطل
ين را به عالمت تسليم و قبولِ باخت بماليمـت پـيش خصـم بگذارنـد. و     حريف كعبت

مـي و مجاملـت و عمـل دشـمني را     جا مجازاً به كار رفتـه و مـراد اينسـت كـه بنر     اين
  ).194سازند و خطر و ضرر او را از خود و مملكت دوركنند(همان:   خنثي

لي وارد اسـت كـه در   شناسي معناي عبارت، نيز همان اشكابر تقرير مينوي دربارة ريشه
انــد نــه دانســته» كعبتــينِ خــود«كــرديم. ايشــان نيــز كعبتــين را نقــد شــروح خاقــاني بيــان

و اين باعث تعجب است؛ چراكه در شاهد منقول از كليله و دمنه، برخالف » حريف  كعبتينِ«
است. در شواهد ديگري نيز كه خود ايشان يادشده» كعبتينِ دشمن«بيت خاقاني، صراحتاً از 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   360

 

ترتيـب سـخن از   انـد، بـه  كـرده التواريخ رشيدي نقـل رازي و جامعاز المعجم، ديوان قوامي
چه  است (رك: همان). بعالوه، آن» كعبتينِ خصم«و » كعبتينِ مرگ«، »كعبتينِ عدو«بازماليدنِ 

نمايد. چراكه در اند نيز صحيح نميايشان در ادامه در باب معناي محتملِ ديگرِ عبارت، گفته
 تسـليم در برابـر   «، به هيچ روي، نشاني از معـاني  »كعبتينِ دشمن را بازماليدن«اصلِ عبارت

شود. آنچه معاني مذكور را، استثنائاً در اين شـاهد  نمي ديده» مجاملت«و » نرمي«و » حريف
است كه نويسنده به مقتضـاي  » بلطف«است، كاركرد قيد خاص، به اين عبارت تزريق كرده

است. اين نكته نيز قابل ذكر است كه مؤلف كليله در استفاده از درونماية سخن، به آن افزوده
 نظر داشته» دقت ورزيدن«، معناي »بلطف«قيد 6است.را نيز مد  

شـود، كـه    ي و مهـم، آشـكار مـي   با درنظر گرفتن مجموعة شواهد فوق، دو نكته اساسـ 
چـه   هـا، آن معنايي پيشنهادي نگارندگان است. اول آنكه در تمـامي نمونـه  مؤيد وجه   هردو

كـه در برخـي    ؛ و دوم آن»خـويش «است، نـه كعبتـين   » حريف«شود، كعبتينِ مي» بازماليده«
كعبتين اسـت؛  » نقشِ«شواهد، مانند عبارات منقول از سندبادنامه، آشكارا سخن از بازماليدنِ 

  است: نيز ظاهر شده »نقش بازماليدن«شدة كه گاه به صورت كوتاه

 كه با او از دوشش چاري نيايد   بازمالـد نقشم كسـي مـي  كنون 
  )445: 1394(انوري، 

اسـت. در  » واماليـدن «نكتة پاياني اين بخش دربارة سـاخت و معنـاي فعـل پيشـوندي     
تأكيـد بـر   تواند معنـاي  پيشوندي قيدي است كه ميپيشوند يا شبه» - وا«دستورزبان فارسي، 

). اين پيشـوند،  287: 1392سازد(فرشيدورد، تكرار و انجام دوباره يا چندبارة كاري را منتقل
شـود. از ميـان واژگـان متعـددي كـه بـدين شـيوه        بـدل مـي  » - بـاز «در همين معنا گاه بـه  

 كــرداشــاره» واديــدن«و » وادرخواســتن«، »كــردنواگويــه«تــوان بــه انــد؛ مــي شــده  ســاخته
» ماليـدن «را بايـد از نظـر معنـايي بـا     » واماليدن/بازماليدن«ذيل وا). بنابراين  :1336  (دهخدا،

، نيـز بـه معنـاي بادقـت و چنـدباره ماليـدن       »واماليـدنِ كعبتـين  «متفاوت دانست؛ و عبارت 
كـه در ابتـداي ايـن بخـش     هاست؛ كه القاءكنندة فضاي احتياط و مراقبت است. چنان كعب
منظـور  اسـت كـه بـه   شـده نردبازان در هنگام بازي نرد برگرفتـه شد، اين كنايه از رفتار   گفته

كـرده و  هاي احتمالي حريف، مرتباً تاس يا كعبتين وي را بررسـي مـي  دريافتن و دفع تقلّب
راه را بـراي پيـروزي خـود     هـاي وي را خنثـي و  انـد تـا حيلـه   كوشـيده ترتيـب، مـي  بدين

  سازند.   هموارتر
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تـوان  تر تركيب مـورد بحـث را مـي   دقيق هايتبراساس شواهد و نكات مذكور، صور
قلمـدادكرد؛ كـه معنـاي آن،    » را واماليـدن  كسيكعبتين  نقش«يا » را واماليدن كسيكعبتينِ «

بـازي و مراقـب توطئـه و دسيسـة     بررسي دقيـق تـاسِ حريـف، قبـل از     «عبارت است از: 
ميـان اجـزا در محـور    با در نظر گرفتن اين معني براي عبارت مذكور، پيونـد  ». بودن حريف

تـوان چنـين   شـود و ماحصـل آن را مـي   تـر مـي  افقي بيت مورد بحث از خاقاني، مستحكم
و تنها جان تو برايـت بـاقي    در قمارخانة روزگار، همه چيزت را از دست دادي«نمود:   بيان

هاي حريف اي) پس تاس خون رسيدهتواني آن را گرو بگذاري (به دست است كه ميمانده 
هـاي وي   هاي او باش و سعي كن مكر و دسيسهسي كن و بيش از پيش مراقب حيلهرا برر

   ».باز است را بشناسي و خنثي سازي، زيراكه حريف تو [روزگار] بسيار غدار و حيله

 دو يك شمارد اگرچه دو شش زند عذرا   مقامري صفتي كن طلب كه نقـش قمـار  
  )11: 1385، (خاقاني

، دو نكتـه قابـل طـرح، بررسـي و     متعدد نگاشته شـده بـر آن  درباره اين بيت و شروح 
  است:   نقد

نخستين مسأله مربوط است بـه تجزيـة دسـتوري عبـارت آغـازينِ بيـت. كـزازي،         - 1
   ابتـداي ايـن بيـت را يـك كلمـة      در » مقـامري صـفت  «برزگرخالقي و اسـتعالمي، عبـارت

بگلو، ايـن شـيوة خـوانش را    قره». مقامر + ي نسبت + صفت«اند، متشكّل از: دانسته  مركّب
  است:كرده و گفته  نقد

توانـد  صـفت، بـه ايـن دليـل كـه مقـامر، خـود صـفت اسـت و نمـي          تركيب مقامري«
  ). 243: 1395بگلو، (قره» بپذيرد، صحيح نيست  نسبت»ي«

نظر جايگزين ايشان براي شكل صـحيح تجزيـة دسـتوري ايـن عبـارت چنـين اسـت:        
نيز ظـاهراً همـين وجـه صـرفي را      كنهمان) معدن»(نسبتمقامري صفتي = ي نكره + ي «
). 175: 1395كن، است(معدنترجمه كرده» قمارباز معنوي«نظر داشته و عبارت فوق را به در
تواند صحيح باشد. هر دو شارح، تركيب مورد نظـر  گونه كه خواهدآمد، اين نظر نيز نميآن

انـد. برقـراري ايـن    در بيت بعد دانسته» رتمقامرِ صو«خود (= مقامرِ صفتي) را در تقابل با 
تقابل، با چنين خوانشي از عبارت، از لحاظ دستوري، دقيق نيست؛ زيرا آنچه كـه در تقابـل   
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» مقـامرِ صـفت  «دتاً بايـد  گيـرد، قاعـ  قرارمـي » مقـامرِ صـورت  «لفظي و معنايي بـا تركيـب   
   7مقامر معنوي).»(= مقامرِ صفتي«معني) باشد؛ نه   (=مقامر

كـه در  » مقامرِ صـورت «، به تركيب »مقامر«فر نيز در فرهنگنامة صور خيال، ذيل مهدوي
كـه البتـه محـل     –است دانسته» اضافة تشبيهي«بيت سپسين آمده است اشاره كرده و آن را 

در اين بيت پي نبرده و از آن » مقامرِ صفت«اما ظاهراً به قرينة متقابل آن يعني  - ترديد است
رسـد كـه وي نيـز    ). به نظـر مـي  2103: 1395فر، است(رك: مهدويردهسخني به ميان نياو

مطابق بـا قرائـت   »(مقامرِ صفتي«يا تركيب » صفتمقامري«عبارت را به صورت واژة مركبِ 
  است.كن) مفروض داشتهبگلو و معدنقره

ي متصل به كلمة »يا«رسد، وجه صحيح براي خوانش اين عبارات آن است كه نظر ميبه
ي پيوسـته بـه كلمـة    »يـا «، در نظر بگيريم. در ايـن حالـت   »كسرة اضافه«، را معادل »مقامر«
به جاي كسـرة اضـافه در   » ي«كاربرد حرف  8، مفيد معناي وحدت است نه نسبت.»صفت«

بـه شـهر   «اسـت:  متون كهن فارسي داراي سابقه است. براي مثال، در تاريخ سيسـتان آمـده  
: 1394؛ نيز رك: معـين،  175:  1392(تاريخ سيستان، 9»كركوي فرود آمد يآمد و به دراندر
  است:). بهار در توضيح آن نوشته87: 1370و كلباسي،  39 - 38

» اين عالمت اضافه است كه در امالهاي خيلي قديم و در خط پهلوي مسـتعمل بـوده  «
   ).175:  1392(تاريخ سيستان، 

الخـط  از كاربرد ايـن رسـم   هاي متعدد ديگريهاي ديوان خاقاني، نمونهنويس در دست
  كرد:توان به بيت زير اشارهمثال؛ ميقابل مشاهده است. براي

 گريزمكه در كار آب شما مي   بگو با مغان كĤب كار شما را
  )288: 1385، (خاقاني

همـان). كـه   »(كـĤب كـاري شـما   «اسـت:  در ضبط مصراع اول در چـاپ طهـران آمـده   
  در دستنويس مورد استفادة عبدالرسولي است.  دهندة وجود همين شيوة كتابت نشان

درحقيقـت صـورت نوشـتاري كهنـي از     » مقامري صـفت «شد، عبارت چه گفتهبنابر آن
است. جالب است كه در دو نسخة مجلس و پاريس، ضبط بيـت در  » مقامرِ صفت«تركيب 

معتبـر  ). وجود چنين ضبطي در دو نسـخة  11همان: »(مقامرِ صفتي«اين بخش چنين است: 
تواند مؤيد نظر نگارنـدگان در خصـوص وجـه دسـتوري مـذكور باشـد.       ديوان خاقاني مي
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در بيـت بعـدي نيـز    » مقـامرِ صـورت  «كه پيش از اين نيز اشاره شـد كـاربرد تركيـب     چنان
در ايـن ابيـات، دو تركيـب     دهندة صحت اين سـخن اسـت. بـدون ترديـد، خاقـاني      نشان

اسـت. كـاربرد واژة   ر تقابل با يكديگر مد نظـر داشـته  را د» مقامرِ صورت«و » صفت  مقامرِ«
ــل  »صــفت« ــاطن و معنــي)، در مقاب ــات فارســي داراي ظــا»(= صــورت«(= ب هر) در ادبي

 اسـت است. خاقاني، خود نيز در مواضع ديگـر، از ايـن تقابـل معنـايي بهـره گرفتـه        سابقه
  ).806و  540، 347همان:   (رك:
دوشـش را  «ت بـه مفهـوم عبـارت    ، مربـوط اسـ  دومين مسألة قابل ذكر در اين بيت - 2
در مورد اين عبارت كنايي، كه برگرفته از اصطالحات بـازي نـرد اسـت،    ». شماردن  دويك

هـاي  و طبعاً براساس آن برداشت پژوهان ارائهنظرات گوناگوني از سوي شارحان و خاقاني
  است.متنوعي از بيت شده

اسـت:  و تنها به تفسير كلي بيت پرداخته استعالمي، سخني در باب مفهوم عبارت نگفته
شـمارد، مـرد آگـاهي اسـت كـه خـود را و       هـا را دو يـك مـي   صفتي كه دو ششمقامري«

). اين شيوه از شرح، البته 108: 1387استعالمي، »(آوردحساب نميهاي دنيايي را به موفقيت
دامـه همـين سـطور    كه در اتواند مبين تمامي ظرايف لفظي و معنوي بيت باشد و چنان نمي

  توجه است.آمد، به پيوند ابيات در محور عمودي شعر نيز بي خواهد
  است: آورده» دو شش زدن«برزگرخالقي، دربارة 

 »هاي شش و بستن حريف در آغـاز بـازي  جفت شش آوردن طاس نرد و گرفتن خانه«
  ). 89: 1390(برزگرخالقي،

ابتـداي بـازي، حريـف     دن در همـان تـوان بـا دوشـش آور   مشخص نيست چگونه مي
انـد و  كـرده خلط» كردن حريفششدره«را با » دوشش آوردن«بست. ظاهراً ايشان، مفهوم   را
  اند:نهايت بدون شرح مستقيم عبارت مذكور، دو معني احتمالي براي بيت منظور داشتهدر

ـ      از مـاهر دوشـش تـو را دويـك     الف) مهارت بـازي قمـار را بدسـت آور؛ زيـرا قمارب
  كند.آورد و تو را بازنده مي مي  حساب به

كن كه در ميان اين طايفه جوانمردي هـم رواج دارد؛ پـس   ب) صفت قماربازان را پيشه
جوانمرد باش و هميشه در فكر بردن مباش، اگر برنده شدي، بـه ظـاهر خـودت را بازنـده     

  ). 90- 89كن(همان:  حساب
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في بتواند نقـش تـاسِ نفـر    نادرستي وجه معنايي (الف) كامالً آشكار است. اگر هر حري
كنـد،  مقابل خود را مطابق ميل خود تفسير كند و فرضاً دوشش حريف را دو يـك حسـاب  

پس اساساً ريختن تاس چه معنايي دارد؟ مشكل شرح مذكور در غفلت از اين نكتـه اسـت   
اسـت  » مقامرِ صـفت «علق به خود كه نقشِ دوششي كه قرار است دويك به حساب آيد، مت

ي. همچنين، توصـية خاقـاني بـه مخاطـب خـود، يـافتن قماربـازي بـا چنـين          حريف و  نه
آنطـور كـه شـارح برداشـت     » مهـارت در قماربـازي  «خصوصيتي است؛ نه، دست يافتن به 

شود. منشـأ ايـن   است. درست به همين دليل است كه وجه معنايي (ب) نيز مردود مي  كرده
ساختمان، خـوانش و مفهـوم عبـارت    خطا البته، راجع است به همان مسألة نخستين، يعني 

  آغازين بيت (= مقامري صفت) كه در سطور پيشين ذكر آن رفت. 
را نـه بـه   » دوشـش آوردن «، كن، نيـز در تفسـيري اشـتباه همچـون برزگرخـالقي     معدن

  است: ، بلكه به حريف وي نسبت داده و آورده»صفت  مقامرِ«
اري بـاش كـه اگـر حريـف         « ر قهـترديـد زخـم   آشـكار او بـي  به دنبـال آنچنـان مقـام
بياورد، او از كثرت پردلي و اعتماد به خود براي دوشش حريف، بيش از دو يـك    شش  دو

  ). 175: 1395كن، (معدن »ارزش قايل نشود
، از آن »دو شش را دويك شمردن«كزازي نيز بدون اشاره مستقل به معناي كنايي عبارت 

ه مقصـود خاقـاني بـوده شـرح كـرده و      برداشتي غلط داشته و بيت را درست برخالف آنچ
  است   گفته

بايد كسي را جسـت كـه سـودايي بـرد و     خواست خاقاني در اين بيت آن است كه مي
كند. اگـر در نـرد بـه نقـش     آورد، بسنده نميباخت است؛ و هرگز بدانچه فرادست مي

رد كه كمترين اسـت. خـداجويي كـه    دوشش كه برترين است رسيد، آن را دويك شما
سان، آسيمه و سودايي جستن باشد، نه  خشنود بايد، به همانخداجويي است مي پيِدر

  ). 34: 1392و دآلسودة يافتن (كزازي، 

نسـبت  » مقـامرِ صـفت  «را بـه  » دو يـك شـمردنِ دو شـش   «بگلو نيز هرچند عمـلِ  قره
ايثـار و  «و آن را در معنـاي كنـايي    است. اما شرح نادرستي از عبـارت بـه دسـت داده     داده

) كه با توجه به ساير شواهد شعري، و همچنـين  242: 1395بگلو، است(قره گرفته» گذشت
توجه به ابيات پيشين در همين قصيده، معناي صحيحي نيست. خاقاني خود در جاي ديگر 

  است:كار بردهبه را» دوششدويك شمردنِ «نيز عبارت 
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 خــون قمــار كنــدهمــه بــر دســت   اسـت  نقـش  اين فلك كعبتـين بـي  
 10كه دو شش را دو يك شمار كند   پنج يـك برگرفتـه باد(بـاز) فلـك    

  )173: 1385(خاقاني، 

دهد كه برخالف سخن كزازي، در معناي اين عبارت، هيچ ميتوجه به شاهد فوق نشان
معنـوي ابيـات   ، نيست. همچنين فضـاي  »شود بسنده نكردن به آنچه حاصل مي«اي به اشاره

دهد. بلكه سخن از تسلّط دست نميبه» ايثار و گذشت«شاهد مذكور، هيچ نشاني از معناي 
دسـتي فلـك در قمـار    بر قمار هستي و شكوة شاعر از دست آن است. تبحر و چيره» فلك«

  گويد:كه حافظ در بيت زير ميموضوعي است كه در شعر فارسي داراي سابقه است؛ چنان

 كه كس نبود كه دستي از اين دغـا ببـرد     با همه كس غايبانه باخت فلكفغان كه 
  )266: 1362(حافظ، 

بازد يعني بدون رؤيت نطع، شطرنج مي» غايبانه«در اينجا نيز فلك از روي قوت و تبحر، 
  كند.و حريف را شهمات مي

، درحقيقـت كنايـه از   »دو يك شمردنِ نقـش دوشـش  «گرفت كه توان نتيجهبنابراين مي
است. منشأ پيدايش اين كنايه ظاهراً اين است كه مقامري كه » مهارت و اقتدار در بازي نرد«

پيـروزي خـود اطمينـان دارد كـه     داراي اين خصيصه(تسلط و چيرگـي) اسـت، چنـان بـه     
ــ» دوشــش«اســت از نقــش   قــادر » دويــك«را  ف) بگــذرد و آنخــود (نــه دوشــش حري
ــه ــه حريــف خــود فرصــت جــوالن بيشــتري     حســاب ب ــبيه  آورد و ب ــزي ش ــد. چي بده

رازي، آن را در معناي كنايي بازان قهار كه نجممهره در شطرنج از سوي شطرنج11»دادنِ طرح«
 »نهادنـد  فلك را در دغابازي اسـب و رخ طـرح مـي   «است: كار بردهبه» دستيتبحر و چيره«

  ) 33 :1381رازي، (نجم
اي در بازي دارند و از  آيد كه تبحر ويژه گونه قمار، تنها از عهدة كساني بر ميمسلماً اين

برد خود مطمئن هستند؛ و البته قمارباز به معناي حقيقي كلمه هستند. طبيعي است كه نتيجة 
ظـاهر نـوعي ايثـار و گذشـت در مقابـل      اين عمل، در نظر تماشاگران و ناظران بيروني، بـه 

كنـد، امـا بايـد توجـه داشـت كـه نفـسِ عمـل، درحقيقـت، برگرفتـه از           مـي يف جلوهحر
كه در بيت مـورد بحـث   نمايي؛ اطمينان به پيروزي و حتي تحقير حريف است. چنان قدرت

، به سبب تبحرش در قمار و اطمينـان بـه پيـروزي خـود، در مصـاف بـا       »مقامرِ صفت«نيز 
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اسـت.  گرفته و به اصطالح امروز به وي آوانس دادهروزگار غدار، دوشش را دويك درنظر 
، آن هـم در بـازي قمـار بـا     »مقامرِ صـفت «و اطالق آن به » ايثار و گذشت«پذيرفتن معناي 

هـاي  روزگار، به معناي پذيرشِ تسليمِ مقامر صفت در برابر روزگـار اسـت كـه بـا انديشـه     
  خاقاني در اين قصيده همخوان نيست. 

كلي از فضـاي  شده از سوي اكثر شارحان، بيت را بهشد، معاني ارائهافزون بر آنچه گفته
سازد و ساختار عمودي قصيده را كه اتفاقاً در اين ابيـات بسـيار   كلي قصيده دور و جدا مي

گيرد؛ چراكه اين بيت، درحقيقت، دنبالة ابيات قبل و تمثيلـي بـراي   محكم است، ناديده مي
است و اين نكتة مهمـي اسـت كـه متأسـفانه در شـروح      عارفانه » وحدت«اهميت توجه به 

كـه خـود   » وحـدت «است. بر اين اساس، خاقاني با نظر به مقام عرفانيِ پيشين مغفول مانده
گويد: در جستجوي يك قمارباز حقيقـي [=عـارف كامـل]     است، مي» فنا«و » فقر«مبتني بر 

بـاطني و تسـلطش بـر ايـن     مندي از قدرت روحـي و  سبب بهرهباش كه در قمارِ هستي، به
نمودن مظاهر دنيوي و كثرات] بيايـد، آشـكارا،   بازي، نقش قمار را اگر هم دو شش [=روي
، بـا  »مقامرِ صفت«آورد. به عبارت ديگر،  شمار ميدو يك [=توجه به وحدت و يگانگي] به

بزند هاي ظاهري و ماديات پشت پا نيروي باطني و تسلّط معنوي خود قادر است تا به جلوه
، »دو يك شمردنِ نقشِ دو شـش «برسد. بنابراين، » توحيد«را برگزيند و به حقيقت » فقر«و 

ي صوفيانه است »فنا«و » فقر اختياري«در اين بيت، در عين اشاره به اصل وحدت، رمزي از 
  ساز ورود سالك به عالم وحدت و بقاي باهللا است. كه در انديشة عرفاني، زمينه

كند و در بيت بعـد نيـز   ين عارف كاملي را به مخاطب خود توصيه ميخاقاني، يافتن چن
» صفراي«كند كه تنها يك چنين فرد كاملي، قادر است با رعايت راستي و انصاف، تأكيد مي

وجود آدمي را بِبرد و خلق و خوي ناپسند وي را بهبود بخشد. اين كاري است كه البتـه از  
  ساخته نيست:» مقامرِ صورت«

رَد صـفرا       قامرِ صورت كجا دهد انصافتو را م تو را هليلة زريـن كجـا بـ 
  )11: 1385، (خاقاني

، لزوماً فردي بيرونـي و  »مقامرِ صفت«توجه به اين نكته نيز ضروري است كه منظور از 
شخصِ سالك و در درون وي باشد، البته دلي كه بـه مقـام   » دلِ«تواند عيني نيست، بلكه مي
كه خاقاني خود در ابيات پيشين همين قصيده، به لزوم يافتن است. چنانفنا و وحدت رسيده
  است:چنين دلي تأكيد كرده
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 چو چشم دوست كه بيماري است عين شفا   دلـــي طلـــب كـــن بيمـــاركردة وحـــدت
  (همان)

 دان ماسـت مير اجل نظـارة احـوال     ما بيدقيم و مات عري گشته شاه ما
  )11: 1385، (خاقاني

  است: نامه آوردهبه نقل از لغت» عري«خالقي، در معناي كلمة برزگر 
اي است كه در شطرنج ميان شاه خود و رخ حريف حايل سازند بـراي حفاظـت   مهره«

باشـد، گوينـد شـاه در    حركت شـده شاه از مات شدن و چون شاه شطرنج در خانة خود بي
  ). 373: 1390(برزگرخالقي،  »عري است

  است؛ اما در شرح بيت زير:رح نكردهكزازي اين بيت را ش

 خانة خذالن چه كـنم؟ در عري   شاه دل را كه خرد بيدق اوست
  )253: 1385، (خاقاني

  است: آورده» عري«در باب كلمة 
اي كه اگر برداشته شود، شاه در كشـت باشـد،   آنگاه كه مهره نگاهبان شاه باشد به گونه«

  ). 427: 1392(كزازي، » گويندمي» آچمز«را اي در عري است. امروز چنين مهره
تـر، بـا نظـر بـه مـداخل      صـورت مفصـل  اي، بـه بگلو و رمضاني نيز در ضمن مقالهقره

  ). 689: 1398بگلو؛ رمضاني، اند.( قرهنامه، همين مطالب را تكرار كردهدر لغت» عري/عرا«
 كـرده  تلقـي » آچمـز «تركي نيز در شرح خود بر اين بيت، عري، را در معناي وضـعيت  

) مبناي وي در اختيار اين معني، سخنِ معمـوري بـوده اسـت كـه     386: 1398، 1(تركي، ج
  است:گفته» مات عري«دربارة 

اي ميانة شاه شطرنج و رخ افتـد كـه اگـر آن را    عري، به ضم اول، آن را گويند كه مهره«
  ). 134همانجا، منقول از شرح معموري: »(بردارند كشته شود

دهـد، هرگـز نـاظر بـر     كه سخنِ فوق، كه البته تلفّظ متفاوتي از كلمه ارائـه مـي  حال آن
تفصيل خواهدآمد، منظور از مهرة ميان شـاه و رخ كـه   كه بهنيست و چنان» آچمز«وضعيت 

اي از شود؛ نه مهرة محافظ شاه، بلكه مهـره بنابر گفتة معموري، با برداشتنِ آن شاه كشت مي
ترين سخني كه در باب اين اصطالح مطرح شـده، مربـوط اسـت بـه     . تازهآنِ حريف است
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اي با موضوعِ بازخواني انتقادي شروح آثار خاقاني و نظامي. باعث شـگفتي اسـت كـه    مقاله
مؤلّفان مقالة اخير نيز، ضمن نقلِ ناقص و تفسير نادرست سـخنِ همـايي، درنهايـت همـان     

 طايفي؛ انـد غالـب شـارحان اسـت، برگزيـده    را كـه وجـه مختـار    » آچمز«معناي نادرست)
  ). 26- 25: 1400  رمضاني،

: 1384را يك بار ديگـر در منشـĤت(خاقاني،   » عري«الزم به ذكر است كه خاقاني، واژة 
قلعه آق). صفري142و  202: 1387است(همو، كارگرفته العراقين به) و دو بار هم در تحفه9

» اَچمز«را به معني » عري«شبيه آنچه در باال ذكر شد؛ در تعليقات كتاب، ضمن بيان مطالبي 
). قريب نيز در تعليقـات  600است(همان: تصور كرده - اي تركي استكه به زعم وي واژه- 

  ). 352: 1357است(همو، خود بر شاهد اول، عري را به معني مهرة آچمزشده مفروض داشته
شـدنِ  » آچمـز «ژه را در معنـاي  كه رفت؛ تمامي شـارحانِ اشـعار خاقـاني، ايـن وا     چنان

اي اسـت. نكتـه  اند كه به عنوان نگهبانِ شاه از كشت، مورد استفاده قرار گرفته دانسته  اي مهره
كـه در عـري   ، اين است كه در تمامي شـواهد موجـود، آن  شدهكه در اين ميان مغفول واقع

ز در اصـطالح  كـه حالـت آچمـ   كنندة وي؛ درحـالي است؛ نه مهرة حفاظت» شاه«دارد   قرار
شطرنج، مربوط است به مهرة نگاهبان شاه از كشت. اساسـاً در اصـطالحات شـطرنج، واژة    

دهد كـه وجـه   ميرود. نگاهي دقيق به ساير شواهد متني نيز نشانكار نميآچمز براي شاه به
  است: الصدور آمدهناپذيرفتني است. در راحه» عري«معنايي آچمز براي واژة 

او را  شـاه خواهـذ از عـرا،   و رخ آلتي بوذ كه چون خصم آن آلت ببـازذ  اگر ميانة شاه «
  ) 409: 1364(راوندي،» دوبازي بوذ

  هاي بازي شطرنج گويد: الفنون، نيز در شرح يكي از منصوبهصاحب نفائس
رخ صورت ديگر كه بازي سرخ راست داو برد؛ سرخ، فيل را از ميان شاه سياه و رخ س«

  ). 569- 3/568: 1381(آملي، » شاه خواهد...از عري اندازد و  بردارد و در ميان رقعه
است و طبعاً در گفتة راوندي و آملي، اساساً از مهرة محافظي بين شاه و رخ، سخن نرفته

اي كه ميان شاه و رخ است؛ اي در حالت آچمز نيست. در هر دو شاهد فوق، مهرههيچ مهره
دهـد. اصـطالح   شاه را توسط رخ، كشت ميمهرة حريف است؛ كه حريف با برداشتن آن، 

  است:، در شعر شاعران قديم نيز فراوان مورد استفاده قرارگرفته»عري«

 بـــر شـــه گرفتـــه تنـــگ ره رهگـــذارها   رخ بر عري نهاده حريف و به اسب و پيل
ــه چــابكي و چــاره از عــري  ــه ســتوده    برخاســتي ب ــين زمان ــدر چن  ســت چارهــاان
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  )5- 4: 1394گرگاني، (المعي

ــين      راست چون پيشِ شاه رخ به عري ــو لع ــهاب دي ــر ش ــيش تي  پ
  12)152: 1381(ظهيرفاريابي، 

  است:مختاري نيز آمدهدر ديوان عثمان

 وي نياز از تو چنان كاندر عري افتاده شاه   اي اميد از تو چنان كاندر طرب آماده رخ
  )490: 1381(مختاري،  

(بـه فـتح    13»عرا«را از كلمة عربي و قرآني » عري«واژة همايي، در شرح اين بيت، اصل 
سـقف و حفـاظ و   حجاب و فضاي بـي گشادگي بي«معناي است؛ بهعين و مد الف) دانسته

در ». باشـد بيابان قفر و زمين خالي از درخت و گياه كه هـيچ سـايبان و پناهگـاهي نداشـته    
راء «فرهنگ فارسي تاجيكي نيـز واژة   بـا آوانگـاريِ   » عـ/aro/   و » جـاي گشـاده  «در معنـاي

  ).1216: 1385است (شكوري و همكاران، ثبت شده» خالي  ميدان«
، دربـارة معنـاي   »اديـب صـابر  «و » اميرمعـزي «همايي در ادامه، ضمن نقل شـواهدي از  

  است: اصطالحي كلمه نوشته

[عري] از مصطلحات قديم بازي شطرنج است به اين معني كه چون خانة حريم شاه و 
» رخ«باشد بطوريكه بتوانند با مهرة متي از رقعه كه در مقابل آنست خالي و باز ماندهقس
بدهند و حريف را بر زدن » كيش«درپي شاه بخواهند و به قول بازيگران امروز او را پي
هـاي مـابين رخ و شـاه را كـه خـالي و      دسترس نباشـد، آن قسـمت از خانـه   » رخ«آن 
هاي ما بين شاه و رخ حالت را كه از خالي ماندن خانهاست؛ و نيز آن وضع و   حفاظ بي

گويند؛ و چون خصم در آن حالت بـا رخ بـه   » عرا«و » عري«است؛ در بازي پيش آمده
و چون حريف بازيگر در مقابـل  » رخ از عري شاه خواست«باشد گويند: شاه كش داده

كشـاكش خصـم    اي در خانة خالي بگذارد چنانكه شـاه را از شاه خواستن خصم؛ مهره
و گاه هم مجازاً آن مهره را كه براي حفاظت شاه » مهره بعري كشيد«بدهد گويند: نجات

شـود كـه   خوانند؛ و در همة آن احوال گفته مي» عري«مابين او و رخ حايل شده باشد 
    ). 492- 491است(همان: شاه بعري افتاده

شـود؛ امـا   مالً روشـن مـي  در بيت خاقـاني كـا  » عري«با توجه به آنچه نقل شد، معناي 
 در شطرنج، دو ايراد به سخن همايي وارد است:» عري«درخصوص كيفيت حالت  
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شـاه   درپيپي» رخ«توان با مهرة اند كه در اين حالت مياول آنكه در توصيف آن نوشته
كـه، از فحـواي   را كيش داد، بدون آنكه حريف را بر زدن رخ دسترس باشـد. درحـالي  

هاي مشروح در شود. براساس برخي از منصوبهچيزي استنباط نمي شواهد متني، چنين
خواســتن، درصــورت و شــاه » عــري«متــون قــديم، پــس از اســتقرار رخِ خصــم در 

كردن يك مهرة ثالث؛ برخالف قول همايي، رخ، ديگر قـادر  دادن شاه و يا حايل حركت
ن، در معرض ضرب دادگفتن (كيش) نيست؛ و يا در صورت اقدام مجدد به كيشبه شاه

در انتهـاي كتـاب؛   10و  8و تصـاوير   3/569: 1381گيـرد(رك: آملـي،   حريف قرارمـي 
  ). 186: 1394دل، ميرزنده

گـاه هـم مجـازاً آن    «اند: دومين نقد هم بر اين بخش از سخن ايشان وارد است كه گفته
ايشـان بـراي   ». خوانند» عري«مهره را كه براي حفاظت شاه مابين او و رخ حايل شده باشد 

يك از شواهدي كـه در شـرح تحقيـق    اند و از هيچاين ادعاي خود هيچ شاهدي ذكر نكرده
يك از شواهد اند نيز چنين مطلبي قابل دريافت نيست. نگارندگان نيز در هيچخود ذكر كرده

انـد. ظـاهراً همـين    برخورد نكـرده » عري«نظم و نثر فارسي به چنين كاربرد مجازي از واژة 
  در نظر محققان بعدي است.» آچمز«و » عري«نادرست، علت اصلي خلط دو مفهوم تلقي 

را بايد وضـعيتي از بـازي شـطرنج دانسـت كـه در آن      » عري/ عرَا«شد، بنابر آنچه گفته
توانـد  شـود كـه رخ حريـف مـي    اي خالي از مهره مـي گونهفضاي مستقيم در مقابل شاه به

هاي شاه و رخ و آنچـه را  بدهد. در اين حالت، خانهبخواهد يا به اصطالح امروز كيش   شاه
» عرصـه عري«اند. عبارت گفتهمي» خانهعري«يا به تعبير خاقاني » عري«است مابين آنها بوده

  در بيت زير از سلمان ساوجي، معادل معنايي ديگري براي همين حالت است:

 دشمنت شهماتعرصه، كه گشت در عري   فرس همـي ران در عرصـة اميـد بـه كـام     
  )429: 1389ساوجي، (سلمان

ها نيـز  از ساير مهره» عري«آيد، اگر در حالت كه از بيت خاقاني و شاهد فوق برميچنان
تواند به شهمات شدن حريـف بينجامـد. خاقـاني، در    شود، روند بازي ميبه درستي استفاده

است: در منشĤت نيز آوردهاست. ناميده» مات عري«بيت مورد بحث، اين گونه از شهمات را 
  ).9: 1384، خاقاني»(شاه ظلم را مكرمات الهي در عري مكر مات كرد«

» رخ«تنها مخـتص  » عري«نكتة قابل ذكر ديگر اين است كه در متون قديم، كاربرد واژة 
است. براي اين امر دو علّت قابل ذكر است. اول آنكـه فرزين(وزيـر) در بـازي قـدما،      بوده
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است و مانند شطرنج امروزي، اختيار حركت به كرده(ضربدري) حركت مي صورت اريب به
كـه  است. چنانزدن وي نيز محدودتر بودهاست و قواعد حركت و مهرههر سمت را نداشته

  راوندي گويد: 
رخها كه در زوايااند راست روند و هرچ توانند همچنان ضـرب كننـد ... و فـرزين بـر     «

: 1381؛ نيز: مختـاري،  408: 1364(راوندي، » نب كژ ضرب كندزوايا رود و از هر چهار جا
494.(  
توانـد  هاي شطرنج قديم شاهد هستيم كه شاه مـي همين دليل است كه گاه در منصوبهبه

فرزين » رويِكج). «3/569: 1381به فرزينِ خصم نزديك شود و كنار آن بنشيند(رك: آملي، 
  است:ر خيال فراواني در شعر فارسي شدهدر شطرنج موضوعي است كه دستماية ايجاد صو

 همه فرزين به كـزروي و فـرس     همه خونخوار و آزور چو مگس
  )620: 1397غزنوي، (سنايي

 رو از چه به صدر اندرون نشستفرزين كج   اي بمانـد  رود ز چه در گوشه رخ راست مي
  )373: 1379اصفهاني، الدين(جمال

 همچو فرزين مست كژ رفتن گرفت   مست را بين زان شـرابِ پرشـگفت  
  )896: 1397(مولوي، 

  است:خاقاني خود نيز در رباعي زير به اين موضوع اشاره كرده

 هان تا ز پي جاه چو دونان نـدوي    خاقاني اگر در كف همـت گـروي  
 رويآن به كه پياده باشي و راسـت    فرزين مشو اي حكيم تا كژ نشوي

  )737: 1385، (خاقاني

 از ميـان رقعـه   فـرزين كـژرو  «اسـت:  در منشĤت نيز با اشاره بـه همـين قاعـده آورده   و 
  ).9: 1384(همو، » ببود  گم

اي بـه  كـه همـايي اشـاره   - » رخ«به » عري«تر، براي اختصاص علت دوم و البته اساسي
قـادر بـه   » رخ«هـا بجـز   يك از مهرهآن است كه بنابر قواعد شطرنج قديم، هيچ - نكرده   آن

انـد از فاصـلة دور   توانستهيك نمياند و الجرم هيچو ضرب در مسير طوالني نبودهحركت 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   372

 

ظـاهراً   –با وجود امكان حركت ضـربدري در چهـار جهـت     –شاه را كيش بدهند. فرزين
» فيل«كه است. ضمن آنرفتهكند و تنها يك خانه مياست دور و طوالني حركتتوانستهنمي

الصدور، در ذكر حكمت چينش است. مؤلف راحهو خانه بودهنيز تنها مجاز به حركت در د
  است: كرده هاي شطرنج، آشكارا به اين دو مورد اشارهو طرز حركت مهره

كـردن و دور رفـتن و فـرزين را    شاه از آن يك خانه روذ كـه روا نيسـت او را حـرب   
ـ    هم ازيشانسـت تـا از   د كـه اسـتواري   چنين ... و پيالن به دو خانه بـر زوايـا از آن رون
  ). 414: 1364بايستند و آالت نگاه دارند(راوندي،   دور

آيد، مبتني بر انطباق بازي شطرنج بـا نبردهـاي   كه از گفتة راوندي برمياين قواعد، چنان
هاي بـازي شـطرنج در رسـالة شـطرنج     است. تصوير و توضيح يكي از منصوبه واقعي بوده

  ) 186: 1394دل، سخن است(رك: ميرزنده نيز مؤيد اين» حيران همداني«14منظوم

  
شكلي است كه كه در تصوير باال مشهود است، بهوضعيت پيشفرض اين منصوبه، چنان

فرزين سياه در عري قراردارد؛ يعني مابين رخ خود و شاه حريف است و بين شاه سـرخ و  
بـازي بـا    يـن از آنجـا كـه نوبـت    فرزينِ سياه هم يك خانة خالي فاصله است؛ بـا وجـود ا  

–است، مشخص است كه مطابق قوانين شطرنج قديم درباب كيفيـت حركـت وزيـر      سياه

كـه در مـتنِ   شاه تحت كيش وزير نيست. در اين حالـت، چنـان   - برخالف شطرنج امروزي
است، سياه، با جابجا كردن وزير خود از عري، و انتقال ضربدري آن بـه  داستانِ منظوم آمده

دهد و البته وزير و اسپ خـود  از دو طريق (رخ و وزير) كيش مينزديك شاه سرخ، وي را 
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دادن حريـف  است) بعنوان طعمه و بجهـت فريـب  را (كه پيش از اين وزير محافظ آن بوده
  كند: دهد تا در حركت بعدي وي را ماتمعرض ضرب شاه سرخ قرار ميدر

ــودش    خـوان نمـودش  به فرزين از عرا شـه  ــرز دادن دل رب ــه اســپ و ف  ب
 وزان در جان مه تخمي همي كشـت    گشتمات ميزد اسپ فرزينچو مي

  (همان)

هاي شطرنج هم، وزيـر داراي ارزش  گذاري مهرههمين دليل است كه در ارزششايد به
 15كه در رسالة مقدمة شطرنجاست؛ چنانهاي سوار بودهو ساير مهره» رخ«تري نسبت به  كم

  است:  آمده
برابر گيرند از رخ. و دو وزير با اسب برابرند و سـه وزيـر بـا رخ    يك اسب و وزير را «

  ). 724(همان:  »همتااند
دو بــازي پــيش روي ســرخ، يعنــي در دو بيــت بــاال نيــز شــاهد هســتيم كــه از ميــان 

است؛ اين بدان سـبب اسـت   شده، تنها وجه دوم شرح داده»ضربِ اسب«و » فرزين  ضربِ«
نسـبت  » اسب«سبب ارزشمندتر بودن مهرة وزگار وي، بهركه در نظر گوينده و مخاطبان هم

است. خاقاني خود نيـز  ، انتخاب گزينة دوم (ضربِ اسب) امري مسلّم تلقي شده»فرزين«به 
  است: در منشĤت خويش، پايگاه مهرة وزير را همطراز پياده توصيف كرده

ــت،   « ــادگي داش ــه پي ــدا پايگ ــه در ابت ــرزين ك ــتگه    ف ــك دس ــاف مل ــاي مص در انته
  ). 9: 1384، (خاقاني16»يابد  سروري

در قواعـد و  » رخ«بـه  » عري«نكتة اخير دليل روشني براي چرايي مخصوص شدن واژة 
  اصطالحات شطرنج قديم است. 

  
  گيري . نتيجه4

و شروح متعدد  اي كه از ديرباز به آن شدهشرواني، با وجود توجهات گستردهاشعار خاقاني
تـرين و  اسـت؛ هنـوز هـم از پرابهـام    شدهو مقاالت پژوهشي فراواني كه پيرامون آن نگاشته

تـرين علـل ايـن امـر،     آيد. يكـي از مهـم  شمار ميدشوارترين اشعار تاريخ ادبيات فارسي به
هاي گوناگون علمي، فرهنگي و اجتماعيِ تمدن كهن، در گيري هنري خاقاني از ظرفيت بهره
عر و نثر خويش است. بدون شك دستيابي به معناي دقيق سـخن وي نيازمنـد آگـاهي از    ش
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در مـوارد بسـياري، شـعر خاقـاني     همين عناصر و عوامـل جنبـي اسـت. از سـوي ديگـر،      
تواند بهترين راهنما در جهت دريافت بسياري از باورهاي كهن و آداب و رسـوم و   مي  خود
و » نـرد «هـاي مـرتبط بـا قمـار نظيـر      باشد. بازي هاي منش اجتماعي و فرهنگي قديمشيوه

  آيند.از جملة همين موارد به شمار مي» شطرنج«
 –برهمين اساس، در اين پژوهش، با استناد به مطالب منقول از متون نظـم و نثـر كهـن    

متنـي،  متني و بـرون گيري از شواهد درونو با بهره - اعم از رساالت علمي، تاريخي، عرفاني
هاي نقد سخنان پژوهشگران پيشين، ابياتي از ديوان خاقاني كه مرتبط با فضاي بازيهمراه با 

ــد اصــط    ــاي چن ــي و معن ــتند؛ بررس ــرد هس ــطرنج و ن ــر  ش ــه نظي ــارت مقامران الح و عب
بـه صـورتي دقيـق واكـاوي و     » يعـر «و » كعبتـين واماليـدن  «، »شـمردنِ دو يـك    دوشش«

با استناد به شواهد متعدد از ديـوان   صفت)شد. همچنين در شرح يك مورد (مقامري  تحليل
هـاي آن، شناسـايي و   الخط كهن در استنسـاخ دسـتنويس  اي از كتابت و رسمخاقاني، شيوه
تواند افزون بر كمك به خوانش و فهم برخي از ابيات؛ در تصـحيح  است كه ميمعرفي شده

  شود. اي منقّح از آن نيز مؤثر واقعديوان خاقاني و دستيابي به نسخه
پژوهان در اين زمينه چه تاكنون از سوي شارحان و خاقانيبر پاية نتايج اين پژوهش، آن

هـاي  ويـژه مطالـب منـدرج در فرهنـگ    است؛ غالباً تكرار سخنان پيشـينيان و بـه   شده ارائه
است كه در بيشتر موارد، نادرست و نادقيق است و با سبك و سياق؛ و اصول و قواعد   لغت

ج در نزد قدما همخوان نيست؛ و بالتبع بـا بافـت معنـايي و تصـويري     دو بازي نرد و شطرن
برد. گونه مناسبتي ندارد و در جهت درك و تبيين آن، راه به ديهي نميسخن خاقاني نيز هيچ

ريافــت صــحيح اشــعار خاقــاني، تحقيــق حاضــر عــالوه بــر هموارســازي مســير درك و د
هاي مزبور در قواعد و نحوة انجام بازي اي در باب كيفيت اصول وحال به نكات تازه درعين

دهد كه عدم توجه به مياست. نتايج اين تحقيق، همچنين بار ديگر نشاننزد قدما دست يافته
معناي دقيق واژگان و جايگاه مفهوم اصطالحي آن در ذهـن مردمـان قـديم تـا چـه انـدازه       

  سازد.منحرف تواند شارح ديوان خاقاني و ساير متون كهن را از مسير صحيح مي
  

  ها نوشت پي
  .1395ابراهيمي، محمدي؛ ساداتبراي نمونه، رك: سلطان .1
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 اسـت دهخدا اين عبارت را، بـدون شـرح، همـراه بـا ذكـر دو شـاهد، در امثـال و حكـم آورده         .2
  ).1767: 1395  (دهخدا،

و  اي تحقيقـي، نسـخ خطـي ايـن رسـاله و مؤلـف آن را معرفـي       معاني، در ضمن مقالـه گلچين .3
  ).1355معاني، است(گلچينكردههايي از مطالب آن را نقل بخش

ــال و حكــم دهخــدا  .4 ــه نظــر وجــه  1767: 1395(دهخــدا، ضــبط شــده» القيهــا«در امث ) كــه ب
  است.  تري صحيح

شايد بتوان استنباط كرد كـه كعبتـين كسـي را ماليـدن     «است: يزدگردي، دربارة اين عبارت نوشته .5
گيرد ر دست گرفتن زيرا در بازي نرد وقتي حريف كعبتين را در دست مييعني مقدرات وي را د

). معنـاي پيشـنهادي مـذكور،    437: 1381ظهيرفاريـابي،  »(كندتو گويي مقدرات وي را تعيين مي
هيچ روي با طرز كاربرد اين عبارت در شواهد ياد شده، مناسبت ندارد. ظاهراً ايشان نيز متوجه  به

  اند.نشده» حريف«داشتنِ كعبتين به نكتة مربوط به تعلّق 
لطف لالمـر او فـي االمـر؛    «كه گويند: است. چنان» دقت«از ريشة لَطُف)، »(لطف«يكي از معاني  .6

را در » لَطُف«: ذيل لطف) در قواميس عربي نيز 1336يعني وسايل دقيق به كاربرد در آن(دهخدا، 
؛ 6/264؛ 5/198: 1414عبــاد، بــنماعيلانــد (اســشــد) گرفتــهدقيــق و باريــك »(= دقّ«معنــاي 

را بعنوان صفت الهي، علـم بـه دقـايق امـور     » لطيف«) و يكي از معاني 4/348: 1414  منظور، ابن
» لطف«). اين كاربرد معناييِ واژة 4/251: 1367اثير، ؛ ابن4/133: 1374اصفهاني، (راغب اند دانسته

كرماني در بيت زير به صورتي مثال؛ خواجوي در ساير متون فارسي نيز قابل مشاهده است. براي
  است:وار به اين معنا نظر داشتهايهام

 ناديده ديده هيچ بلطف دهـان تـو     اي هيچ در ميان نه ز موي ميان تو
  )484: 1369كرماني، (خواجوي

بگلو در شرح خود بر ايـن ابيـات، بـا مسـامحه و عـدول از ديـدگاه       به همين دليل است كه قره .7
» مقامرِ صفت«؛ تركيب را به شكلِ »صفتي«ي نسبت ادعايي از كلمة »يا«دستوري خود، با حذف 

: 1395بگلو، يابد(قرهدست» صفت«و » صورت«وسيله به تقابل يادشده ميان تا بدين استدرآورده
242.(  

 »وحـدت  يـاء «انـد:  نوشـته » صفتي«دكتر معين نيز در حواشي خود بر اشعار خاقاني، روي كلمة  .8
  ).9: 1369(معين، 

  .352و  268: 1393هاي ديگر از اين كتاب، رك: تاريخ سيستان، براي مشاهدة نمونه .9
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بـه عنـوان   » يـك برگـرفتن  پـنج «سجادي در فرهنگ لغات و تعبيرات، اين بيت را ذيل مـدخل   .10
ا ر» دو يـك «و » دو شـش «آورده؛ اما در نقل مصراع دوم مرتكـب سـهوي شـده و جـاي       شاهد
). تركي نيز در يادداشت انتقادي خود به اين نكته پي نبرده 229: 1389است(سجادي، كردهعوض

 ). هر دو شـارح محتـرم، بـه   47- 46: 1394است(تركي، و الجرم دريافت نادرستي از بيت داشته
اند؛ برزگرخـالقي و كـزازي   كرده» تقسيم غنايم«و » ماليات«و » خمس«اشتباه بيت را وارد فضاي 

  ). 764: 1390؛ برزگرخالقي، 232: 1392اند(كزازي، ز مرتكب همين سهو شدهني
تر به منظور طرح دادن، عبارت است از كنار نهادن يك يا چند مهرة سوار از سوي حريف قوي .11

كدكني دادن). شفيعي: ذيل طرح1336برابر شدن با حريف ضعيف و گاه تحقير وي(رك: دهخدا، 
 استكردن گرفتهنوعي مات«، به اشتباه آن را به معني »رخ طرح نهادن اسب و«در شرح عبارت« 

  ).195: 1381رازي، (نجم
: 1381رازي، ؛ نجـم 321: 1389؛ انوري، 51: 1381براي ديدن شواهد بيشتر رك: ظهيرفاريابي،  .12

  است:اصفهاني نيز آمدهالدين؛  در ديوان جمال33
 نان كه پيش رخي در غزي بود شاهيچ   ز پيش ماه همـي آفتـاب گشـت نهـان    

  )398: 1379اصفهاني، الدين(جمال

ترديد ايـن  است(همان) حال آن كه بيبه معني جنگ دانسته» غزا«را ممالة » غزي«دستگردي 
فرخ، نيـز در يـك موضـع،    است. در ديوان اثير اخسيكتي، مصحح همايون» عري«واژه تصحيف 

  ).296: 1389است (اخسيكتي، متن شدهوارد » عري«به جاي » عزي«وجه غلط 
 اسـت كاررفتـه بـه » يـونس «كـريم در قصـة   همين معنـي در دو موضـع از قـرآن   به» عراء«كلمه  .13

) و در شعر عرب هم سابقة كاربرد دارد. در زبان فارسـي الـف ممـدود    49؛ قلم / 145  ت/(صافا
بنا بر اشارة همايي، ظاهراً تبـديل  است. اين واژه به الف مقصوره و سپس به ياء مماله تبديل شده

  ).494- 491: 1381فتحة عين به كسره نيز از تصرفات فارسي زبانان است(مختاري، 
است. ظاهراً يك نسـخة خطـي از آن   پايان رسيدهه.ق به 785سرايش اين رسالة منظوم، به سال  .14

مرعشي  اهللا ة آيتخان در كتاب 12593/7است؛ تحت شمارة مسلسل كتابت شده 888كه به سال 
  ).177: 1394دل، شود(ميرزندهنجفي در قم نگهداري مي

المؤلف، كه به انضمام آثاري از اي است در حاشية نسخة خطي كتابي مجهولاين رساله، نگاشته .15
جزء مجموعة نسخ خطي طب اسـالمي در كتابخانـة    MS P 29رازي، با شمارة سينا و زكريايابن

  يك).وو مقدمه: سي 724: 1394دل، شود(ميرزندهنگهداري ميملي پزشكي امريكا 
هاي وزير، در طول آيد كه در شطرنج قدما، امتياز، امكانات و قابليتاز عبارت اخير چنين برمي .16

  است.بازي و تحت شرايطي خاص، قابل تغيير بوده
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 نامه كتاب

 نيلوفر - الدين خرمشاهي، تهران، جامي). چاپ بهاء1375قرآن كريم(

 العيون، چاپ ابوالحسن شعراني، تهران، اسالميه.الفنون في عرايس)، نفائس1381(الدينآملي، شمس

ثـر، چـاپ طـاهر احمـدالزاوي؛     و األالحـديث )، النهايـه فـي غريـب   1367محمـد( بناثير، مباركابن
 محمدالطناحي، قم، اسماعيليان.  محمود

 العرب، بيروت: دار صادر.)، لسان1414مكرم(منظور، محمدبنابن

 فرخ، تهران: اساطير.الدين همايون)، ديوان، چاپ ركن1389اخسيكتي، اثيرالدين(

 )، شرح قصايد خاقاني، تهران: زوار.1387استعالمي، محمد(

 الكتب.ياسين، بيروت: عالم)، المحيط في اللغه، چاپ محمدحسن آل1414عباد، صاحب(بناسماعيل

 )، ديوان، چاپ سعيد نفيسي، تهران: نگاه.1389(انوري، محمدبن محمد

 )، شرح ديوان خاقاني، جلد اول، تهران: زوار.1390برزگرخالقي، محمدرضا(

 )، شرح ديوان خاقاني، جلد دوم، تهران: زوار.1397( برزگرخالقي، محمدرضا

 )، چاپ محمدتقي بهار، تهران: معين.1392تاريخ سيستان(

 رفيان، تهران: سخن.) نقد صي1394تركي، محمدرضا(

 )، سرّ سخنان نغز خاقاني، تهران: سمت.1398( تركي، محمدرضا

 نرد، تقدير يا تدبير؟، تهران: عطائي.)، تخته1394تفضلي، ابوالقاسم(

 )، ديوان، چاپ وحيد دستگردي، تهران: نگاه.1379اصفهاني(الدينجمال

 موسويان،تهران، دستان. )، تاريخ جهانگشاي جويني، چاپ شاهرخ1386جويني، عطاملك(

 خانلري، تهران: خوارزمي.)، ديوان، چاپ پرويز ناتل1362محمد(الدينحافظ، شمس

 هاي جيبي. العراقين.چاپ يحيي قريب.تهران: شركت سهامي كتاب)، تحفه1357الدين(خاقاني، افضل

 )، منشĤت، چاپ محمد روشن، تهران: دانشگاه تهران.1384( الدينخاقاني، افضل

 )، ديوان. چاپ ضياءالدين سجادي، تهران: زوار.1385( الدينخاقاني، افضل

 قلعه، تهران: ميراث مكتوب.آقالعراقين، چاپ علي صفري)، تحفه1387( الدينخاقاني، افضل

 )، ديوان، چاپ علي عبدالرسولي، تهران: سنايي.1389( الدينخاقاني، افضل

 خوانساري، تهران: پاژنگ.سهيلي )، ديوان، چاپ احمد1369كرماني(خواجوي

 نامه. تهران: مجلس شورا.  )، لغت1336( اكبر دهخدا، علي

 )، امثال و حكم، تهران: ياقوت كوير.1395( اكبر دهخدا، علي
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 حسيني، تهران: مرتضوي.)، مفردات الفاظ قرآن، چاپ سيدغالمرضا خسروي1374( اصفهانيراغب

ــرات1999( اصــفهانيراغــب ــاء و محــاورات)، محاضَ ــاع، الشــعراء و البلاالدب غــاء، چــاپ عمرالطب
 االرقم.بن ابياالرقمدار  بيروت:

 السرور، چاپ محمداقبال، تهران: اميركبير.الصدور و آيه)، راحه1364علي(راوندي،محمدبن

 ها، تهران: اميركبير.ها از گفته)، خاقاني شرواني نكته1394زنجاني، برات(

 )، برگزيدة اشعار خاقاني شرواني، تهران: علمي و فرهنگي. 1384سجادي، ضياءالدين(

 )، فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني، تهران: زوار.1389( سجادي، ضياءالدين

 بهرح و تحليل بيتي دشوار از خاقاني ش«)، 1395ابراهيمي، سيدمنصور(محمدي، امير؛ ساداتسلطان
 .87- 73، صص1، ش7نامة ادب پارسي، سال، كهن»اب سخنپنج انامل به فتح ب

 )، كليات، چاپ عباسعلي وفايي، تهران: سخن.1389ساوجي(سلمان

الطريقه،چاپ محمدجعفر ياحقي؛ سـيدمهدي زرقـاني،   شريعهوالحقيقه)، حديقه1397غزنوي( سنايي
 تهران: سخن.

پ محســن شــجاعي، تــاجيكي، چــا )، فرهنــگ فارســي1385شــكوري، محمــدجان و همكــاران(
 فرهنگ معاصر.  تهران:

بازخواني انتقادي شروح آثار خاقاني و نظامي با تكيـه بـر   «)، 1400طايفي، شيرزاد؛ رمضاني، مهدي(
، 2، ش58شناسـي ادب فارسـي، سـال   ، مـتن »هـاي نـرد و شـطرنج   برخي از اصطالحات بازي

 . 32- 15، صص50پياپي

 ردي، تهران: قطره.)، ديوان، چاپ اميرحسن يزدگ1381ظهيرفاريابي(

 )، سندبادنامه، چاپ احمد آتش، [استانبول: وزارت فرهنگ].1948علي( سمرقندي، محمدبنظهيري

  )، فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي فارسي، تهران: زوار.1392فرشيدورد، خسرو(
 )، ساقي به ياد دار، تهران: آيدين. 1395بگلو، سعيد(قره

نامـة دكتـر   ، جشـن »پيرامـون چنـد بيـت از خاقـاني    «)، 1398بگلـو، سـعيد؛ رمضـاني، مهـدي(    قره
 .690- 685شميسا، چاپ ياسر دالوند، تهران: كتاب سده،   سيروس

 )، نوادر، چاپ احمد مجاهد، تهران: دانشگاه تهران.1396قزويني، محمدصالح(

 )، گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني، تهران: مركز.1392الدين( كزازي، ميرجالل

 )،  فارسي اصفهاني، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.1370ايران(كلباسي، 

، 14، هنـر و مـردم، دوره   »هاي برد و بـاختي در قـرن سـيزدهم   بازي«)، 1355معاني، احمد(گلچين
 .45- 28، صص164ش
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 )، ديوان، چاپ سيدمحمد دبيرسياقي، تهران: تيسا.1394گرگاني(المعي

 در چنگ، تهران: زوار.)، آتش ان1392ماحوزي، مهدي(

 اي از ديوان خاقاني، تهران: سمت. )، برگزيده1394ماهيار، عباس(

 الدين همايي، تهران: علمي و فرهنگي.)، ديوان، چاپ جالل1391مختاري، عثمان(

 عروس، تهران: مركز نشر دانشگاهي. )، بزم ديرينه1395كن، معصومه( معدن

شــرواني، چــاپ  ن بــر اشــعار خاقــاني  )، حواشــي دكترمحمــد معــي  1369معــين، محمــد( 
 سجادي، تهران: پاژنگ.  سيدضياءالدين

 )، اضافه، چاپ مهدخت معين، تهران: صداي معاصر.1394( معين، محمد

 ، تهران: دانشگاه تهران.)، كليله و دمنه، چاپ مجتبي مينوي1345منشي، نصراهللا(

 موحد، تهران: هرمس.)، مثنوي معنوي، چاپ محمدعلي 1397محمد(الدينمولوي، جالل

 )، فرهنگنامة صور خيال در ديوان خاقاني، تهران: زوار.1395فر، سعيد(مهدوي

 )، تجلّي شطرنج در ادب پارسي، تهران: فرزين.1394دل، احمد(ميرزنده

ــورات داودي، چــاپ محمدرضــا شــفيعي  1381رازي(نجــم ــوزات اســدي در مزم ــدكني: ) مرم ك
 سخن.  تهران،

 عبدالوهاب قزويني، تهران: پيامبر.نامه، چاپ محمدبن)، مرزبان1393وراويني، سعدالدين(


