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مفصّل فردوسي در مورد هند نشان باشد. اظهارات نسبتاً  غيره مي روم و خاقان چين و
بوده و  مفصّلهند و جامعة هند  ها راجع به دهد که در آن زمان اطّالعات ايراني مي

اهميت اين  روايات و سنن هندي از ديرباز در ايران شايع بوده است. بنابراين، نظر به
  است.خود گنجانيده  شاهنامةروايات در خود تاريخِ ايران، فردوسي آنها را در 

هرحال غرض از اين بحث اين است که اهميت اظهارات فردوسي دربارة  به
تاريخچة پيدايش شطرنج را بررسي کنيم تا نشان داده شود که آنچه فردوسي دربارة 

تر از آن است که در خود منابع قبلي و بعدي  شطرنج آورده است در حقيقت مفصّل
يد يادآور شد که تقريباً تمام کساني که هندي، ايراني و همچنين عربي آمده است. با

اند، اظهارات  هاي معتبر و مستندي دربارة تاريخِ شطرنج نوشته مقاالتي و يا کتاب
  اند. آن استناد کرده فردوسي را در اين ضمن معتبر شمرده، به

، ضمن تاريخِ انوشيروان شاهنامهداستان پيدايشِ شطرنج، چنانکه عرض شد، در 
قولِ فردوسي يک نفر راي هندي يعني راجاي هندي از قنّوج، سفير  به بيان شده است.

هاي  تحف و ارمغان نزد انوشيروان فرستاد. اين فرستادة راجاي هندي همراه با خود را به
تيغ هندي و اقالمي  ،الماس ،مختلفي شامل چتر هندي، زر و گوهر، مشک، عنبر، ياقوت

پيشگاه پادشاه ايراني رسيد. عالوه بر  شد، به مي ديگر که در شهرهاي قنّوج و ماي توليد
اي از طرف راجاي هندي براي انوشيروان و بازي شطرنج يعني تختة   اين تحف، نامه
انوشيروان تقديم نمود.  عنوان پيشکشي به هايش از عاج و ساج را هم به شطرنج و مهره

از درباريانش ياد نداد. پادشاه و هيچ يک  اين فرستادة هندي طريقة بازي شطرنج را به
پس انوشيروان بوذرجمهر را فراخواند و گفت که او طريقة بازي را خود دريابد و 
بوذرجمهر در يک روز و يک شب طريقة بازي را دريافت که براي فرستادة هندي 

  دانست: موجب شگفتي شد زيرا که مي
ــنيد   که اين تخت و شطرنج هرگز نديـد  ــان هنـــدي شـ   نـــه از کاردانـ

ــن    ونــه فـــراز آمــدش راي ايـــن  چگ ــاي اي ــرد کســي ج ــي نگي   بگيت
قبل از اينکه تاريخِ مختصر شطرنج که فردوسي بيان کرده است، نقل شود، مناسب 
است که نظرات نويسندگان قبل از فردوسي و يا معاصر و بعدي او را در اينجا بياوريم 
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دست زد و اهميت و اي بين اظهارات فردوسي و اين نويسندگان  مقايسه تا بتوان به
  مناسبت نظرهاي فردوسي دربارة شطرنج را روشن کرد.

وقتي که در قرن ما نويسندگان هندي و اروپايي قرار بر اين گذاشتند که تاريخِ 
شطرنج را بنگارند، دربارة زمان آغاز و مکان پيدايش آن دچار اشکال شدند. در اين 

فردوسي آنها را راهنمائي کرد تا  شاهنامةشرايط تنها بعضي از منابع ايراني از جمله 
اين نتيجه رسيدند که شطرنج، يک بازيِ هندي است که از بازي چتورنگ گرفته شده  به

معني چهار و انگ يعني  است. چتورنگ مرکب از دو لغت چتور و انگ است. چتور به
عضو. پس چتورنگ يعني داراي چهار عضو. ارتش هند هم چهار عضو (قسمت) 

ها  هاي چتورنگ نيز به همين نام که عبارت بود از عرابه، فيل، سوار، و پياده. مهرهداشت 
گويند که  عرف عام چوسر مي شود و چتورنگ همان است که امروز آن را به خوانده مي

ادامه  (Dice)تاس  کنند و بازي را با در آن چهار نفر (يعني دو تيم دو نفري) شرکت مي
  دهند. مي

زبان پهلوي يا فارسي ميانه است که در آن  پاپکان اولين رمان به کارنامک اردشير
تا  ۲۲۶(دوره حکومت:  شطرنج اشاره شده است. اين رمان مبني بر احوالِ اردشير به

قولِ نلدکي اين اثر  م) پسر پاپک، بنيانگذارِ سلسلة پادشاهان ساساني است. به ۲۴۱
م نوشته  ۶۲۸تا  ۵۹۰ني بين سالهاي غيرمورخ در دورة حکومت خسرو پرويز دوم يع

دهد که کارنامک اردشير پاپکان احتماالً در سال  شده است ولي پروفسور براؤن نظر مي
م در دورة حکومت  ۵۵۰ها در سال  حيطة تحرير درآمده است يعني ايراني م به ۶۰۰

کي از بازي شطرنج آشنائي کامل داشتند و ي چنانکه فردوسي نوشته است، با انوشيروان،
  قهرمانان ملّي آنها در اين بازي مهارت فراواني داشته است.

م  ۸۵۰و  ۶۵۰زبان پهلوي است که مابين سالهاي  چتورنگ نامک کتاب ديگر به
  ايران آمد. نوشته شده است. در اين کتاب تصريح شده است که شطرنج از هند به

ئل قرن هفتم رماني سوباندو يکي از نويسندگان هندي در اواخر قرن ششم و يا اوا
نام وساوا دتّا نوشت. اين رمان غالباً اولين مأخذ هندي است که  سانسکريت به به زبان 
  شطرنج اشاره شده است. در آن به
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دهد که شطرنج بازي  جاحظ نويسندة معروف عربي در رسائلِ خود اطّالع مي
  .معروفي است که در هند اختراع شده است

وجود ندارد » گ«و » چ«که در عربي حرف  از آنجائيچتورنگ واژة هندي است. 
  درآمد.» شطرنج«شکل  به» چتورنگ«مبدل شد و » ج«به » گ«و » ش« به» چ«بنابراين 

ها در شطرنج مهارت شاياني بهم رساندند و اکثر ثروتمندان عرب يک نفر  عرب
متعددي  هاي دوران حکومت عباسي کتابدر باز را در استخدام خود داشتند.  شطرنج

عربي  م) کتابي دربارة شطرنج به ۹۰۰العدلي (عربي نوشته شد. زبان  دربارة شطرنج به
باز معروف هستند  نوشته است. همين العدلي از عربستان و الرازي از ايران دو شطرنج

  هاي جديد دربارة شطرنج برده شده است. که اسم آنها حتّي در کتاب
 )م ۹۴۷ه/ ۳۳۶ليف: أالذهب (سال ت در مروج مسعودي نويسندة معروف ديگر عربي

  نويسد: کند. او مي ارائه مي دربارة شطرنج مهمي اطّالعات مختصر ولي
ناهود پسر برهمن تا صد سال حکومت کرد. در دورة سلطنت او چتورنگ ايجاد 

اسکندر رومي  شد. دامان جانشين ناهود شد و سپس پورس پس از جنگ با
د و چهل سال حکومت کرد و بعد از او دبشليم يا پادشاه شد. پورس تا يکص
را  کليله و دمنهدست گرفت. همين پادشاه کتاب  دستلم زمام حکومت را به

تخت نشست و در عهد  تأليف نمود. بعد از دبشليم شخصي بنام بليهت به
  حکومتش بازي شطرنج معمول شد.

دهند، از اين  دي مياين اظهارات مسعودي اهميت زيا نويسندگان تاريخ شطرنج به
  داند. جهت که مسعودي شطرنج را بازي هندي مي

نيز در آثارِ فردوسي، ديگران  شاهنامةبينيم که قبل از ذکرِ شطرنج در  بدينسان مي
از فرهنگهاي فارسي هم  اند. بعد از فردوسي در بعضي اين بازي هندي اشاره کرده خود به

  آمده است: »عجم بهارِ«لغت شطرنج توضيح داده شده است. در 
صورت  معني بيخي که به شطرنج معرب سترنگ است که لفظ فارسي است به

هاي اين بازي  گويند. چون اکثر مهره گيا نيز مي آدمي باشد و لهذا آن را مردم
  اند. مجاز اين بازي را نيز سترنگ گفته نام انسان است، به به
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اند که شطرنج  محقّقين گفته از بعضيباز توضيح داده شده که  عجم بهارِدر همين 
معني عدد چهار است و  است، مرکّب از چتر که بهمعرب چترنگ است که لفظ هندي 

ذا چترانگ معني رکن استعمال شده است. لٰه مجاز به معني عضو است و به انگ که به
لشکري را گويند که چهار رکن داشته باشد و اين بازي نيز چهار رکن دارد سواي شاه 

  زين که فيل و اسپ و رخ و پياده است.و فر
  عالوه بر اين در فرهنگ آنند راج توضيح داده شده که:

صهه بن داهر  »برهان«واضع شطرنج را صهه بن واهر از حکماي هند و صاحبِ 
  و ديگري نذر بن داهر نگاشته.

 در اثرِ معروف» مدبر فخرِ«معروف به» مبارکشاه«محمد بن منصور بن سعيد ملقّب به
هجري) داستان راي  ۶۲۶-۷ (تاليف: بعد از سال »ةالشجاع احلرب و آداب« و معتبرِ خود

آورده است. آنچه  را فرمان او ساخته شد، و نوشيروان و رسوالن روم هند، که شطرنج به
اقتباس و بازگويي همان  کم و بيشدربارة شطرنج و پيدايش آن در اين داستان آمده 

که در سال  شاهنامهاش اين است که بعد از  . معنياست شاهنامهنظرهاي فردوسي در 
هجري يعني در دوران تقريباً دويست  ۶۲۷هجري صورت نهايي يافته بود تا سال  ۴۰۰

شد و نويسندگان  دربارة شطرنج معتبر تلقّي مي شاهنامهو بيست و هفت سال اظهارات 
الفاظ ديگر آنچه فردوسي  دادند. به ميمعتبر و دانشمند آنها را شايستة نقل و اقتباس قرار 

دربارة شطرنج و پيدايشِ آن گفته بود نويسندگان بعد از او همان نظر را دربارة اين 
  موضوع داشتند.

نامة دهخدا در ضمن توضيح و تشريح شطرنج، نظرهاي فردوسي هم نقل  در لغت
بارة شطرنج نوشته شده عربي که در زبان پهلوي و همچنين آثار  شده ولي دهخدا از آثار 

  و در اوائل اين معروضات نام آنها برده شد، استفاده نکرده است.
هاي پهلوي، عربي، سانسکريت  خالصه اينکه از اظهارات نويسندگان مختلف زبان

دارد، يعني در وجود شود که دربارة تاريخِ شطرنج نظرهاي مختلفي  و فارسي آشکار مي
ني دربارة اين بازي وجود داشته است و بنابراين گوناگو هاي مختلف روايات دوره

شود و همة  مورخ امروزي شطرنج در بيان تاريخ قطعي اين بازي دچارِ اشکاالتي مي
  اند. نويسندگان دربارة شطرنج اين مشکل را بيان کرده
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قلّت مآخذ معتبر و قديمي دربارة تاريخِ شطرنج و اجمال بيانات نويسندگان  نظر به
اظهارات نسبتاً مفصّل فردوسي در مورد پيدايش و تاريخچه و  ،اين بازي ع بهقبلي راج

هاي فردوسي دربارة شطرنج  طريقه بازي شطرنج حايزِ اهميت فراواني است. نوشته
پهلوي، عربي، سانسکريت و  هاي  مطالبِ نويسندگان قبل و بعد از او که به زبان با

آمدي  ايد افزود که اگر تاريخِ قطعي وقوع پيشاند متفاوت است. همچنين ب فارسي نوشته
يکديگر حتّي متغاير هم باشند،  رواياتي دربارة آن، ولو آنکه با در دست نيست، اتکا به

کنند. اين روايات  ناگزير است، زيرا همين روايات هستند که ما را به حقيقت هدايت مي
ابزار تاريخ  که اين روايات را با هرحال الزم است باشند. به نقطة آغاز کارِ تحقيقيِ ما مي

  و علوم مربوطه ديگر بسنجيم و حقيقت حال را دريابيم.
هاي  همانگونه که اشاره شد آنچه فردوسي دربارة تاريخِ شطرنج نوشته، با نوشته

از  تر است و اين امر بيانگر آن است که فردوسي مفصّلآنها  و نسبت بهديگران متفاوت 
هاي وي مبني بر  ا روايات هندي استفاده نکرده است بلکه نوشتهمنابع عربي، پهلوي و ي

رواياتي است که غالباً در خود زمان او در ايران شايع بوده است. وي از فردي فرزانه 
  گويد: بنام شاهو، دربارة شطرنج نقل قول کرده است، چنانکه مي

  ز شاهوي پير ايـن سـخن يـادگير     چنين گفت فرزانـه، شـاهوي پيـر   
در اينجا نقل کنيم  شاهنامهمناسبت نخواهد بود اگر خالصة تاريخِ شطرنج را از  بي

تا بتوانيم اهميت و اساسِ تاريخي آن را تعيين نمائيم. فردوسي دربارة پيدايشِ شطرنج 
  چنين نوشته است:
نام جمهور که پسري داشت  از شهرهاي هند، پادشاهي بود به ،در شهر سندل

ر درگذشت پسرش خردسال بود لذا قرار بر اين گذاشتند نام گو. چون جمهو به
که برادر شاه مذکور را که ماي نام داشت و فرمانرواي شهر دنبر بود، 

شاهي جمهور را بر سر  سندل آمد. تاج پادشاهي سندل برگزينند. پس ماي به به
ه زن وي نيز ازدواج کرد. بعد از مدتي اين زن از ماي، پسري را زاد ک نهاد و با

زودي بدرود حيات گفت و در آن زمان  او را طلحند نام دادند. ماي هم به
پسرش طلحند دو ساله بود و گو هفت سال داشت. چون هردو برادرِ کوچک 

نامداران کشور بر آن شدند که در دوران کودکي پسران، مادرشان که  ،بودند
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اين پيشنهاد را  زني دادگر و شايستة فرمانروائي بود، بر تخت نشيند. زن نيز
پذيرفت. سالها گذشت. هردو پسر جوان شدند. اختالفي بين اين دو برادر بر 

جنگ کشيد. سپاه گو بر ارتشِ طلحند  وجود آمد و مسئله به سرِ تخت و تاج به
قولِ  آخر رسيد، به غالب آمد. چون طلحند نااميد و غمگين شد و طاقتش به

  فردوسي:
ــپرد   ردبر آن زين زريـن بخفـت و بمـ    ــو را س ــد گ ــور هن ــه کش   هم

يعني بدون اينکه کسي طلحند را بکشد، ندامت شکست و هزيمت در جنگ 
برادر او را کشت. چون اين خبر به برادرش گو رسيد، تأسف خورد و اين خبر بد را  با
  مادرش داد و او: به

  ايوان و کـاخ آتـش انـدر فگنـد     به  همــه جامــه بدريــد و رخ را بکنــد
آئينِ هندوان خود را  داد که آتش سوزاني برافروزند و خواست تا به ورمادر دست

  آتش بسوزاند: به
  و زان پس، بلنـد آتشـي برفروخـت     بسـوخت  بزرگـي  تخـت  و کاخ همه

  وزان سوگ، پيدا کنـد ديـن هنـد     آئـين هنـد   که سوزد تن خـود، بـه  
د شوهرِ خود جس خود را با ،بايد يادآور شد که در هند مرسوم بوده است که زن

  گويند. در اينجا فردوسي احياناً دچار اشتباهي شده است. مي» ستي«سوزاند و اين رسم را  مي
هرحال چون گو از عزمِ مادر خود آگاه شد، خدمتش رسيد و خواست حقيقت  به

مادر گفت:  حال را باز گويد ولي مادرش آماده نبود که عذرش را بپذيرد. بنابراين گو به
بدگُماني از دلِ تو رخت بربندد، نخست آرام بگير و سپس رزمگاه و کارِ شاه براي آنکه 
کنم که کسي در مرگ طلحند گنهگار نيست. او  دهم و ثابت مي تو نشان مي و سپاه را به

ايوان خود برگشت و فرزانة جهانديده را پيش خواند و آنچه  را عمر سرآمده بود. گو به
اي از رزمگاه و پيکارِ شاه  اد. خردمندان و تيزهوشان نقشهميان نه مادر گفته بود، در به

طرح کردند. گو خود ميدان جنگ و پيش راندن سپاه، همه را برايشان تعريف نمود. 
جهانديدگان در شب تيره تا سحر بيدار ماندند و باآلخره از چوبِ آبنوس تختي ساختند 

تراشيدند و بر روي آن که بر آن صدخانه نقش کردند. دو لشکر از ساج و عاج 
  خراميدن لشکر و شهريار را نشان دادند.



  ٧٨  قند پارسي

  

گويد که منظور از  کند و مي فردوسي بعد از اين، طريقة بازي شطرنج را نيز بيان مي
شطرنج و شاه و بازي، نمايش وضع طلحند در ميدان جنگ و حالِ مرگش بود. مادر 

  چشم ديد. آخرين ساعتهاي زندگيش بهبازي شطرنج نگاه کرد و حالِ پسر را در  دقّت به با
تفصيل نوشته است، در مأخذ ديگر  آنچه فردوسي دربارة تاريخِ پيدايش شطرنج به

 لين شاعري است که اطّالعاتنيامده، پس بايد نتيجه گرفت که فردوسي احتماالً او
ة شطرنج هم رسانده و بنابراين بيشتر نويسندگان بعدي دربار مفصّلي را دربارة شطرنج به

  اند. از اطّالعات فردوسي در اين مورد استفاده کرده
هاي فردوسي دربارة شطرنج، چند اسم آمده است که عبارتند از: سندل  در نوشته

اسم شهري، جمهور اسم راجاي سندل، گو پسر جمهور و طلحند پسر ماي، دنبر اسم 
کان دارد که شکل و ها هندي هستند و ام شهري، ماي اسم راجاي ديگر هندي. اين اسم

فارسي بنابر مالحظات گوناگوني تغيير کرده باشد و بنابراين بايد  صورت و تلفّظ آنها به
 ،اگر اظهارات فردوسي دربارة شطرنج را حقيقي بدانيم ها را درست بشناسيم. اين اسم

هاي  دانيم که راجگان خانواده شناخت درست اين اسامي خيلي مشکل نخواهد بود. مي
هندوستان ها در شمال و  يا کشانها در کابل و پنجاب، گُپتاها و متعاقب آنها وردهنکشن 

ساساني حکومت  پادشاهان ها در قسمت جنوبي هند، همزمان با مرکزي و چالوکيه
ايران داشتند و بعضي از اينها حتّي خراجگذار  کردند و همة اينها روابط نزديکي با مي

  ساسانيان بودند.
کليله و ضافه کنم که فردوسي متعاقب داستان شطرنج، آنچه دربارة در آخر بايد ا

هند از ايران در دورة انوشيروان عادل نوشته است، معتبر  و آمدن برزويه طبيب به دمنه
شود و بنابراين تا وقتي که گزارش معتبر ديگري دربارة پيدايش و تاريخِ  تلقّي مي
تواند  اين بازي هندي نوشته است، مي دست ما نرسد، آنچه فردوسي دربارة شطرنج به

  داراي اعتبار تاريخي تلقّي شود.
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