
 WWW.TARIKHFA.COM                                  ماتيكان گزارش شترنگ و نهش نيواردشير
 

 1 رگ ب
 

کان  مات�

 �رنگ  و  ��ش ��وارد��ر� ��ارش 
 

 ندهپژوه

 سعيد عريان

 

 تهيه و نشر الكترونيك

 كيانيعليـرضـا 

 

 منتشر شده در تارنماي

WWW.TARIKHFA.COM 



 WWW.TARIKHFA.COM                                  ماتيكان گزارش شترنگ و نهش نيواردشير
 

 2 رگ ب
 

 پيشگفتار

 

جا مانده از زبان پارسي ميانه (پهلوي) ه هاي ب شترنج نامك، گزارش چترنگ يا ماتيكان شترنگ يكي از كتاب

نامه. اين كتاب به  ماتيكان چترنگ يعني كتاب شترنج يا شترنج .پارسي ميانه براي كتاب، ماتيكان بوده ةاست. واژ

داستان ابداع بازي نرد توسط بزرگمهر بختگان اشاره دارد. اين بازي را بزرگمهر در پاسخ به بازي شترنج كه 

هايي از اين  د. فردوسي نيز در شاهنامه گوشهكن فرستد، ابداع مي روان ميه سچيدرم پادشاه هندوستان براي انوشَ

 :شود است كه اينگونه آغاز مي  مهر به نظم درآورده داستان را از يادگار بزرگ

 كه رستم ز بوزرجمهر و ز شاه                                                                                 سپاس از خداوند خورشيد و ماه

 ز شطرنج بايد كه رانم سخُن                                                                                  بن  ين كار دلگيرت آمد بهچون ا

 گفتار بيدار كار آگاهانز                                                                                              چنين آگهي يافت شاه جهان

 ابابيل و چتر و سواران سند                                                                                              شاه هند ةكه آمد فرستاد

 نبشته به نوشين روان راي هند                                                                    اي بر پرند بياورد پس نامه

 كه گويند پس خانه او كدام                                                                        اي را به نام بدانند هر مهره

 رخ و اسپ و رفتار فرزين و شاه                                                                                       پياده بدانند و پيل و سپاه

 درين كار پاكيزه راي آورند                                                                                           گر اين نغزبازي بجاي آورند 

 بخوبي فرستم بران بارگاه                                                                                        همان باژ و ساوي كه فرمود شاه

 ازين دانش آيند يكسر ستوه                                                                                             و گر نامداران ايران گروه

 نخواهند زين بوم و بر باژ و ساو                                                                                          چو با دانش ما ندارند تاو

 

 ديورسام بزرگ، پادشاه هندوستان سچيدرم دادگر روانه انوشَ فرمانرواييدر اين داستان آمده است كه در زمان 

هاي آن از زمرد و ياقوت سرخ بود، به  براي سنجش خرد و دانايي ايرانيان و اثبات برتري خود شطرنجي را كه مهره

اي  همراه هدايايي با ارزش به دربار ايران فرستاد و تخت ريتوس دانا را نيز گمارده انجام اين كار ساخت. او در نامه

شاه ما هستيد، دانايان شما نيز بايد از دانايان ما برتر باشند. پس از آنجا كه شما شاهن«به شاهنشاه ايران نوشت: 

 » بازگوييد و يا پس از اين ساو و باج براي ما بفرستيد. (شطرنج)ايم  يا روش و شيوه آنچه را كه به نزد شما فرستاده

ايران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست و هيچ يك از دانايان در اين چند روز چاره و روش آن  نشاهشاه

اين شطرنج را چون «را نيافت، تا اينكه روز چهلم بزرگمهر كه جوانترين وزير انوشَه روان بود به پا خاست و گفت: 

ند و هر كدام خرد و دورانديشي بيشتري داشته جنگ هاي خود با هم مي اند كه دو طرف با مهره ميدان جنگ ساخته

 ها را گفت.  و رازهاي كامل بازي شطرنج و روش چيدن مهره» شود. باشد، پيروز مي



 WWW.TARIKHFA.COM                                  ماتيكان گزارش شترنگ و نهش نيواردشير
 

 3 رگ ب
 

شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد و دوازده هزار سكه به او پاداش داد. پس از آن تخت ريتوس با بزرگمهر به 

س پيروز شد. روز بعد بزرگمهر تخت ريتوس را به نزد خود خواند و بازي پرداخت. بزرگمهر سه بار بر تخت ريتو

شويم و اگر نتوانستيد  اگر شما اين را پاسخ داديد ما باجگزار شما مي«وسيله بازي ديگري را نشان داد و گفت: 

وين ديورسام چهل روز زمان خواست، ولي هيچ يك از دانايان آن سرزمين نتوانستند » بايد باجگزار ما باشيد.

 نردگشايي كنند و بدين سان شاه هندوستان پذيرفت كه باجگزار ايران باشد. اين بازي نو تخته  اردشير را چاره

 .بود

هاي پهلوي، پژوهش سعيد عريان، پژوهشكده زبان و  گزارش چترنگ و نهش نيواردشير برگرفته از كتاب متن

است كه به كوشش عليرضا كياني در  130-127صص  -معاونت پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي كشور -گويش 

 .شود تارنماي تاريخ فـا تهيه و منتشر شده، و به تمام هم ميهنان گرامي پيشكش مي
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 زدانـنام يه ب

شا، براي برآزمودن  ايدون گويند كه اندر پادشاهي خسرو انوشَه روان، از سوي سچيدرم، بزرگ شهريار هندوان-1
، شانزده تاي از زمرد و شانزده 3، اين چنين جفت 2، چترنگ 1خرد و دانايي ايرانشهريان و نيز سود خويش نگريدن 

 تاي از ياقوت سرخ ساخته و فرستاده شد.

 پربها همراه يشتر بار زر و سيم و گوهر و مرواريد و جامه نودپيل كه با آن چيزهار و دويست اُ، هزاچترنگبا آن -2
 همراه فرستاد. كرد، فرستاد؛ و چون تترگدوس در ميان هندوان برگزيده بود، او را نيز

نشاه باشد، بر ما همه شاه يبايسته است نام شما به شاهنشاه ه طومار چنين نوشته شده بود كه: هم چنان كهب-3
و در غير اين صورت ساو  چترنگ را تشريح كنيد و يااين  5م داناتر باشند. يا چ 4 بايد كه دانايان شما نيز از آنِ ما

 فرستيد.باج ب

 چترنگم آن تشريح كردن چ يبراكس از دانايان ايرانشهر نبود كه شاهنشاه سه روز زمان خواست و هيچ -4
 شايسته باشد.

 بزرگمهر بختگان بر پاي ايستاد.سه ديگر روز -5

باشيد، من چم اين چترنگ را تا امروز از آن سبب تشريح نكردم تا شما و هر كه در  7 او گفت كه انوشَه-6
 ايرانشهر باشد بداند كه اندر ايرانشهر من مرد داناتر هستم.

7-انم و نيز چيزي ديگر كنم وست م ميكنم و ساو و باج از سچيدر يرا به آساني تشريح م چترنگم اين من چ 
گمان باشيد كه  يب كارگيرم و به اين  سچيدرم فرستم كه آنرا تشريح كردن نتوان، من از او دوباره ساو مي يسو

 هستيد و دانايان ما از آنِ سچيدرم داناتر هستند. 8 يارزان يشما به شاهنشاه

 .دفرمود دوازده هزار درهم به بزرگمهر دادن يبزرگمهر، تترگدوس ما، و يشاهنشاه سه بار گفت كه زنده باش-8

 را به چم كارزار همانند كرد.چترنگ روز ديگر بزرگمهر، تترگدوس را به پيش خواست و گفت كه سچيدرم اين -9

اصلي، همانا رخ بر چپ و راست، فرزين همانند ارتشتاران  ةمهري ساخت، شاه بعنوان او همانا دو سرخدا-10
 همانند سواران ساالر، پياده، آن هم همانند پياده پيش رزم. پشتيبانان ساالر واسساالر، پيل همانند پ

__________________________________________________ 

 شترنج (در اصل چترنگ بوده و تحت تأثير زبان عربي بصورت شترنج تغيير يافته است).-2                  به مالحظة سود خويش.-1

                                                                    معنا و مفهوم.-5                                     دانايان ما.-4                 بصورت دو طرف قرينه.-3

 ارزنده.-8                                شكيبا باشيد.-7                                          خراج.-6
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كرد، بزرگمهر سه دست از تترگدوس برد و به سبب سپس تترگدوس چترنگ را در ميان نهاد، با بزرگمهر بازي -11
 آن برد، رامش بزرگ به همه كشور آمد.

 سپس تترگدوس بر پاي ايستاد.-12

و فره و هماوندي و پيروزگري را به شما داد، از اين روي شايسته است  9ورج   و گفت كه انوشَه باشيد، ايزداين-13
 باشيد. 10كه فرمانرواي ايران و انيران 

س از چندي دانايان هند، با خرج و رنج بسيار، اين چترنگ را چنين جفت نهاده به اين جا آوردند، هيچ كس پ-14
 را توان تشريح كردن آن نبود.

 آن را تشريح كرد. آسودگيو  يخويش اين چنين به آسان 11بزرگمهر شما از آسن خرد -15

 .13 ه گسيل كردرا به گنج شاهنشا 12 تترگدوس) آن مقدار خواستهپس وي (-16

 شاهنشاه ديگر روز بزرگمهر را به پيش خواست.-17

سچيدرم  يبسو كنم و مي«ي را كه گفتي بزرگمهر ما، چيست آن چيز يپس او به بزرگمهر گفت كه ا-18
 .»فرستم يم

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 قدرت غيرقابل تصور.-9

 غيرايراني.بيگانه، -10

 خرد فطري.-11

 دارايي.-12

 تحويل داد.-13
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بزرگمهر گفت كه از دهبدان اندر اين هزاره، اردشير كاراتر و داناتر بود و نيواردشير را چنين جفت به نام -19
 نهم. اردشير نام مي

 كنم. همانندتختة نيواردشير را به زمين سپندارمذ -20

سياه را به  يد را به روز همانند كنم و پانزده مهره كنم، پانزده مهره سپ همانند و سي مهره را به سي روز و شب-21
 كنم. همانندشب 

 كنم. همانندرا به گردش اختران و گردش سپهر  14يك جفت گردانه -22

 است و هر نيكي را او داد. ييك 15 آنگونه همانند كنم كه هرمزد يا يك را بر گردانه شمارة-23

 همانند كنم. يو گيت 16 مينودو را به -24

25-سه را به هومهمانند كنم. كردار نيكانديشه و گفتار و  ييعنخت و هوورشت ت و هو 

و خاوران، نيمروز خراسان  ي يعنيگيت يچهار سو ا به چهار آميزش كه انسان از آن بوجود آمد و سپسچهار ر-26
 كنم.و باختر از آن پديد آمد، همانند 

 كنم. يم همانندآيد  كه از آسمان مي يچون خورشيد و ماه و ستاره و آتش و رعد يپنج روشنپنج را به -27

 كنم. همانند ميدر شش گاهنبار شش را به آفرينش آفريدگان -28

 كنم. يم همانندآفريد  يرا در گيت ي كه آفريدگاننهادن نيواردشير را بر تخته به هرمزد خدا هنگام-29

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 تاس.-14

 اهورامزدا (پروردگار هستي بخش بزرگ دانا)-15

 جهان واپسين.-16
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ي به مينو كنم كه بند آنان در گيت اي را به مردماني همانند مي ها براساس هر گردانه گردش و چرخش مهره-30
ي بر ديگر يشود كه يك يم يروند و گاه يگردند و به پيش م يهمه م دوازده برجپيوسته است و به هفت سياره و 
 زنند. يم يبر ديگر ييك ياندر گيت زنند و برچينند، چنان مردمان كه

 يباشند و گاه 17گردش  ي در حالرا برچينند، مردم كه همه از گيت ها ي همه مهرها بنابر گردش گردانه يو گاه-31
 همانند مردمان كه به رستاخيز همه باز زنده شوند.بار ديگر نيز بنهند 

 ي ازافسار يدارا 18ي تازي هم مو پشاهنشاه چون آن سخن از او شنيد آسوده شد و فرمود دوازده هزار اس-32
، دوازده هزار زره هفت كرد و دوازده رد جوان كه از ايرانشهر برگزيده شده باشندزر و مرواريد و دوازده هزار م

، دوازده هزار كمر هفت چشمه و ديگر هر چيز درخور دوازده هزار مرد و 19ر پوالدين هندو ويراسته هزار شمشي
 پيراييدن. 20 رناتر، هرچه نابپاس

 ييزدان به سو يو يار 21 گزيده به جهش نيك يروزگار ختگان را بر آنها ساالر كرد و دربزرگمهر ب سپس-33
 هندوان فرستاد.
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 گذر.-17

 داراي موي يك رنگ.-18

 زينت داده شده در هند.-19

 هرچه زودتر.-20

 زماني شاد و خجسته.-21
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 ختگان چهل روز زمان خواست.شا، چون آنان را به آن آيين ديد از بزرگمهر ب سچيدرم، بزرگ شهريار هندوان-34

 از دانايان هندوان نبود كه چم آن نيواردشير را بداند. هيچكس-35

بزرگ به  يآن ساو و باج را از سچيدرم ستاند و به جهش نيك و شكوه 22 بزرگمهر بار ديگر، هم چند-36
 ايرانشهر باز آمد.

كه به  اند كه، پيروز آن فته، از آن روي دانايان نيز گ23 به نيرنگ است ياين كه آن باز چترنگگزارش چم -37
 د.كنن يم يدانستن را گواه يور مايه و 24ي خرد ببرد، و از آن سبب همه بازي راخرد 

و كوشش در نگاه داشتن ابزار خود بيش از كوشش در بردن ابزار آن  25 اين كه، نگرش چترنگكردن  يباز-38
 ديگر در پرهيز و آن 27 به كار يو همواره ابزار يك 26دست بد بازي نكردن  يو به اميد بردن ابزار آن ديگر يديگر

 نامه نوشته شده است. و ديگر آن چنان كه در آيين يبصورت كامل انديشش داشتن و نگر 28

 ي و رامش.فرجام يافت به درود و شاد

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 برابر.-22

 نياز به انديشه دارد.-23

 انديشمند بودن.-24

 توجه.-25

 دست به بازي اشتباه نبردن.-26

 در حمله.-27

 پدافند، دفاع.-28
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