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Abstract 

Hafez is one of the most famous poets of the Iraqi Style, who used the concepts in 

different disciplines and the common games like backgammon and chess in his poetry in the 

most appropriate form. His use of the aforementioned disciplines and games is never artificial 

and does not hamper the eloquent and delicate face of his poems. In some of his lines, he used 

chess and castling of the rook; to understand such poetic delicacies, we have to understand the 

meaning of such concepts and expressions or moves in games. In some cases, the interpreters 

of Hafez have not been able to make a sound interpretation of such expressions and moves in 

chess in the concerned poetic lines. This paper has described such concepts, using a 

descriptive-analytic method. The castling of the rook or bringing the king to the rook is made 

once to make the king safe. Unfortunately, this concept has been interpreted in a wrong way 

based on the literal meaning of the concept in the dictionaries.  
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 چکیده:

و شطرنج و... در  های مرسوم زمان خود مانند نردعلوم مختلف و بازیاصطالحات حافظ یکی از مشهورترین شاعران سبک عراقی است که از 

نماید و اشعارش اندک، اما دقیق و با رعایت تمام جوانب استفاده کرده است. بهره بردن او از این اصطالحات هیچگاه تصنعی و غیرمنتظره نمی

و... « زدن رخشاه»، «انگیزشه»کند. او در برخی از ابیاتش از اصطالحات شطرنج، مانند گریز نمیچهرۀ لطیف و دلنشن غزل او را زمخت و مخاطب

استفاده کرده است که فهم دقیق آنها برای درک ظرافت این ابیات، الزامی است. در برخی موارد شارحان دیوان حافظ به درستی از عهدۀ شرح 

ز حافظ پرداخته شده در بیتی ا« زدن رخشاه»توصیفی به شرح اصطالح  -اند. در این مقاله به روش تحلیلاصطالح و به تبع از شرح بیت برنیامده

شود و در هر بازی فقط طبق است که باعث دور کردن خطر از شاه می« به قلعه رفتن شاه»یا « جایی شاه با رخجابه»است. این اصالح به معنی 

 ح را با تکیه برها این اصالرود. اما در تمام شرحپذیر است و در صورت استفاده نکردن فرصت برای همیشه از دست میشرایطی یک بار امکان

 اند.اشتباه معنی کرده... های لغت وفرهنگ

 رخ زدن، شطرنج.حافظ، رخ، شاه، شاه کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

ت أای داده است و با جرزمان به لفظ و معنی اهمیت ویژههورترین شاعران شعر فارسی است که همشحافظ شیرازی از م

 ،و وسواس تر این دقتها دقت و وسواس خاصی داشته است. از این مهماغلب واژه برای به کاربردن که او توان گفتمی

طبیعتاً برای فهم و درک هنر حافظ در معنی کردن و نه بیت را از سالست و روانی دور کرده است.  نه به معنی لطمه زده

حافظ، اهمیت داد هنری   دغدغۀه اندازۀ ب های دیگر بیت، بایدبا برخی واژه ها و ارتباط خفی و زیبای آنبسیاری از واژه

 واهد ماند.خادی از هنر حافظ و لطافت بیت مغفول یبخش ز وگرنه

 

 پیشینۀ تحقیق. 1

اما در مورد  ،و شعر حافظ مقاالت و کتب متعددی نوشته شده است که در جای خود حائز اهمیت است در مورد هنر

توان به های شعر فارسی مقاالتی نوشته شده است. از جمله میکاربرد اصطالحات شطرنج در شعر فارسی و برخی از سبک

اشاره کرده.  (113-103 :1394، و احسان رئیسی )نوریان و رئیسی از مهدی نوریان« انگیزحکم پادشاه»ای با عنوان مقاله

از احمد گلی و « ایجانی و عراقیبملی بر دقایق شطرنج در شعر شاعران برجستۀ سبک آذرأت»ای با عنوان همچنین مقاله

رخ شطرنج، همان قلعه »ای دیگر از طائفی و رمضانی تحت عنوان مقاله (178-157: 1393مهدی رمضانی )گلی و رمضانی، 

: 1399 )طائفی و رمضانی، «(در شطرنج با تکیه بر متون کهن ادب فارسی« قلعه»با « رخ» ۀهای مهرنیست )بررسی تفاوت

-ریشه»مقالۀ  نیز و (750-742:  1370از سعید رضا بیات )بیات،« شطرنج در گسترۀ ادب فارسی»مقالۀ  ( همچنین201-215

کدام از این اما در هیچ ان نام برد.توو... را می(37-22: 1381مصطفی ذاکری )ذاکری، از « شناسی اصطالحات شطرنج

 یا مطرح نشده یا به درستی تشریح نشده است.« رخ زدنشاه»مقاالت بحث 

 

 روش. 2

ان حتوصیفی به شرح یک اصطالح و بیت حافظ پرداخته شده است. ابتدا نظر شار -در این مقاله به روش تحلیلی 

های سپس با توجه به کتب تخصصی اصطالح مورد نظر تشریح شده و ارتباط آن با سایر واژه ،دیوان حافظ نقل شده

  ارائه شده است. کلیدی بیت و همچنین کلیت غزل،

 

 هایافته. 3



 

 

 مطلع: د باردر رثای پسرش غزلی داحافظ 

 بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
 

 باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد 

 (165: 1370)حافظ،                       

 گوید:در بیت آخر و تخلص غزل می  

 رخ و فوت شد امکان حافظ نزدی شاه

  
 

 چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد 

 (165: 1370)حافظ،                    
 

 

مرگ فرزند دارند و از اول تا آخر حول محور  هایی است که ابیات آن ارتباط معنایی شفاف و نمایانیاین غزل از غزل

استفاده کرده است « زدنن رخشاه»از اصطالح  یا روند درمان فرزند ،به عنوان کوتاهی در کار در بیت آخرحافظ چرخد. می

-بهحافظ دیوان این اصطالح و به تبع آن بیت حافظ در شروح مختلف  دارد. تناسب« فوت شدن امکان» و «بازی»که با 

و حتی برخی از  با موضوع مرگ فرزند ندارد دقیق ارتباطی ،اندکه شارحان معنی کردهای به شیوه ومعنی نشده  یرستد

 من بر بوده چه فرزند مرگ خصوص در آن مصداق و مورد که این اما»اند: ارتباطی تصریح کردهشارحان نیز به این بی

این نیست که حتماً باید بیت را به هر طریق ناممکن به ما البته مراد  (.1981-1980: 1391 ،3 ج حمیدیان،) «است پوشیده

وجود دارد. یکی از دقیقی  ارتباط  ،درستی فهمیده شودشاعر ربط داد، اما واقعیت این است اگر اصطالح به مرگ فرزند

در آمده است.  برای این اصطالح های لغت و برخی کتبدالیل اشتباه شارحان، معنی اشتباهی بوده است که در فرهنگ

 نامهلغت در:ذیل واژه(  1371 ،)معین« کشت دادن شاه و زدن رخ»آمده است: « رخ زدنشاه»فرهنگ معین در تعریف 

 کشت آن و باشدمی شطرنج در که رخیشه را شطرنج مهره به حریف دادن کشت: زدن رخشاه»: است آمده چنین دهخدا

الغات آمده است. )دهخدا: ذیل واژه( عین همین معنی در غیاث .شود واقع نیز او رخ بر ضربه که طرزیبه به حریف دادن

در ادامه نظر برخی از شارحان در مورد  و به احتمال زیاد مورد توجه دهخدا واقع شده است. ذیل واژه( :1363 )رامپوری،

  خواهد آمد.. این بیت

نزدی و امکان فوت شد. یعنی پسرت مرد اما  رخشاهای حافظ »نویسید: ، می«رخ زدنشاه» سودی بدون شرح اصطالح

کردی. حیف که بازی ایام مرا غافل ماند الاقل با او تسلی خاطر پیدا میدادی االن اوالدی از او باقی میاگر زودتر زنش می

ندادن به پسر و... از اصطالح طبیعی است که زن  (830: 1366، بوسنوی )سودی« کرد. یعنی در ازدواج پسرم غفلت کردم.

 شود.مورد نظر استنباط نمی

 شده، فوت امکانی مثال کرده، پسر معالجه در غفلتی حافظ که است این به اشاره شعر این»: نویسدمی غنی شادروان

 (.194: همان) «ندادی کیش رخ با را شاه یعنی رخشاه نزدی» ،(193 : غنی، حواشی) «.آن امثال و نکرده طبیب به مراجعه

اما استباط کلی غنی از بیت درست به در معنی کیش دادن شاه به وسیلۀ رخ دانسته است. به اشتباه  را« رخ زدنشاه»اگر چه 

}خصم به فرس شاه خواهد و فرس  بازان شطرنج اصطالح در کلمه این معنی اصل»: نویسدمی قزوینی عالمهرسد. نظر می



 

 

 ولی ،(409 ص الصدور، راحۀ) رخ خوانند{ضرب کند و این را شاه رارخ  خصم ،بر رخ نیز باشد ضرورت شاه باید باختن

 به شود رجوع. است شده استعمال کردن استفاده موقع از و یافتن ظفر و کردن غلبه معنی به زدن رخشاه گویا مجازاً بعدها

 ستم و شدت و جور و شدن مغلوب معنی به خوردن رخشاه. است کرده کلمه این برای را تفسیر همین عین که عجم بهار

که درست نیست. زیرا چنان« رخ زدنشاه»باط قزوینی نیز از ناست (.قزوینی هاییادداشت، 479: 1370حافظ، ) «...دیدن

گیرد بلکه تا حدی به معنی فرار از شکست و کیش شدن صورت نمی ایعمالً غلبه« رخ زدنشاه»خواهیم گفت با حرکت 

 است، هر چند امکان دارد مقدمۀ پیروزی باشد. 

-شاه»– دارد اشاره آن بهو برخی دیگر از شارحان به تفلید از ایشان  قزوینی عالمه که منبعی همان - الصدور راحۀدر  

. باشد نیز رخ بر فرس و خواهد شاه فرس به خصم که افتد بسیار و»: کندمی توصیف چنین شطرنج اصطالح در را «رخ زدن

خرمشاهی نیز بنا بر  (409 :1364راوندی، ) «...خوانند رخشاه را این. کند ضرب را رخ خصم باختن باید شاه ضرورت

 حریف شاه به اسب با بازیکنان از یکی که هست گاه ترساده بیان به»چنین نوشته است: « رخ زدنشاه» تعریف راوندی از

 حریفی. رودمی دست از و شودمی شاه فدای رخ قطعاً موارد این در. اندازدمی خطر به را رخ حال عین در و دهدمی کیش

 این کهاین نه بزند، را خود حریف رخ و شمارد مغتنم را آن باید طبعاً است یافته دست ایدوجانبه کیش و بازی چنین به که

خرمشاهی تا حدی کلیت بیت را درست تشخیص داده  (.554: 1380 ،1 ج خرمشاهی،) «بدهد هدر به را طالنی فرصت

در این معنی باشد، تا زمانی که بازی شطرنج تمام نشده است، امکان مجدد چنین فرصتی وجود « رخ زدنشاه»اما اگر  .است

بازی تر اگر شطرنجز این مهما در بیت حافظ وجود ندارد.« فوت شدن امکان» ذکر عبارت و دلیلی برای خواهد داشت

ای در حرکت بعد وزیرش و یا مهرهامکان دارد  کند و بزند، دیزمان شاه حریف را کیش دهد و رخ را هم تهدبخواهد هم

 جای افسوس نیست.ا همیشه و... لذدیگرش در خطر باشد و ترجیح دهد رخ حریف را نزند 

 که کاری: کندمی سرزنش را خود حافظ بیت، این در»نویسد: محمد استعالمی در شرح این اصطالح و معنی بیت می

 مرا -دوم و اول هایبیت در- فنا سیل و غیرت باد به روزگار بازی که آوردمی عذر دوم مصراع در و نکردی، بکنی باید

 خطر از را شاه باید بازیگر و بیفتند، خطر به دو هر رخ و شاه مهره دو آن با که است حرکتی شطرنج در رخشاه. کرد غافل

 مات خود و  داده دست از - را فرزند - را شاه و نکرده را مناسب بازی اینجا در حافظ بدهد، دست از را رخ و کند دور

از دست داده و خود مات مانده  -فرزند را -شاه را» معلوم نیست که عبارات .(396: 1383 ،1، ج استعالمی) است مانده

در این « رخشاه»حتی اگر  همچنین باد غیرت و سیل فنا و... ربطی به بیت ندارد. را چطور از بیت استنباط کرده است.« است

از دست دهد و عمالً شاه در بازی که شاه خود را ، نه اینمعنی باشد، حافظ باید شاه طرف را کیش و رخ طرف را بزند

 شود.رود نهایتاً کیش و مات میشطرنج از دست نمی

 آیدبرمی بیت از: نزدن رخشاه»دهد: و بیت مورد نظر چنین توضیح می« رخ زدنشاه»در شرح « شرح شوق»در  حمیدیان

 بر بوده چه فرزند مرگ خصوص در آن مصداق و مورد که این اما مناسب، موقعیت از استفاده عدم از است ایکنایه که

( غیاث. )شود واقع نیز او رخ بر ضرب که طرزی به حریف به است دادن[ م-کیش]=  کشت: رخشاه. است پوشیده من



 

 

که  کندحمیدیان به درستی اشاره می (.1981-1980: 1391 ،3 ج حمیدیان،) «شود زده یا و تهدید رخ که موقعیتی در یعنی

معنی اللغات به مانند صاحب غیاثرا  اما در ادامه آن« ای است از عدم استفاده از فرصت مناسبآید که کنایهت برمییاز ب»

 داند.می« کیش دادن»

اصطالح را با های بازی شطرنج، فقط نوشته است: یکی از لعب« زدن رخشاه»هروی در نقد نظر خانلری که در شرح 

دهد بر شاه و رخ یعنی اسب به یک حرکت دو کیش می»آمده، چنین معنی کرده است:  الصدورتوجه به آنچه در راحه

زدن در  رخشاهعین همین مضمون را گلی و رمضانی در شرح ( 30: 1364)هروی، « خ را فدا کردرنشیند، که ناچار باید می

 (166: 1393اند. )گلی و رمضانی، بیت حافظ پذیرفته

 شطرنج مهره دو رخ، و شاه که نکردی حرکتی: رخشاه نزدی»دهد: ای به دست نمیتازهت مطلب ینیز در شرح ب جاللی

 زدن رخشاه اصطالح .رفت دست از فرصت: امکان شد فوت. نکرد ظهور تو از جدی و قاطع اقدام شوند، غیرفعال بازی در

 مقابل طرف رخ مهره به هم خود اسب مهره دادن حرکت با بتواند حریف که شودمی اطالق موقعیتی به شطرنج بازی در

 موقع به) عبارت این و است مرسوم کردن کیشه دو به عوام اصطالح در و کند کیش را او شاه ضمن در هم و کند حمله

 (. 749 - 747: 1379 جاللی،) «باشد داده دست از را کیش در طالیی فرصت یک که شودمی گفته کسی به( نزدی رخشاه

 بازی در را او رخ حریفه ب دادن کشت با حافظ ای»نیز بیت را مانند دیگر شارحان معنی کرده است:  رهبرخطیب 

 رهبر، خطیب) «.ساخت گرفتار خبریبی و غفلت به مرا روزگار نیرنگ کرد توانمی چه. رفت دست از مجال و نزدی

 (.183 و 182: 1383

 اصطالحات از: زدن رخشاه»مطلب تکراری دیگران را ذکر کرده است: « زدن رخشاه»برزگر خالقی نیز در شرح بیت و 

 رخ مهره ناگزیر شاه، از کیش حالت رفع برای و گیردمی قرار خطر حالت در رخ مهره هم و شاه مهره هم که است شطرنج

 به و جا به حرکت حافظ، ای ...گردد پیروزی موجب که کاری انجام یا و کردن غلبه از کنایه اینجا در. رودمی دست از

 اجهوخ دیگر، عبارت به کرد؛ غافل مرا روزگار گردش. کرد باید چه آری،. رفت تو دست از فرصت و نکردی موقع

 برزگر) «داد فریب مرا روزگار که بود سبب این به نرساندم، طبیب به را او و کردم غفلت فرزندم ۀمعالج در اگر: فرمایدمی

بازی »و « فوت شدن امکان»، «رخ زدنشاه»نظران به شرح اصطالح بعد از ذکر نظر صاحب (.349 و 348: 1382 خالقی،

 .پردازیممی که در بیت نقش کلیدی دارند،« ایام

 

 «رخ زدنشاه»شرح . 3-1 

یک  است. یعنی به جای« شاه قلعه کردن»یا به اصطالح امروزی « به قلعه رفتن»به معنی « رخ زدنشاه»رسد به نظر می

-قلعه رفتن حرکت خاصی است که طی آن، شاه و رخ هم» :ها را عوض کردنجای شاه و یکی از رخ در بازی، حرکت

شود: شاه دو خانه به طرف رخ ... قلعه رفتن به این صورت انجام میاست رشوند. حق قلعه رفتن فقط یک باجا میزمان جابه



 

 

 «نشیند. طبق مقررات ابتدا باید شاه را حرکت داد و بعد رخ راه میای که شاه از آن عبور کرددر خانه رخرود و می

-کنند و همچنین شاه برخالف قاعده میزمان دو مهره حرکت میت که همساین تنها حرکتی ا .(36 :1391ایلیالوویچ، )

ۀ خود باشند و ( شاه و رخ در محل اولی1برای قلعه رفتن چهار شرط وجود دارد:» تواند بیش از یک خانه حرکت کند.

ای )چه مهرۀ خودی و چه مهرۀ حریف( بین آنها های بین شاه و رخ خالی باشند، یعنی مهره( خانه2حرکت نکرده باشند؛ 

توان قلعه رفت( و پس از قلعه رفتن نیز کیش نشود؛ ( شاه در حالت کیش نباشد )برای رفع کیش نمی3وجود نداشته باشد؛ 

های حریف نباشد. به عبارتی دیگر شاه در حین عبور نباید کیش در زیر ضرب مهره لعه رفتنهای عبور شاه برای قخانه (4

و رخ است که در بیت عدم حرکت شاه « به قلعه رفتن»ترین شرایط یکی از مهمکه خواهیم گفت چنان  (37همان: )« باشد.

 است.حافظ مورد توجه بوده

توان با آن های لغت نیز آمده و احیاناً برخی ابیات شاعران دیگر را میاند و در فرهنگآنچه را که شارحان بیان کرده

رسد. طقی به نظر نمیدر این بیت حافظ من ،ها به چنین ابیاتی اشاه شده است(که در برخی از شرح)چنان توجیه و معنی کرد

زمان رخ را تهدید کردن، و هم دادنشاه را کیش  یا با اسب و هر مهرۀ دیگرشاه حریف را کیش و مات کردن،  زیرا با رخ،

برای همیشه از دست برود. زیرا اگر بازی ادامه داشته  ،موقعبه نفرصتی نیست که محدود باشد و در صورت استفاده نکرد

اغلب شارحان در  کهدر حقیقت آنچه را وجود خواهد داشت. حرکات های فراوانی برای این باشد به تناوب فرصت

زمان به دو مهره )یا حملۀدوگانه: حملۀ هم»اند: خوانده« حملۀ دوگانه»اند در اصطالح شطرنج آورده« زدنرخ شاه»توضیح 

)ایلیالوویچ، « کندها سرنوشت بازی را تعیین میدر موارد استثنایی به چند مهره( حملۀ خطرناکی است که خیلی وقت

گیری از یک افسوس شاعر برای عدم پیش ،ر عمودی غزلبیت با توجه به محومقام بیان  ،از این مهمتر (102: 1391

 خسارت بزرگ است نه از دست رفتن یک پیروزی.

باز یک حرکت عقب ترین ضرر به قلعه رفتن این است که یک شطرنجاما به قلعه رفتن چه محاسن و معایبی دارد؟ مهم

حریف و یا از خطر دور کردن یک مهرۀ خود  ۀناً کشتن یک مهراافتد؛ یعنی به جای حرکت دادن یک مهره و یا احیمی

یابد و شاه از مخاطراتی که در وضعیت بسیار تغییر می»است که:  این ترین فواید این حرکتاما مهمباید شاه را به قلعه ببرد. 

عت از قلعه شود. به همین دالیل، ممانیابد و رخ وارد بازی میشود. شاه به محل امنی انتقال میمرکز وجود دارد دور می

و چون شاه در حصن » نویسد:می« به قلعه رفتن». راوندی نیز در اهمیت (388« )باز است.رفتن حریف عموماً به نفع شظرنج

شاید به همین دلیل بوده که ( 412: 1364)راوندی، « بود نه او کس را ضرب کند و نه کس او را برانگیزاند }کیش ندهد{

گیرد تا مدتی در ای که در آن قرار میاند، زیرا مانند قلعه و حصار، مهرهرنج، قلعه یا حصن نامیدهطدر رقعۀ ش جایگاه رخ را

الزم به ذکر است که امروزه به  رود.نجا حمله کند، از دست میآ ای از حریف بخواهد بهامان مطلق است و تقریباً هر مهره

: 1399شود. برای اطالع بیشتر رجوع شود به )طائفی و رمضانی، می گفته« قلعه»، در بسیاری از مواقع «رخ»اشتباه به جای 

 به تبع آن و استبه عالقۀ محل و حال  مجاز« رخ»کار بردن قلعه به جای و به جاییرسد علت این جابه( به نظر می201-215

رسد یکی از دالیل اشتباه می مصطلح است. به نظر« شاه قلعه کردن»نیز، اصطالح « رخ زدنشاه»یا « به قلعه رفتن»به جای 

مورد « شاه قلعه»جایی شاه و رخ اصطالح برای مفهوم به قلعه رفتن و جابه زیرا شارحان نیز از اینجا نشأت گرفته است.



 

 

طبیعی است اگر شاه به قلعه نرود هر لحظه در اند. در معنی دیگری دریافت کرده را« رخ زدنشاه»نظرشان بوده و الجرم 

 مات قرار خواهد گرفت یا حداقل امکان کیش و ماتش بیشتر است. معرض کیش و
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ای که در قلعه رفتن شاه با بیت حافظ مورد توجه خواهد بود، فرصت محدود برای به قلعه رفتن است. یعنی ترین نکتهمهم

که شاه و رخی که قرار است با آن  کند استفادهتواند با رعایت سایر شروط از این فرصت طالیی باز تا زمانی میشطرنج

یعنی اگر در طول   جایی صورت گیرید، حرکت نکرده باشند و گرنه این فرصت برای همیشه از دست خواهد رفت.جابه

جای اصلی خود برگردد، دیگر با وجود سایر شروط هم ها به هر دلیل حرکت کند و حتی  اگر دوباره بهبازی شاه یا رخ

ان دارد کمثالً ام در حالی که شروط دیگر این محدودیت را ندارند.اند به قلعه رود و آن حرکت صورت پذیرد. تونمی

های قلعه رفتن، شاه کیش شود، و طرف رفع کیش کند سپس در حرکات بعد به فلعه برود یا بین رخ و شاه، مهرههنگام به

فوت شد »گوید: شود شاه به قعه رفت و... لذا وقتی حافظ میمی هااز خود یا حریف واقع شود، پس از خالی شدن آن خانه

رخ شاه»و طبیعی است که اگر  دست آوردمجدد به توان فرصت از دست رفته رایعنی دیگر تحت هیچ شرایطی نمی« امکان

ارد برای این فرصت امکان د (اندکه اغلب شاحان گرفتهرا در معنی کیش شاه و زدن رخ حریف بدانیم )چنان« زدن

 ،تواند صددرصد به معنی پیروزی باشد یا نزدن آنتر زدن یک رخ حریف نمیاز این مهم وجود بیاید.چندمین بار به

 صددرصد منجر به شکست خود و پیروزی حریف باشد. 

 

 بازی ایام. 3-3

 و تبحر یکارفریبخود را « رخ نزدنشاه»بازی شطرنج. حافظ دلیل  -2نیرنگ و فریب.  -1در این بیت ایهام دارد. « بازی»

تواند این حرکت را باز میکه قبالً بیان شد، طبیعی است هنگامی شطرنج« رخ زدنشاه»ایام دانسته است. با توجه به شروط 

اولویت دیگر در کار نباشد. مثالً امکان دارد تمام شرایط مهیا باشد، اما  ،ق شروط چهارگانهقانجام دهد که عالوه بر تح

ای از حریف در یا زدن مهره ای در معرض خطر باشد و برای نجات آن موقتاً  این حرکت به تعویق انداخته شودمهره

بسیار طبیعی خواهد بود که حریف هم تالش خواهد کرد که مانع انجام این حرکت  دسترس باشد و آن مهره زده شود و...

ها را حرکت که طرف مجبور شود شاه یا رخ یرا برهم بزند تا جای ها کاری کند که شرایطشود و با شگرد و تهدید مهره

به ذکر است که حافظ در ابیات دیگر به  الزمدهد و دیگر تحت هیچ شرایط نتواند، شاه را با آن حرکت به قلعه ببرد. 

 کند، اشاره کرده است:زیرکی روزگار و فلک در شطرنج که همه را کیش و مات می کاری وفریب

 ه ب ا هم ه ک س غایبان ه باخ ت فل کفغان ک 

 

 کس  ی نب  ود ک  ه دس  تی از ای  ن دغ  ا بب  رد 

 (162: 1370)حافظ،                         



 

 

ن آو به موقع استفاده نکردن از « رخ نزدنشاه»حافظ  به تعویق انداختن و تعلل کردن در درمان یا نجات پسر را به 

داند روزگار می ،دربتشبیه کرده است. همچنین حریف خود را در این نحرکت طالیی و در نتیجه فوت وقت برای همیشه 

 رصت را کامل از دست داده است. فکاری، او را گول زده تا که آرام آرام و با تبحر و فریب

توانستی شاه را به قلعه ببری در زمانی که می حافظ را چنین معنی کرد: ای حافظ توان بیتبا توجه به آنچه گذشت می

.. فرزند نیفتادی و کار را به .از خطر دور کنی، کوتاهی کردی و این کار را نکردی )به موقع به فکر درمان و معالجه وو 

توان کرد! بازی و فریب روزگار مرا تعویق انداختی و امروز و فردا کردی(، و برای همیشه فرصت را از دست دادی، چه می

 از انجام کار درست و به موقع غافل کرد. 

 

 گیرینتیجهبحث و  .4

ای با اسب یا هر مهره -1در کالم شارحان حافظ آمده است. « رخ زدنشاه»در مجموع دو برداشت از  ،مطابق آنچه گذشت 

شاه حریف را کیش و مات کردن. اما  ،با رخ -2زمان رخ او را تهدید کردن و زدن. دیگر شاه حریف را کیش دادن و هم

اند و یا ذیرفتهپها آمده های لغت شده و شارحان نیز آنچه را که در فرهنگمعانی به غلط وارد فرهنگکه این عالوه بر این

 .دنرسنظر نمیدر بیت حافظ، منطقی به ،اند، هیچکدام از این دو معنی حتی در صورت صحتبه آثار همدیگر نظر داشته

از دست رفته، نه مغلوب  موقتًا )نه برای همیشه( فزیرا در هر دو صورت فرصت کشتن رخ حریف یا مات کردن شاه حری

و « فوت شدن امکان»ذیرفتن آن معانی، ظرافت و زیبایی پشدن و کیش و مات شدن حافط. عالوه بر این، در صورت 

زیرا در صورت  ابق با سبک حافظ، قطعاً مورد توجه بوده است.طرود، تناسبی که ماز بین می« رخ زدنشاه»تناسب با 

همیشه از  ی، امکان مجدد چنان شرایطی وجود دارد و فرصت برای که مورد نظر شارحان استده نکردن از آن شرایطاستفا

بار در به معنی به قلعه بردن شاه، و میدان دادن به رخ است که فقط یک« رخ زدنشاه»رسد لذا به نظر می دست نرفته است.

این فرصت برای  کت داده شود،رها یا شاه حرکت به تعویق انداخته شود تا رخحهر بازی امکان دارد و اگر به هر دلیل این 

    شود و امکان کیش و مات شدن آن بیشتر است.رود و شاه به مکان امنی منتقل نمیهمیشه از دست می
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