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 -1مقدمه
نرد ) (Nardیا نردشی) ،(Nardsheerبازي دو نفرهاي است کییه طییی آن ،مقابییل هییر نفییر دو
ردیف قرار دارد و هر ردیف مشتیل بر شش خانه اسییت .در آغییاز بییازي ،هییر یییی از دو حریییف ،بییه
ترتيب خاص  15مهره (سياه و سفيد) را در خانههاي م ين از  24خانه تخته نرد میچينند .سییپ ،
با ریختن طاس به قاعدهاي م ين ،بنابر شیاره خالهاي طاس ،یکی از حریفان یی یا چنیید مهییره را
حرکت میدهد تا هیه آنها در یکی از دو ردیف شش خانه مقابل جیع شود و پ از آن ،با ریختن
طاس ،مهره را از روي تخته برمیدارد .برنده کسی است که زودتر مهرههاي خییود را برداشییته باشیید.
اگر مهره حریف در ضین حرکت ،به خانهاي برسد که اقط یییی مهییره از حریییف در آن اسییت ،اییین
مهره کشته میشود و صاحب آن باید چندان طاس بریزد تا خال مناسب با خانههییاي خییاری حریییف
پيدا شود و مهره کشته شده خود را از نو بنشییاند(رک بییه محیییدخانی .)125 :1392 ،شییایان رکییر
است که صرف نظر از کاربرد برخی از اصطالحات خاص نییوق قییدیییِ نییوق بییازي امییروزي بیا شییکل
قدییی آن تفاوت چندانی نکرده است.
در مورد نحوه پيدایش این بازي مطارب مشابهی در کتب مختلف مثبت است که از جیله« :گویا
بوزرجیهر نرد را در مقابل شطرنج هندیان ساخت و به این وسيله هندیان را بییا گییزار کشییور ایییران
کرد»(هیان .)126 :و با توجه به اینکه اردشير بابکان در بازي نرد تبحر داشت ،رذا در متییون مییرتبط
نام این پادشاه با نرد عجين شده است« :اردوان ،چونش اردشير بدییید ،شییاد شیید ،و گرامییی کییرد ،و
ارمود که :هر روز با ارزندان خویش به نخچير و چوگان شییوید ،و اردشییير هیگونییه کییرد .بییه یییاري
یزدان به چوگان و اسوباري و چترنگ و نواردشير و دیگر ارهنگ از ایشان ،هیگی چير بییود»(نقییدي
وند.)74-84 :1382 ،
در مورد السفه بازي نرد نيز ،نظرات مختلف و مت ددي وجود دارد از جیله« :طاسهاي نرد کییه
دائ در حال چرخشاند ،به گردش اختران و گردش سپهر تشبيه شدهاند .یی بر روي طاس ،نشییانه
هرمزد یکتا است .دو ن شانه مينو و گيتی ،سه ی نی پندار نيی ،گفتار نيی و کییردار نيییی .از چهییار،
چهار آخشيج و چهار سوي عار اراده شده است .پنج را خورشيد و ماه و سییتاره و آتییش و آررخییش
منظور کرده و از شش خال طاس ،شش جشیین و نيییایش سییاريانه را تییداعی نیییوده اسییت»(نییوابی،
)72 :1378؛ یا آملی م تقد است« :از اوضاق مالعب نزدیکتر به اوضاق عار از وضع نرد اتفاق نيفتاده
که دوران ک بتين در طاسی و نقوش مختلف که مبادي بازيهاي متنوقاند به مثابت سير ااییالک و
سيارات است که مبادي حدوث حادثاند و ارباق بساط او که محل ظهور انواق اااعيلانیید بییه مثابییت
عناصر ارب ه که ماده اصناف مواريدند یا خود گویي چنانکه اصول سال چهارند بساط نيییز بییه چهییار
قس مساوي قسیت شده و آنکه بر  24قسیت کردهاند ،بنابر آنست کییه سییاعات شییبانروز  24انیید و
عدد مهره سی نهادند بنابر آنکه هر ماهی را سی روز اسییت و بییه اعتبییار روز و شییب ،یییی نيیییه آن
سفيد و یی نيیه آن سياه کردند و عدد ک بتين را  3بنابرآن نهادند که حرکات اکثر سيارات به سییه

دقايق بازی نرد در متون منظوم فارسي 57 /

الی تیام شود میثل و خار مرکز و تدویر یا خود بنابر آنکه وجییود کواکییب و حرکییات ب یید از سییه
چيز متحقق شود واجباروجود ت اری و عقل کل و الی .و در ک بتين مقابل یی ،نقطه  6نهادهانیید و
در مقابل دو 5 ،و در مقابل  ،3چهار بنابر آنکه خواستند نقش از باال و زیر چییون جیییع کننیید  7کییه
عدد سيارات است تجاوز نکند و ک بتين را مسدس بنابر آن کردند که جهات به حسب مشهور  6اند
و حکیت در آن که چون مهره  2شود از زدن سالمت باشد .این ت لي ارفت و م اضدت مردم اسییت
یکدیگر را و عدد منصوبات او را بر هفت نهادهاند :اارد ،زیاد ،سییه تییا ،ده هییزار ،خانییهگيییر ،طویییل و
منصوبه .و چون این هفت تیام شود باز از سرگيرند بنابر آنکه ادوار به اعتبار کواکب سياره هفتانیید:
دور زحل ،دور مشتري ،دور شی  ،دور زهره ،دور عطارد ،دور قیر .و هر وقت دور قیر به آخر رسد،
باز ابتدا از دور زحل کنند .و آنکه عدد خصل زیاده از  17نباشد بنابر آنکه عدد منازل دورترین مهره
از خانه خود  17است چه خانهاي که در آنجاست چنانچه م هییود اسییت حسییاب نکنیید و از آنجییا بییا
سرگيرد چه ربع هر یی از مقام  17باشند .پ ب د هر منزری خصلی گراتند و نيز سر آنکییه نقییش
ک بتين از هجده درنگذرد هیين است دقيقه که زیرکان را پوشيده است»(رک :آملی .)300 :1381
ابن ییين نيز دیدگاهی نزدیی به آملی دارد؛ با این تفاوت که ابنییين ک بتين را به مثابه ستارگان
انگاشته است:
خالیقش چو حریفییان مشییتغل بییه قیییار
چهار رکیین جهییان را بسییاط نییرد انگییار
دو ره دوازده سیییاعات ريیییل دان و نهیییار
شیییار خانییه کییه در چارسییوي او بينییی
که سی عدد بود ایّام مه بییه وقییت شیییار
شیار مهرة او سی عدد به سان مه است
که هست صورت این هفت کوکییب سیيّار
بيییا و زیییر و زبییر نقییش ک بتییين ببییين
چو اختران که بر ااییالک مییی کننیید دوّار
روان به تییاس درون ک بتییين غلطییانش
که روح در گرو است و حریف بی طیرّار
بهاحتياطرو ايدلکهدستخون است این
(ابن ییين)414 :1363 ،
-2پیشینه پژوهش
چندین پژوهش دربارة بازي نرد انجام گراته است که از آن جیله میتوان به مقییاالتی از قبيییل:
«ک بتين سه شش ،سه یی ،دو شش ،دو یی» (محیدج فر محجییوب« ،)1374 ،منییاظره شییطرنج
و نرد (تصنيف حسام صراف خوارزمی)» (نصراهلل پورجوادي )1383 ،و پایاننامهاي تحت عنییوان«نییرد
و شطرنج در ش ر اارسی تا قرن هشت »(سليیانی ،)1385 ،اشاره کرد.
 -3بحث :هفت بازی نرد
نرّادان ،براي مشخص شدن برندة بازي م یوالً هفت بار با یکدیگر به بازي میییپردازنیید کییه هییر
دست بازي نام مخصوصی دارد .اسامی بازيهاي نرد به ترتيب عبارتند از :اارد ،زیاد ،ستاره (سه تییا)،
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هزاران (ده هزار) ،خانهگير ،طویل و منصوبه .برخی نيز م تقدند که پيشتر بییازيهییاي نییرد دو بییوده
است(اارد و خانه گير) و پنج بازي ب ییدها اضییااه شییده اسییت(رک :آملییی .)209 :1379 ،از جیلییه
م دود شاعرانی که هفت بازي نرد را در ش ر خود ایراد کرده است ،ابن ییين است:
کییه تییا «زیییاد» کنییی داو رتبییت و مقییدار
به راستی پ از اییین در زمانییۀ «اییارد»
ز «ده هزار» حریییف شییگرف بییاک مییدار
اگر اره به هنر زییین «سییه تییا» مواريییدي
امییل «طویییل» مییدار و ره طیییع مسییپار
بهکويصبردرون«خانهگير»و ششدر کیین
تییو را گشییادن «منصییوبۀ» الییی دشییوار
به گفت ابن ییییين کییار اگییر کنییی نبییود
(ابن ییين)245 :1363 ،
با تأمل در ابيات اوق میتوان چنين اسییتنباط کییرد کییه کییه غيییر از اصییطالح «منصییوبه» ،کییه
مخصوص بازي نرد و شطرنج اسییت و ایهییام بسییيار ضی يفی نيییز در آن وجییود دارد ،شییاعر از دیگییر
اصطالحات بازي براي ساخت ایهام تناسب استفاده کرده است.
فارد
«دور اول از بازي نرد در قدی » (م ين :1371 ،ریل واژه)؛ « ...بر وزن بارد ،یکی از بازيهاي نرد
است و آن به ارید شهرت دارد» (خلف تبریزي :1362 ،ریل واژه):
روق آنیی نییرود در هیییه عیییرم از یییاد
وه که در بازي اارد چه ظرااییتهییا کییرد
(ابن ییين)118 :1363 ،
عطار در بيت تخلص از غزری نغز و درکش و با کاربرد کلیه «ارید» کییه نییام شییاعر اسییت ،ایهییام
تناسب ایجاد کرده است:
دل اشییاندن ب یید از آن جییان بییاختن...
نيسییت آسییان عشییق جانییان بییاختن
زان نبایییییید نیییییرد جانیییییان بیییییاختن
چون ارید از هر چه باشد مفلی اسییت
(عطار)524 :1384 ،
سلیان نيز هیين کار را با واژه «خانهگير» و «ششدر» بيان کرده است:
گییر ز ان ییام تییو اسییبی داشییت یییا اسییتري
قرض خواهان یکایی بستدند از من به وجه
این چنين اارد که من ااتییادهام در ششییدري
نيست روي آنکه راه خانهگيییرم زییین بسییاط
(سلیان)205 :1376 ،
کیال خجندي ،عالوه بر ساخت ایهام تناسب ،به اصطالح غامض«غایبانه باختن»  -که اصییطالح
خاص بازي شطرنج است  -نيز اشاره کرده است:
به آن دهان و ميان غایبانییه باختییهاي
کیال اارد ر ب نظر تویی که امروز
(کیال خجندي)301 :1374 ،
غایبانه باختن در بازي ،گویاي نهایت مهارت است .علی نویدي مالطی در مقارییه خییود در مییورد
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این اصطالح چنين نوشته است« ":آوردهانیید از محییدثان کییی در روزگییار ماضییی ،ملییوک عییرب بییر
پادشاهان عج به چند چيز مفاخرت میکردهاند و یکی از آن ،شطرنج از بر باختن بود اسییت .چییون
اهل عج در باختنِ شطرنج به کیال رسيدهاند ،ایشان نيز بر شطرنج از بر باختن واقف شدهاند و بی
شطرنج و بساط ،باختن گراتند و چون این نوق سخت عجيب و غریب بود رغبت ملوک بدین سییبب
در باختن شطرنج زیادت شد .پ خداوندان ارهنگ طریییق در بییاختنِ اییین نییوق را در کتییب ثبییت
کردند تا جیاعتی را کی در آموختن این عل رغبتی صادق بوَد بریشییان آسییانتییر باشیید .امییا بباییید
دانست کی این طریق با قوّت طبع و خاطر صاای و اه تيز و دل اارغ در توان یاات(» ...ميکروايل
 192دانشگاه تهران از نسخۀ موجود در کتابخانۀ اس د ااندي ترکيه ،به شیارة  ،2866صییص -181
.)176
از آنجا که اندک شواهد به دست آمده در خصوص این اصطالح از قرن هشت به ب یید اسییت ،بییه
نظر میرسد که کاربرد آن چندان مقدم بر این قرن نباشد .در تذکرة عرااتار اشقين بییه سییه شییاعر
اشاره شده است که در بازي شطرنج مهییارت خاصییی داشییته و بییه شییيوة غایبانییه یییا هییر دو شییيوة
«غایبانه» و «حاضرانه» به بازي میپرداختهاند .به نظر میرسد تصریح بليانی بر مهارت این شییاعران
در بازي به هر دو شيوه ،دريل تاریخی متقنی بر روا آن در دورههاي مذکور باشد .تقریراتِ صییاحب
عراات در این خصوص گویاست ...« :اما مير رازي از مست دّان زمان خود بوده .مستحضرِ اکثر علییوم،
جامع انون ... ،در موسيقی قدرت واای شاای داشتی و شییطرنج غایبانییه خییوب بییاختی(»...عراییات-
ار اشقين ،نسخۀ خطی ملی ،ش  ،5324گ  27پ)"(رک به :نویییدي .)17 :1388 ،یییا حییااز نيییز
براي ایراد نهایت دغاکاري الی از این اصطالح ،بهره برده است:
که ک نبود که دسییتی ازییین دغییا ببییرد
اغان که با هیه ک غایبانه باخت الی
(حااز)
زياد
« ...یکی از بازيهاي نرد است( .برهان قاطع) نام بازياي از هفت بازي نرد به اییین نییوق کییه هییر
نقشی که در ک بتين ااتد هنگام باختن یکی از آن زیاد بازند (غياثارلغات) نام یکی از بازيهاي نرد
مأخور از م نی رفز عربی است چرا که در بازي نرد مذکور در هر نقش یی خال زیییاده کییردهانیید و
آن را خال زیاد گویند( .آنندرا ) از اصطالحات نرد است»(دهخدا :1373 ،ریل واژه) .بییدین صییورت
که هر نقشی که در ک بتين آید ،یی بر آن زیاد کنند و پيش رانند؛ بییه عنییوان مثییال ،اگییر حریفییی
نقش پنج میزد هنگام حرکت دادنِ مهرهها ،ششخانه میتوانست حرکت کند .با تییورقی در دیییوان
شاعران ،متوجه عالقه ایشان در به کارگيري این اصطالح میشییوی ؛ از جیلییه دالیییل عالقییه ایشییان
عبارتند از -1 :تقدیراً متضین عدد یی است  -2خود واژه به م نی زیادت و اضاای است  -3با واژه
زیاد به م نی نام شخصی در زمان پيامبر کییه بییه ایشییان دروغ بسییت(رک بییه کییزازي،)31 :1385 ،
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جناس تام ایجاد میکند:
نیییام او میییی دان مبیییين نقشیییش کیییه او

از حکيییییان چیییون زییییاد آمییید بیییه نیییرد
(سنایی)412 :1362 ،
هر که شش پنجی زده یی بییر سییر آن آمییده
هر حسابی کرده بر حق خت چون نرد زیاد
(خاقانی)361 :1378 ،
مدرس رضوي در ت ليقات سنایی ت ریفی متفاوت از این اصطالح ارائییه کییرده اسییت« :آنچییه در
بازي نرد حریف غارب را از اعداد مطلوب زائد ااتد؛ ی نی این ک را اگر براي بازي چهییار مطلییوب
باشد و بر ک بتين شش خال ظاهر گردد ،از آن شش ،چهارخانه به مهره گراتییه دو عییدد زائیید آییید.
این دو عدد را که از حاجب زائد بود ،خال زیاد گویند» (مدرس رضوي )261 :1345 ،که با توجه به
شواهد دیگر یااته شده ،درست به نظر میرسد:
نیییه کییی او را نیییه او کسیییی را جسیییت
خنییی آن ک ی کییه نقییش خییویش بشسییت
نبییییود جییییز یکییییی و آن یییییی هییییي
هیچییییون نقییییش زیییییاد سییییوي بسییییيج
(سنایی)52 :1382 ،
چییون زیییاد از نییرد او اسیییی اسییت صییرف
جییان دشیییندارشییان جسیییی اسییت صییرف
(موروي ،1385 ،د)90 :1
سه تا يا ستاره
از جیله اصطالحات بازي نرد  -که در دواوین شاعران و عاراان ،به ندرت بدان اشاره شده  -سییه
تا است؛ و در دو بيتی که در ارتباط با این بيت یاات شد ،براي ساخت ایهام تناسییب از آن اسییتفاده
شده است:
پگیییاه خيیییز و ره خانیییه گيیییر و ییییادبگير
سه تییا ببییردم و بییا خییود ز بییي میییگفییت
(مجد هیگر)210 :1375 ،
ه خصییل بییه هفییده شیید و هی داو سییرآمد
از نیییرد سیییه تیییا پیییاي اراتیییر ننهیییادی
(سوزنی)251 :1338 ،
برات زنجانی در مقارهاي با عنوان «تصحيح م انی رغات و اصطالحات در متون مختلف» ،عبییارت
«نرد سه تا» را به نوعی دیگر م نی کرده است که به زع نویسندگان این جستار ،احتیییاالً نيییاز بییه
تجدید نظر دارد« :سوزنی با "نرد سه تا" نشان داده است که نرد مییورد نظییر آنهییا سییه طاسییه بییوده
است»(زنجانی.)158 :1373 ،
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هزاران(ده هزار)
«در ش ر خاقانی که میآوری مقصود هزاران(ده هزار)در بازي نرد است ب د از سهتا(بازي سییوم):
"اارد ،زیاد ،سه تا ،ده هزار ،خانه گيییر ،طویییل ،منصییوبه" (نفییای ارفنییون چییاپ شی رانی ، 3ص
 ،)573هزاران ،بازي چهارم نرد(برهان)» (سجادي)1613 :2 ،1382 ،
ده خصییل طییرح داده و بییر ده هییزار دسییت
در نییییرد دربییییري ر او مهییییر و مییییاه را
(ابن ییين)255 :1363 ،
«طرحدادن» در بيت اوق ،به م نی کنارگذاشتن چند مهره از مهرههاي خییود ،بییه جهییت ایجییاد
رغبییت در حریییف و برابرکییردن قییدرت طییراين اسییت؛ ت ییداد و کيفيت(ارزشیییندي) مهییرههییاي
کنارگذاشته شده ،بستگی به توااق و قدرت طرف قوي دارد .یا در جاي دیگر با صرف نظر از کییاربرد
نام سه بازي نخستين بازي چنين بيان کرده است:
قییدت بییه راسییتی چییو سییهی سییرو جویبییار
اي بییرده نییرد حسیین ،ز خوبییان روزگییار
موهوم نقطهاي است نییه پنهییان و نییه آشییکار
ارحییق وجییود نقییش و نشییان دهییان تییو
دانیییی مصییییاف را و نترسیییی ز کییییارزار
بییا ده هزار دشییین اگییر یییار بییا میین اسییت
زییین در اگییر بییدر شییوم ،آییی بییه اضییطرار
عشقت چو در سییراچه دل خانههگیهر شیید
گر سرو پيش قیید تییو سییر میییکشیید مییرنج

عقیییل طويههه را نبیییود هیییي اختيیییار

منصوبه هواي تو حااز کنییون چییو باخییت

در ششییدر غیییت درییش ااتییاده مهییره وار
(هیان)186 :

خانهگیر
« ...گيرندة خانه .بازي پنج است از جیلۀ هفت بازي نییرد»(خلییف تبریییزي :1362 ،ریییل واژه).
«...هفت بازي نرد عبارتند از :اارد ،زیاد ،ستاره یا سییتا ،هییزاران یییا ده هییزاران ،خانییهگيییر ،طویییل و
منصوبه .گاهی در ترتيب نام بازيها ،جاي خانهگير با هزاران عییوض میییشییود و خانییهگيییر را بییازي
چهارم نرد میگویند .دهخدا در رغتنامه بنا به نقییل از رغتنامییۀ نییاظ االطبییاو و آننییدرا آن را بییازي
چهارم نرد نوشته است .بنابراین در بين رغتنامهها در ترتيب نام بازيهاي نییرد اخییتالفهییایی دیییده
میشود .هیچنين زهرا محیدخانی ،در کتاب تجلی بازي در ادب اارسی ،خانهگير را چهارمين بازي
نرد م رای کرده است»(رک :محیدخانی.)129 :1392 ،
ایییین نیییرد نیییه نیییرد خانیییهگيیییر اسیییت
گفتییییی کییییه ز خانییییه نییییاگزیر اسییییت
(نظامی)87 :1380 ،
اییییییاردي ،پییییییاي در زیییییییاده منییییییه
تیییرک ایییین حیییرص خانیییهگيیییر بیییده
(اوحدي)1166 :1340 ،
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طوي
کاربرد این اصطالح در ادبيات بسيار شار و نادر است؛ از م ییدود ابيییات یااتییه شییده ،مربییوط بییه
دیوان سلیان ساوجی است که از این اصطالح براي ساخت ایهام تناسب استفاده کرده است:
با آنکه ده هزار کسش چون تییو چییاکر اسییت
گییو راه خانییه گيییر و حکایییت مکیین طویییل
(سلیان)354 :1371 ،
منصوبه
منصوبه داراي دو م نی ،و مخصوص دو بازي کامالً متفاوت است؛ م نی اول آن مربوط به بییازي
نرد میباشد ...« :بر وزن و م نی منصوبه است که درسییت و خیوب نشسییتن نقییش و کییار و مهیّییات
باشد .بازي نرد و شطرنج را نيییز گوینیید»(خلییف تبریییزي :1362 ،ریییل واژه)در قییدی منصییوبه نییام
هفتیين و آخرین بازي نرد بوده است که نرّادان ب د از بازي طویل آن را بازي میکردند:
چون ببينی از جهییات خویشییتن در ششییدرم
گرچه در منصییوبه بییازي اییاردم از ده هییزار
(خواجوي)97 :1369 ،
و م نی دوم مربوط به بازي شطرنج است :اصطالح منصوبه ،به م نی روشهییاي مختلفییی اسییت
که شطرنجباز با استفاده از آن حریف را مات میکند .برخی مواقع در این منصییوبههییا (تاکتيیییهییا)
طرف مقابل حیله را تشخيص نداده و حرکتهایی انجام میدهد که او را به غاالگيري ناگهییانی و در
نتيجه باخت نزدیی میکند« .منصوبهگشایی» نيز در م نی تشخيص و داع حیییالت حریییف اسییت.
شی اردین محید بن محیود آملی ،در جلد سوم نفییای ارفنییون پییانزده روش بییازي منصییوبه را در
بازي شطرنج بيان کرده است .و با ترسي مهرهها بر روي صفحه و توضيح حرکت آنها به طور مفصییل
در مورد منصوبههاي استخرا شده از بازي شطرنج شرح داده است(رک .آملی.)568 :1379 ،
خَص
« -1به اتح اوّل بر وزن وصل به م نی ندب است که داو بر هفت باشد در بازي نییرد  -2شییرط و
پيیان در تيراندازي و گروبندي قیار نيز هست»(خلف تبریییزي :1362 ،ریییل واژه)؛ «آنچییه از قسی
نقود بر سر داو قیار گذارند(آنندرا از چراغ هدایت و مداراالاضل و کشف اارغات)»(سجادي،1382 ،
 .)411 :1در بيت زیر از خاقانی ،گویا هر دو م نی مدنظر شاعر بوده است و ترجيح یکی بر دیگري
توجيه خاصی میطلبد:
کاندر او تا اوست خصلی بیدغییایی برنخاسییت
در نورد از آه سییرد اییین تخییت نییرد سییبز را
(خاقانی)746 ،1378 ،
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نییه خصییل و پیینج مهییره بییه مییاه تیییام داد
حییوري کییه در مششییدر خییوبی جیییال او
(اوحدي)211 :1340 ،
منظور از بيت قبل ای ن است که حوري که در رقابت اریبایی نه دست بازي و پنج مهییره بییه
عنوان آوان به ماه کامل -که سیبل زیبایی است ،-داده است.
سرمستعشق سرکشی خاکستري در آتشی
در ششدر عذراوشی صد خص عذرا ریختییه
(خاقانی)358 :1378 ،
«خصل عذرا» در مصرق اخير ،به م نی خصل آشکار است و بییا توجییه بییه واژههییاي «عشییق» و
«عذرا» ،که نام م شوقه وامق است ،ایهام تناسب در آن وجود دارد.
ه خصییل دمییادم نییه ،هی رطییل دمییادم زن
بر تارک هفت اختر چونخيیییهزدي زان پی
(سنایی)421 :1362 ،
«خصل دمادم نهادن» در بيت مییذکور ،بییه م نییی نهایییت خرمییی و سرخوشییی اسییت .سییيروس
شیيسا نيز م تقد است ...« :خصل مقدار شرطبندي است که آن را میتوان نهایتاً تا هفده برابر زیییاد
کرد (در نهیين بار) که به آن داو تیامی یا تیامی ندب یا دستخون میگوینیید»(شیيسییا،1377 ،
 .)1088 :2به عبارت دیگر ،منظور از خصل هفده در ابيات ریل ،نهایت شرطبندي است که طراين،
پول یا گروي سنگين را به خاطر باخت ،متقبل میشوند:
هفییییده خصییییل تیییییام بییییرده ز مییییاه
هفییییییده سییییییلطان درآمدنیییییید ز راه
(نظامی)241 :1380 ،
وه کیییییه در ششیییییدر خطیییییر میییییایي
دسییتخون اسییت و هفییده خصییل حریییف
(خاقانی) 359 :1378 ،
وامق و عذرا
عذرا ...« ،نام منتهاي غلبۀ بازي نرد است(غياثارلغات) در اصییطالح نیرّادان چنییان اسییت ،آنکییه
متواتر یازده نَدَب از حریف ببرد عذرا برد از حریف و یکییی بییه سییۀ آنچییه گییرو شییده بسییتاند(برهان
قاطع)»(دهخدا :1373 ،ریل واژه) .با گرم شدن بازي میکن است طراين ت ییداد دا ییات بییازي را -
که هفت دست است -اازایش دهند و به یازده برسانند .اگر حریفی یازده بار پی در پییی برنییده شییود
سه برابر شرط و گرو را از طرف مقابل میستاند که به آن عذرا میگویند .حال آنکه نظر ميییرجالل-
اردین کزازي ،در کتاب گزارش دشواريهاي دیوان خاقانی کیی متفاوت است« :هر ک پی در پییی
هفت ندب از هیاورد ببرد" ،عذرا" برده است»(کزازي .)520 :1385 ،شایان رکر است وجود چنییين
اختالف نظرها ،شاید ناشی از متفاوت بودن نوق بازي در برخی زمانها و یا برگراته از توااق طییراين
بازي بر ت داد ندب بوده است:
بییر نطییع کییامرانی نییور رخییت بییه یییی دم
دسیییت هیییزار عهههذرا از آاتیییاب بیییرده
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(عطّار)735 ،1371 ،
عیر تو هفتاد شد و این ک زنان مهییره دزد

می برندت هفده عذرا شرم بادت زییین قییرار

(هیان)51 ،
آنچه شاعران را به طرف استخدام اصطالحات وامق و عذرا سوق میدهد ،ساخت آرایییه ایهییام
تناسب و جناس تام است که طی آن اشارهاي به داستان م روف عاشییقانه وامییق و عییذرا دارد :بییراي
مثال در بيت زیر ،در واژه عذرا ،جناس تام وجود دارد:
روي آن عیییییذراوش خورشیییییيد چهیییییر
هفییییده عههههذرا بییییرده از مییییاه سییییپهر
(هیان)41،
وامق ...« :در اصطالح نرّادان چنان است ،آنکه متییواتر یییازده نَیدَب از حریییف ببییرد عییذرا بییرد از
حریف و یکی به سۀ آنچه گرو شده بستاند ،و باز چون حریف دوم یازده نَدَب بتواتر برد گویند وامییق
برد ،یکی به دو از حریف بستاند( .برهان قاطع)»(دهخدا :1373 ،ریل واژه)؛ « ...یکییی از اصییطالحات
نرد قدی و آن وادي است که بر یازده کشنده»(خلییف تبریییزي :1362 ،ریییل واژه)؛ ارهییانی نيییز در
شرح دیوان انوري م تقد است که« :هر که به تواتر یازده ندب ببرد ،آن بازي را گویند که عییذرا بییرد
از حریف ،یکی به سه آنچه گرو شده بستاند .و آن که چند ندب حریفی شده بییود ،بییه عییده حریییف
دوم یازده ندب به تواتر برد ،آن بازي را گویند وامق برد»(ارهانی .)83 :1340 ،به عبارت دیگییر ،اگییر
ب د از عذرا بردن حریف اوری ،دوباره بازي ادامه یابد و حریف بازنده یازده بار پی در پی بییازي را بییه
نفع خویش تیام بکند ،میگفتند که وي وامق برد؛ ی نی دو برابییر موضییوق گییرو و شییرط بییازي را از
طرف مقابل باز پ میگرات .با تأملی در ت اریف مذکور ،میتوان استنباط کییرد کییه ارزش عییذرا از
وامق بيشتر است:
وامقی نيست که در ششدر عذراي تییو نيسییت
ر عییذراي تییو آن نقییش نیاییید کییه از او
(مجيراردّین)64 :1358 ،
زاین روانبازيچه سودمچون تو عذرا می بري
من چو وامق یاات در پییرده سییودایت روان
(سلیان)430 :1371 ،
دو شش
«( ...اصطالح نرد) به م نی داو دوازده که در بازي نرد باشد (آنندرا ) داوي اسییت در بییازي نییرد
که حریف دوازده آورد و بازي را برد و آن را بهار ه گویند و بهار در اصل باره بوده به م نی دوازده،
دوتا شش .جفت شش .نقش دوتا شش که در بازي نرد بر رو [ي ک بتين] قرار گيییرد( .از یادداشییت
مؤرف)»(دهخدا :1373 ،ریل واژه) « ...آوردن نقش دو شش در بازي نرد که در آغاز بییازي حریییف را
از خرو خانۀ وي و نيز ورود به خانۀ خود باز دارد (رغتنامه ریل دو شش) .آوردن دو تییاس کییه هییر
یی شش خال داشته باشد .جفت شش»(.م ين :1371 ،ریل واژه)در بازي نرد باالترین نقشی که بر
روي ک بتين وجود دارد ش ش است .هر یی از قیاربازان بییراي اییین کییه بتواننیید بییر حریییف پيشییی
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بگيرند س ی میکنند که مهره را طوري بنشانند که عدد شش باال باشد تییا بيشییترین حرکییت را بییه
خود اختصاص دهند.
زمانی که یکی از حریفان ششدر کرده و مسير حرکت مهره هاي طییرف مقابییل را بسییته باشیید
تنها نقش دو شش است که میتواند مهرههاي بازیکن را به حرکییت آورد و از اییین سیدّ بگییذرد؛ بییه
عنوان مثال ،اگر حریفی شش خانه را پشت سر ه با مهرههایش ببندد و جاي نشستن نباشیید تنهییا
با آوردن دو شش می تواند تیامی خانهها را پشت سر گذاشته و مهرة خییود را در جییاي خییاری قییرار
دهد:
بییر میین اییین ششییدر ایّییام مگییر بگشییایيد
چون دو شش جیع برآیيد چو یاران مسيح
(خاقانی)158 :1378 ،
دو یی شیارد اگرچه دو شش زنیید عییذرا
مقامري صفتی کن طلییب کییه نقییش قیییار
(هیان)11 :
کیییه دو شیییش را دو ییییی شییییار کنییید
پیییینج یییییی برگراتییییه بییییاد الییییی
(هیان)173 ،
«سه شش زدن» نيز آوردن سه شش با سه تاس است که نهایت خوشاقباری میباشد:
زهینقشیکه اینبارمچنانآمد که من خواه
مرابرک بتيندل سهشش نقشآمد از وصییلش
(هیان)636 :
کاین نقش پنج روزه بییرون از خيییال نيسییت
نقش سه شش طلب مکیین از ک بتییين دهییر
(عبيد زاکانی)213 :1379 ،
نقطه مقابل سه شش ،سه یی است که نهایت ادبار است .هر چند موق يت بازي ت يییين کننییده
است؛ چراکه ب ضاً و در شرایطی خاص ،سه یی کارآمدتر است:
چونبدیدم جز سهیی از دست هجرانت نبود
وصل تو درخواست ازک بتين ی نی سه شش
(خاقانی)576 :1378 ،
زخییکهسهییبودتخواهیکهسیهشیش گیردد
یی دم سه و یی ميخور با یار به صییبح انییدر
(هیان)497 :
«سه و یی» در مصرق دوم ،هر دو بيت اشاره به نوعی از شراب است.
شش و پنج نيز به جهت اینکه به نراد اجازه میدهد تا حرکییت بيشییتري بکنیید ،نقییش مقبییوری
است.
یییییییی نقییییییش رسیییییید اروتییییییران را
شییییش پیییینج زننیییید برتییییران نقییییش
(هیان)813 :
شش پنج نقش ماست هیين ما دو یی زنییي
دسییت حریییف خییوبتر آییید کییه در قیییار
(سنایی )265 :1362
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زخم
در بازي نرد هر بار که طراين بازي تاسهاي خود را بر روي تختییه میییاندازنیید بییه آن زخی یییا
ضربه میگویند:
نقییش سییه شییش بییر سییه زخی کییام برآمیید
مهییرة شییادي نشسییت و ششییدره برخاسییت
(خاقانی)251 :1378 ،
گرچه از چار آخشيج و پنج ح در ششدرم
بردم از نرّاد گيتی یی دو داو اندر سه زخی
(هیان)248 :
نقش
« ...خالهاي کنده شده بر روي تاسهاي نرد .داو بازي که بر واق مییراد آید(آننییدرا ) بخییت در
قیار و تجارت و م امالت»(دهخدا :1373 ،ریل واژه) .در بازي نرد بر شش روي ک بتين خییالهییایی
از یی تا شش کنده شده است که آنها را نقش میگویند:
هییییییه بیییییر دسیییییتخون قییییییار کنییییید
ایییین الیییی ک بتیییين بیییی نقیییش اسیییت
(خاقانی)173 :1378 ،
عاقبییت بییا هیییه کییج باختییهاي ی نییی چییه
هر ک از مهرة مهر تو بییه نقشییی مشییغول
(حااز)402 :1385 ،
نقشش از طاسی زر چون هیه شش میی آیید
از چه م نی است ارومانده چو ششدر نییرگ
(سلیان)451 :1371 ،
کییه نقییش تییو در نییرد خییوبی شییش اسییت
دو چشییی و دو ابیییرو دو زرفیییت گواسیییت
(کیال خجندي)126 :1374 ،
مجاهز
« ...حریف قیار در بازي نرد و شطرنج ،قیارباز ،مقامر»(م ين :1371 ،ریل واژه) .عالوه بییر نظی ،
در نثر اارسی ه مجاهز به م نی قیارباز آمده است ...« .تا حریف ظریف و مجییاهز امییين نباشیید در
آن شروق نشاید پيوست»(منشی:)292 :1381 ،
دل مییین بیییرده شییید کیییاري اسیییت نیییادر
قییییر شییید بیییا سیییر زرفیییش مقیییامر
چییییو زرفییییش بییییا قیییییر باشیییید مقییییامر
درییییی بایییییید جهیییییاز انیییییدر ميانیییییه
میییییرا خصیییییلی از آن خصییییییان جیییییائر
مجیییاهز بیییود و حاصیییل خیییود نيامییید
(امير م زّي)209 :1362 ،
جز صییبح نيسییت جییان تییو و جییان صییبحگاه
بيّیییاق خیییان جیییانِ مجیییاهز دالن عشیییق
(خاقانی)374 :1378 ،
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شش ضرب
« ...داوي است در بازي نرد و آن را شش ضرب نيز گویند( .برهان قاطع) یی نوق داوي در بازي
نرد .شش بازي نرد که پياپی از حریف برند( .ناظ االطباو) به اصطالح نرّادان شش بازي را گویند که
پياپی از حریف ببرد (آنندرا )»(دهخدا :1373 ،ریل واژه) در شواهد ش ري ،شش ضییرب بییه م نییی
نوعی آوان و ارااق است که حریف قَدَر و صاحب نام براي طرف مقابل در نظر میگيرد:
مییی دهیید شییش ضییرب و ششییدر مییی کنیید
عقییل را چشیی خوشییش در نییرد عشییق
(انوري)201 :1372 ،
شیییییش ضیییییربه دهییییید سیییییخنوران را
در مییییدحت تییییو بییییه هفییییت اقلییییي
(خاقانی)34 :1378 ،
ششدر /ششدره
هر چيز داراي شش در و شش جهت .در بازي نرد چنان است که یکی از بازیکنییان شییش خانییۀ
مقابل مهرههاي حریف را گراته باشد و او نتواند مهرههاي خود را حرکت دهد .بییراي اینکییه حریییف
بتواند از ششدر طرف مقابل بگذرد باید منتظر دو شش باشد تا بتواند مهرههایش را عبور دهد:
جان تو با اژدهایی هفت سر در ششییدر اسییت
هست نف شوم تو چون اژدهایی هفت سییر
(عطّار)38 :1371 ،
در ششییدر ااتییاد کییه مهییره گییذر نداشییت
خاقییانی ار چییه نییرد واییا باخییت بییا غیییش
(خاقانی)558 :1378 ،
«مششدر» ،در ششدر مانده .گراتار:
داوت رسییيد و شیید بییه تیییامی مششییدره
هر چند ااردي تو و خصی تییو ده هییزار
(خواجو)119 :1369 ،
بییییه هیّییییت مششییییدر گشییییایی نيییییایی
هییییه عیییاجز ششیییدر و مهیییره در کیییف
(خاقانی)417 :1378 ،
دستخون
« ...داوي از داوهاي نرد .بازي آخرین نرد است که کسی هیییه چيییزش را باختییه باشیید و دیگییر
چيزي نداشته ،گرو بر سر خود یا به یکی از اعضاي خود بسته باشد و حریف ششدر کییرده و او را بییر
هفده کشيده باشد»(خلف تبریزي :1362 ،ریل واژه)
در کیییییوي تیییییو از خطیییییر نيندیشییییی
در عشییییق ز تيییییی و سییییر نيندیشیییی
از ششییییییدر تییییییو گییییییذر نيندیشیییییی
در دسییت تییو چییون بییه دسییتخون مانییدن
(خاقانی)645 :1378 ،
دستخون مانییدن بییه پایییان برنتابیید هییر درییی
مالوهستیباختن سهلاستازاوّلدست ريی
(هیان)684 :
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دسییتخون اسییت و هفییده خصییل حریییف

وه کیییییه در ششیییییدر خطیییییر میییییایي
(هیان)484:

نَدَب
« ...داوکشيدن بر هفت باشد در بازي نرد و آن را به عربی عذرا خوانند .چون داو بییازي از هفییت
بگذرد و به یازده رسد آن را تیامی نَدَب و داواره گویند و به عربی وامق خواننیید و چییون بییر هفییده
رسد آن را دستخون گویند و اگر از دستخون بگذرد حکی اوّل را پيییدا مییی کنیید»(خلیف تبریییزي،
 :1362ریل واژه)؛ « ...نَدَب اازونیکردن بازي نرد است .وقتی که بازي چرب شود و به مرتبییۀ هفییت
برسد و چون از هفت به یازده رسد نهایت اازونی است گویند که ارد برد و آن را تیامی نَدَب گویند
و آن که پی در پی یازده ندب برد ،گویند عذرا برد( .غيییاث ارلغییات) آنچیه بییه آن گییرو بسییته شییود.
(ارهنگ نظام)»(دهخدا :1373 ،ریل وژه)؛ « ...داوکشيدن بر هفت در بازي نرد .آنچه که بییر سییر آن
گرو بسته باشند که بازنده به برنده دهد .گرو قیار .دا ه ،باره ،یی ندب یی دا ییه»(م ییين:1371 ،
ریل واژه):
دستخون باختییه شیید جییاي بییه یییاران پییرداز
اجلییییش در نییییدب اوّل گوییییید برخيییییز
(انوري)274 :1372 ،
گه دست یازیدم هیی ،زرفیش طرازییدم هییی

در گیییرو عشیییق او جیییان و دریییی داشیییت
پاکبازان طریقت را صفت دانی کییه چيسییت

گه نرد بازیدم هیی ،یی بوسه بیود و ییی نیدب

(سنایی )234 :1362
در سه ندب دسییتخون هییر سییه نگییارم ببیرد
(خاقانی)520 :1378 ،
بییر بسییاط نییرد درد اوّل نییدب جییان بییاختن
(س دي)165 :1381 ،

قمره
« ...قیار خانه .آخرین بازي نرد است که کسی بر سر خود یا یکی از اعضاي خویش [گرو] بسیته
باشد؛ دستخون(».م ين :1371 ،ریل واژه) .کییه احتیییاالً و بییا توجییه بییه ابيییات خاقییانی ،م نییی اول
مقبولتر است:
وامال ک بتییين کییه حریفییی اسییت بی دغییا
در قییییرة زمانیییه اتیییادي بیییه دسیییتخون
(خاقانی)16 :1378 ،
آه اگییییر ششییییدرة دور قیییییر بگشییییایيد
دستخون است در این قیرة خاکی که میین
(هیان)159 :
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داو
« -1 ...نوبت بازي نرد و شطرنج و مانند آنها ،نوبت قیییار  -2زیییاده کییردن خصییل قیییار و آن از
هفده زیاده نییباشد چه ازدیاد آن بجز طاق نيست و مراتب اعداد منحصر است تا بییه ن،ییه ،پی داو
ا وّل یکی است و دوم سه و سي پنج و هیچنين هفت و نه و یازده تا هفییده کییه مرتبییۀ ن،هی اعییداد
است -4 .دعوي کاري ،ادّعاي امري  -5به م نی احش و دشنام ه آمییده  -6هییر چينییه و مرتبییه و
رده باشد که از دیوارِ گلی بر باالي ه گذارند و آن را داي ه گویند»(خلییف تبریییزي :1362 ،ریییل
واژه)
گاهی در بازي نرد به جهت شيرین و جذّابيّت بيش از حدّ آن با درخواست یکییی از طییراين
داو یا مقدار دا ات بازي اازایش مییابد .در این نوق بازيها م یوالً شخص بازنده درخواست میکند
که داو بازي زیادتر شود تا شکست خویش را به نوعی جبران کند؛ به طور مثال ،اگر دو حریف طبق
توااق دو بار با یکدیگر بازي کنند ،ب د از اتیام آن شخص بازنده باید خصل یا گرو مشخص شییده را
به حریف بپردازد .حال اگر دوباره یکی از طراين درخواست داو بيشتر کند بار دیگر هر دو بییه بییازي
ادامه میدهند .به این طریق با اازایش داو مقدار گرو نيز اازونتر میگردد تا جایی که به هفده مییی-
رسد .طبق قانون ب د از هفده ،بازي حک اوّل را پيدا میکند و گرو به هيجده نییرسد.
9
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↓
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↓
1

داو
خصل

(سليیانی)41 :1385 ،
بردم از نرّاد گيتی یی دو داو اندر سه زخی
حسییین او در نیییرد خیییوبی داو خواسیییت
اهییل نظییر دو عییار در یییی نظییر ببازنیید

گرچه از چار آخشيج و پنج ح در ششدرم
(خاقانی)159 :1378 ،
خطیییش اکنیییون داو اایییزون مییییکنییید
(انوري)305 :1372 ،
عشق است و داو اوّل بییر نقیید جییان تییوان زد
(حااز)261 :1385 ،

داو تمامت
«داو تیامت و تیامیزدن» ،در م نی «با نهایت و با کیال ادّعا کاري را به انجام رساندن» اسییت.
باال بردن دا ات بازي و گرو آن تا حدّ آخر .در بازي نرد زمانی که بازي ادامه مییی یابیید و نیرّادان بییا
نهایت توان و رغبت به آن مشغول می شوند ،در نهایت گرو و دا ات بازي را اازایش می دهنیید کییه
به آن داو تیام یا کیال میگویند:
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در قیییییار ح،سییییین بییییا میییییاه تییییییام
میییی زدم در طلیییبش داو تییییامی ریییيکن
اي داده بیییه روي تیییو قییییر داو تییییامی

دعییییییوي داو تیامییییییت مییییییی کنیییییید
(انوري)130 :1372 ،
مهییرة مهییر برااشییاند و دغییا کییرد و براییت
(خواجو)67 :1369 :
پییيش تییو کیییر بسییته اسییيران بییه غالمییی
(اوحدي)721 :1340 ،

تاس
« ...طاس در اصل اارسی تاس است ،اارسی زبانان عربیدان بییه طییاو نویسییند و روا گراییت از
عار طپيدن و طال به م نی طشت کالن و گهري( .غياثارلغات) پنگییان( .رغتنامییۀ اسییدي) .انجییان.
ظرای که در آن آشامند .ظرف شراب( .دهییار) طییاس کییه بییدان آب خورنیید( .منتهیییاالرب) پيارییه.
تشت»(دهخدا :1373 ،ریل واژه) .محیدج فر محجوب ،م تقد اسییت کییه« :آن جفییت مهییره را کییه
امروزه م یوالً "طاس" مینامند ،در قدی "ک بتين" میییگفتییهانیید و چییون بییراي راسییت بییاختن و
پيشگيري از هر گونه تقلب و "طاس گراتن" آن دو را در طاسی میییگذاشییته و میییریختییهانیید تییا
دست نردباز با آن تیاس نداشته باشد ،راته راته به علت دشواري نام مهره ها(ک بتين) و آسانی نییام
ظرف آن (طاس) ،نام ظرف به مظروف اطالق شد و آن را "طاس" خواندند»(محجوب)88 :1374 ،
پرهيییز از آن حریییف کییه هسییت اوسییتاد نییرد
مفکن گزااییه مهییره در اییین طییاس روزگییار
(موروي)340 :1387 ،
بیییه میییا گیییذار کیییه اوسیییتاد ایییین نیییردی
خیییشگ گییزاف مينییداز مهییره انییدر طییاس
(هیان)720:
کعب و کعبتین
« ...شتارنگ .چنگاره کوب .پژول (زمخشري) بجول .پجول .بژول .اشتارنگ .غاب .قییاب .قییاپ -2
تاس بازي نرد ک اب  -3م پاي انسان .ب ضی ها بين ساق و قدم دانند و ب ضی دیگر مفاصل زیر
عظ (ناظ االطباو) استخوان بلند پشت پاي که بسییتنگاه شییراک باشیید( .منتهییی االرب) اسییتخوان
متصل به ساق است و به اارسی قاب نامند و بهترین او ک ییب گییاو و خییوک اسییت و خییواصّ ک ییب
خوک مذکور شد و سوختۀ ک ب اربقر جهت سپرز و تقویت باه و با عسل جهت تقویت جگییر تفییریح
دل نااع و قدر شربتش تا سه قاشق( .تحفۀ حکي مؤمن) صقالبيان هیه پيییراهن و مییوزهیییی تییا بییه
ک ب پوشند( .حدودار ار )»(دهخدا :1373 ،ریل واژه)« ...هر بند استخوان شتارنگ .اسییتخوان بلنیید
پشت پاي که محل بستن شراک است ک وب ،اسییتخوان مربییع کییه بییدان نییرد بازنیید .هییر یییی از
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ک بتين .تاس(».م ين :1371 ،ریل واژه)
اصطالح ک ب که براي تاس به کار می رود به جهت م ناي رغوي آن بوده است زیییرا تییاس را از
استخوان می ساختند .در قدی ب ضی از قبایل باستانی با استخوانهاي چهییار ،هشییت و دوازده روي
که بر زمين میریختند با یکدیگر به بازي می پرداختند .با گذر زمان مردم خيلی زود استخوانهییاي
شش روي را  -که از زانوي پاي جلویی حيوانات به دست می آید و آسییانتر و زودتییر بییر زمییين مییی
نشيند  -در بازي انتخاب کردند و با شرطبندي ،با یکدیگر به بازي پرداختند .زیرا این استخوانها به
جهت نشستن و قرار گراتن در زمين بسيار مناسب بودند و می توانستند در شش حارت مختلف بییر
زمين قرار گيرند .گاهی براي بهتر ایستادن استخوانها برآمدگی و اروراتگییی آنهییا را بییا سییایيدن از
بين می بردند تا هر شش جهت آنها به طور مساوي صاف شود .به این ترتيب استخوانهاي حيوانات
را می توان اجداد اوّريۀ «تاس» یا «ک ب» دانست(.تفضلی)29 :1386 ،
«درباره تلفز واژه "ک بتين" نيز بيش از دو احتیال وجود ندارد؛ نخست این که عالمییت "ییین"
نشانه تثنيه است و در نتيجه به صورت "یَیيْن" ( )aynو یا امروزه به شکل "یییِيْن" ( )eynتلفییز
میشود .پ تلفز این واژه به صورت ک بتين ( )ka bataynخواهد بود به م نی دو ک به .از نظییر
کیيت هجایی نيز ،هجاي سوم ک بتين (تَيْن) م ادل یی هجاي کشيده (صییامت م مصییوت کوتییاه م
صامت م صامت) است:
چییییو دیییییدم در بسییییاطت نقیییید عينییییی
بگییییییرداني بییییییا هیییییی ک بتينییییییی
(خسرونامه 312 :1339 ،ب )6600
در اینجا ک بتين در موضع قاايه ااتاده و با عين ه قاايه شده است .بنابراین ،بیتردید باید بییه
صورت یَيْن ادا شود.
احتیال دوم این است که عالمت "ین" در این واژه نشانه تثنيه نباشد بلکه پسوند نسبت باشد و
به صورت "("inک بتين بر وزن کیترین) باشد .در نتيجییه هجییاي پایییانی آن بییه صییورت صییامت م
مصوت بلند م صامت خواهد بود:
پییییيش زخیییی تییییو ک بتییییين کییییردار
بیییییر بسیییییاط نيیییییاز مییییییغلطییییی
(خاقانی)938 :1378 ،
زخیی بییال را چییو ک بتییين هیییه چشییی
زنیییگ عنیییا را چیییو آینیییه هییییه رویییی
(هیان)981 :
هییییه تییین چشییی و سیییوي تیییو نگیییران
ک بتیییییییين وار دسیییییییتیال تیییییییوای
(هیان)970 :
چییون بییه یییادت ک بتییين گيییرم بییه کییف
ک بتییییییين را نقییییییش پییییییروین آورم
(هیان) 949 :
هییر صییبحدم کییه برچنیید آن مهییرههییا الییی
بییر رق ییه ک بتییين هیییه یکتییا برااکنیید
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آن ک بتیییين بیییه رق یییه مينیییا برااکنییید
ک بییییییه ک بتییییییين چییییییه شییییییوي
ک بتییين گییردان و نظییاره بیانیید مییرد و زن

بییا مهییرههییا کنییي قییدحهییا چییو آسیییان
(هیان)189 :
بییییه زیییییارت بییییه سییییوي مشییییتی دون
(سنایی)341 :1362 ،
خيل مستان بر بساط نردبییازان گشییته جیییع
(هیان)266 :

(رک :قهرمانی مقبل و جابري اردکانی.)87 :1391 ،
نتیجه
بهرهگيري از مضامين متنوق و به تبع آن نیادپردازي ،از جیله شییيوههییاي شییاعران بییراي بيییان
مطارب و ماایارضیير است .با توجه به ت دد آبشخورهاي مضیونآارینی که خود تحت تأثير عوامییل
گوناگونی است ،شاعران و عاراان براي پرورش هر چه بيشتر و انتقال اندیشییههییاي عراییانی خییود ،از
هیۀ امکانات ارهنگی ،زبانی و بيانی ،از جیله بازيهایی مانند نرد به بهترین شکل میکیین اسییتفاده
کردهاند .این پژوهش با ارائۀ اطالعاتی دربارة بازيهاي مذکور و ایراد شواهد ،س ی کرده است گییامی
ورو اندک در اه هر چه بيشتر این متون بردارد .حاصل پژوهش نشان میییدهیید کییه نییرد بییازياي
است که کیتر در خدمت ادبيات عراانی بوده و اکثراً از آن براي اغراض بدی ی بییه خصییوص ایهییام و
ایهام تناسب استفاده شده است .هیچنين ،غير از ابن ییين ،خاقانی و عطار کیتر شاعري اسییت کییه
به این بازي تسلط داشته باشد .از جیله مهیترین موارد قابل تأمل و بررسییی شییده در اییین جسییتار
میتوان به موارد ریل اشاره کرد:
 از اوضاق مالعب نزدیکتر به اوضاق عار از وضع نرد اتفاق نيفتاده است. سه تا ،از جیله اصطالحات بازي نرد که در دواوین شاعران و عاراییان ،بییه نییدرت بییدان اشییارهشده است.
 منظور از خصل هفده ،نهایت شرطبندي است. در بازي نرد ارزش عذرا از وامق بيشتر است. «سه شش زدن» آوردن ،نهایت خوشاقباری میباشد. «شش ضرب» به م نی نوعی آوان و ارااق است. «داو تیامت و تیامیزدن» ،در م نی «با نهایت و با کیال ادّعییا کییاري را بییه انجییام رسییاندن»است.
 ک بتين در دواوین شاعران دو کاربرد متفاوت داشییت کییه طییی آن؛  -1عالمییت «ییین» نشییانهتثنيه است  -2عالمت «ین» در این واژه پسوند نسبت و بر وزن کیترین است.
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