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چکیده

از  ،هـاي گونـاگون  در زبـان  ،در ادوار مختلـف  ،هاي زبان فارسینفوذ و گسترش شایان توجه واژه

هـایی  از جملـه زبـان  .شناسی و مطالعات تاریخی استتوجه در حوزة ریشهجمله موضوعات قابل

تـوان بـه   می ،اندهایی از زبان فارسی بودهواژه ، به طور غیرمستقیم، وام گیرندةکه در طول تاریخ

 کننـدة  ها خود ارائه بررسی این دسته از واژه.کرد اشاره ،و از آن جمله انگلیسی ،هاي اروپاییزبان

بنـابراین، در  .زمـین اسـت  ویدادهاي اجتماعی و تاریخی ایرانتصویري گویا از فرهنگ، تمدن و ر

هاي فارسـی در زبـان   شناختی واژهگیري از پیکره حاصل از بررسی جامع ریشهاین مقاله، با بهره

اي توصیفی ـ تحلیلی، به طور مشخص به سیر انتقال و گسترش شگرف چهـار    با شیوه انگلیسی،

تنهـا تصـویري از   نتیجه حاصـل نـه  .شود واژة فارسیِ بازي شطرنج در زبان انگلیسی پرداخته می

هاي معنایی و آوایـی  نماید، بلکه ابعادي ارزشمند از دگرگونیها را ترسیم میدامنه نفوذ این واژه

.سازدهاي قرضی آشکار میاین دسته از واژهرا در 

.هاي قرضیواژه،شناسی، دگرگونی معنایی، زبان فارسی، زبان انگلیسیریشه:هاکلیدواژه
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مقدمه-1

 هاي گوناگون از جمله موضـوعات در زبان ،زمانی فلهاي مختدر دوره ،هاي فارسیسترش واژهگ

 هـاي دقیـق  ها و بررسـی پژوهش و زوایاي آن تنها در سایۀ ابعاد درخور توجهی است که گسترة

نفـوذ   ، به دامنۀهادر خصوص این دسته از واژه ،ملنکتۀ درخور تأ.شودشناختی روشن میریشه

هـاي  تنهـا زبـان  ، نـه هـاي موجـود  پـژوهش بر اساس  ،به طوري که ،گرددها باز مینو گسترش آ

 مرز جغرافیـاییِ حدو نیز به اند، بلکه دامنۀ گسترش آنهاها بوده بسیاري پذیراي این دسته از واژه

اجتمـاعی و تـاریخی بـا گسـترش      والتحـ و در نتیجـه رویـدادها و ت   است خاصی محدود نشده

بـاره  در ایـن )1377:38(به طوري که به استناد سـرکاراتی  ،اندشگرفی همراه بوده جغرافیاییِ

:خوانیممی

چنـان وسـعتی   نفوذ، انتشار و گسترش لغات دخیل ایرانـی و فارسـی از    دامنۀ"

از برمه و مـالزي و چـین در شـرق    .نمایدآور میبرخوردار است که واقعاً شگفت

هـاي جنـوبی روسـیه و     گرفته تا مجارستان و فنالند و بریتانیا در غرب، از دشت

نگـال هنـد و   بنقاط آسیاي مرکـزي و قفقـاز در شـمال گرفتـه تـا خلـیج       اقصی

هـایی برگرفتـه و دخیـل فارسـی     رویـم، بـا واژه  جا که میاندونزي در جنوب، هر

شمار زیادي از لغات ایرانـی و فارسـی، طـی قـرون و ادوار، در     .کنیمبرخورد می

عربی، ارمنی، گرجی،ترکی، هندي، چینـی، و بـه طـور    هاي آرامی، سریانی، زبان

."انداه یافتههاي اروپایی ر غیرمستقیم، در برخی زبان

هـاي متعـدد   پـژو هـش   ، در سـایۀ از قرن نـوزدهم مـیالدي بـه بعـد     ،به طور خاص،چهاگر

و از آن جملـه   ،هـاي مختلـف زبـانی   خانواده ، در حوزةاروپایی غالباًشناسانِریشهشناسان وزبان

مسـتقیم بـه   به طـور غیـر   هندوایرانی، عمدتاً هاي شاخۀخصوص زبانهاي هندواروپایی و بهزبان

هاي مختلف پرداخته شـده اسـت، امـا پراکنـدگی و     هاي فارسی در زباناز گسترش واژه ابعادي

.هاستاین دسته از یافتهبخشیدن به جمله موانع موجود در راستاي نظم ها ازتعدد این پژوهش

 بیانگر آن است کـه بخـش قابـل    ،هاي دیگردر زبان ،هاي فارسیبررسی واژه ،از سویی دیگر

بـوم گـره   ایـن مرزو  زبانـانِ زمین و فارسـی  نحوي با تمدن و فرهنگ ایران ها بهتوجهی از این واژه

شـناختی،  اي زبـان توانـد عـالوه بـر مطالعـه    و از این رو پرداختن به این موضوع می است خورده

 تردیـد بـی .گی، هنري و تاریخی ایرانیـان باشـد  روشنگر ابعادي از زوایاي حیات اجتماعی، فرهن
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.شـناختی تبـدیل شـود   تواند به بخشـی مهـم در حـوزة مطالعـات زبـان     بررسی این موضوع می

هـا  ایـن دسـته از واژه   یـابیِ در خصـوص ضـرورت ریشـه    ،)همان(نین به استناد سرکاراتیچهم

:خوانیممی

هاي گمنام اند، پیک، که در چهارسوي گیتی پراکندههاي فارسیاین گونه واژه"

ید هر کجا که هستند، به هر اند و بادن، زبان و فرهنگ ایرانگویاي تم ولی

 درایت و دقت گردآوري کرد و دربارة معنا و ریشۀاي که باشد، آنها را با وسیله

."آنها به بررسی پرداخت

توجـه  ، حکایت از آن دارد که تـاکنون عمـدة  بررسی آثار و مطالعات موجود در این خصوص

که از لحـاظ جغرافیـایی    است چون عربی، ترکی یا اردو بودههاییمحدود به زبان هااین پژوهش

مسـتند و علمـی در خصـوص دیگـر      با زبان فارسی قرابت دارند و کمتر شاهد مطالعاتی دقیـق، 

متفـاوت تنهـا بـه     از این رو این نوشتار بر آن است تا از منظري نسبتاً.هاي اروپایی هستیمزبان

شـطرنج در زبـان انگلیسـی     هـاي فارسـیِ  واژه د، گسترش و دگرگونی معنـایی ورو بررسی دامنۀ

 گویـا از پویـاییِ   است شک خود شاهديآوري که بیگسترش و دگرگونی معنایی شگفت،بپردازد

.هاي این توانایی بشريزمان و نشانی بارز ازشگفتی زبان در گسترة

پژوهشروش -2

هـاي مختلـف و از آن   در زبـان  ،هاي فارسینفوذ و گسترش واژه ن طور که اشاره شد، دامنۀهما

 توانـد بـاب جدیـدي در سـیر    موضوعی در خـور توجـه اسـت کـه مـی      ،هاي اروپاییزبانجمله

-اي توصیفیبه شیوهنحوي موضوعی و ، که بهدر این بررسی.بگشاید ختیشناهاي زبان پژوهش

هـاي   شـطرنج در زبـان   هـاي فارسـیِ  واژه نـاییِ مع ورود، گسترش و دگرگونیِ جریانتحلیلی به 

 ،در ایـن حـوزه   مسـتدل هـایی  ها و مراجع معتبر و نیز پـژوهش  اروپایی اختصاص یافته، فرهنگ

.اساس کار بوده است

معنـا و   بـه  و مقصـد،  ، ضمن معرفی واژه در زبـان مبـدأ  د که در این نوشتارگرد یادآوري می

هـاي   اي واسـط، تغییـرات آوایـی، دگرگـونی    هنتقال، زباندر زبان فارسی، سیر اکاربرد آن  دامنۀ

 چنـین بـا هـدف   هم.شـود  ترش آن در زبان انگلیسـی اشـاره مـی   نفوذ و گس معنایی و نیز دامنۀ

به اجمال بـه   ،هااین واژه پیرامونگرفته  هاي معناییِ شکل گسترش و دگرگونی میزاندادنِنشان
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 ،در زبـان مقصـد  ،هـا هاي مـرتبط بـه ایـن واژه   اصطالح ها وها، اشتقاقهایی از ترکیب ذکر نمونه

.اشاره خواهد شد

شاه*

تـرین   اي کـه مهـم   نخست، مهـره  .در دو معنا کاربرد داشته است ،در شطرنج»شاه «در گذشته 

.و این معنا کماکان در فارسی کاربرد دارد .استبازي این مهرة

کاربرد ندارد، عبـارتی نـدایی    فارسیکه امروزه دیگر در  ،اما دیگر معناي این واژه در شطرنج

در.خوانیممی »کیش دادن«اند و امروزه آن را گفته می »کشت کردن«بوده که در گذشته آن را 

.هاي معتبر قدیم فارسی راهگشاستخصوص این معنا رجوع به فرهنگ

:خوانیممی »شاه «ذیل مدخل  برهان قاطعدر

 اند و کشت به کسر کاف، به اصطالحِه شطرنج را نیز گفتهکشت کردن شا و...."

اي گـذارد کـه   هاي شطرنج را در خانـه  اي از مهره بازان آن است که مهره شطرنج

و شاه خوانند یعنی برخیـز   آن مهره شاه در خانه او نشسته باشد بحسب حرکت

."از خانۀ من

:خوانیمنیز ذیل این واژه می فرهنگ رشیديدر

:کشت کردن شاه شطرنج را، بهاالدین زنجانی گویدو ..."

شاه نطع آسمان هنگام کشت امتحان 

"مات گردد در زبان گر گوید او را شاه شاه   

 بررسی ورود این واژه در معناي دوم خود به زبـان انگلیسـی، بیـانگر گسـترش و دگرگـونیِ     

،WTI1چـون انگلیسـی هم  هـاي برجسـتۀ   رهنـگ ف شـماري از  به استناد.تاسشگرفی  معناییِ

RHW2،ORG3،OED4،AHD5،SOD6،CDE7،EON8وCHD9 ، در خصوص سیر

1. Webster Third International Dictionary (1986)
2. Random House Webster’s (1998)
3. Origins: An Etymological Dictionary of Modern English (1991)
4. The Oxford Dictionary of English Etymology (2003)
5. The American Heritage Dictionary (1997)
6. The New Shorter Oxford Dictionary (1993)
7. Concise Dictionary of English Dictionary (1993)
8. www.etymonline.com
9. Chambers Dictionary of Etymology (2005)
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بـه سـال هـاي    ،و به طور خاص ،میانه که ورود آن به انگلیسیِ ،انتقال این واژه به زبان انگلیسی

:خوانیممیگردد، بازمی .م1320-1310

:انگلیسـی میانـه   >esches:فرانسـوي باسـتان   >shah:عربی >)شاه(=shâh:فارسی[

chek/ chekke< انگلیسی:check[

ابتـدا در خصـوص معـانیِ    .کـرد توان از دو منظر بررسی اما واژة دخیل در زبان مقصد را می

:ن پرداخته آب جملهشبهاسم، فعل و  توان در سه مقولۀ که می checkواژة

* check

.بازبینی، بررسی، کنترل .3/جلوگیري، ممانعت  .2/کیش )در شطرنج(.1]اسم[*

.کیش)در شطرنج(.]شبه جمله[*

بازداشـتن، مـانع    .3/بازبینی کـردن، کنتـرل کـردن     .2/کیش دادن )در شطرنج(.1]فعل[*

.شدن

بـی هـیچ    ،اروپـایی هاي معتبـر  ، که کلیۀ فرهنگواژه در زبان انگلیسیاین وام بررسی معانیِ

اند، بیانگر آن است که این واژه در زبان برشمرده »شاه «فارسیِ ریشۀ آن را واژة،اختالف نظري

گسـترده و قابـل    معنـاییِ  ، بـا دگرگـونیِ  عالوه بر حفظ معناي اولیۀ خـود در زبـان مبـدأ   مقصد 

ـ  ،توجهی همراه شده است دایی، بـه شـکل   به نحوي که عالوه بر حفظ کاربرد در قالب عبارتی ن

به طوري کـه حتـی در    ،هاي بسیاري راه یافته استیافته و سپس به زباناسم و فعل نیز کاربرد 

.1بـه فارسـی راه یافتـه اسـت     ،دخیـل  راًاي ظـاه زبینی و کنترل کردن، بـه شـکل واژه  معناي با

انگلیسـی  متعددي در زبـان  ي ها و اشتقاقها، اصطالحات و عبارات این واژه در ترکیب چنینهم

checkي چون توان به مواردمله میراه یافته است که از آن ج sth off=)   تیـک زدن، عالمـت

check،)گذاشـتن  on sth/sb=)  دربـارة  بررسـی کـردن(،make a check on=)  بازدیـد

keep/hold،)کردن in check=) مهار کـردن(،check-up=) ده)بازدیـد،کنترل هـا مـورد   و

.دکردیگر اشاره 

وآقاگل ۀنگاشت ،"یلاما اص یل،ظاهر دخبه ییهاواژه"ۀمقال ۀمطالع ،دست یناز ا ییهادر خصوص واژه 1. زاده

.دشو یم یشنهادپ)1386(يداور
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بـه  تـوان  است، به طوري که می این واژه به این جا محدود نشده معناییِ دگرگونیِ ا دامنۀام

سند رایج در امـور  یا همان»چِک«یعنی ،متفاوت که در معنایی کامالً، cheque/checkواژة

فارسـی  هاي انگلیسی، ریشۀ ایـن واژه نیـز همـان واژة    به استناد کلیۀ فرهنگ.دکراشاره  ،بانکی

 ،در خصوص این تغییر معنـایی .در این زبان شکل گرفته است هاي بعداست که در قرن»شاه«

پیشین نیز برگرفته از آن است، به  ، که واژة»شاه«، یعنی واژةنسبت به اصل آن در زبان فارسی

فارسی به زبـان   واژة از ورود غیرمستقیمِیابیم که پس درمی CHDوWTIهاياستناد فرهنگ

در شطرنج، این واژه با نوعی گسـترش معنـایی همـراه    »کیش دادن«در همان معناي ،انگلیسی

ه و سـپس از آغـاز   مخالف کاربرد یافت ناگهانی یا رویداد به طوري که در معناي توقف ه است،شد

هـاي  کار رفته و سپس به حـوزه  به ابتدا به معناي عملی در مقابله با ضرر یا سرقتقرن هجدهم، 

نیز با طرح ایـن موضـوع یـادآور ایـن      AHDچنین فرهنگ هم.راه یافته استداري مالی و بانک

کـه ابتـدا بـه معنـاي      ،ایـن واژه در انگلیسـی   معناییِ شود که به دنبال تحول پیچیدة سئله میم

این واژه با گسترش معنایی همراه شده و به مفهوم اطمینان  بوده است،شاه شطرنج  کیش دادنِ

 آن پـس از ایـن دگرگـونیِ    اولیـۀ  از جملـه معـانیِ   .ي کاربرد یافته اسـت از صحت و اعتبار چیز

اي بـراي صـحت و   عنـوان نشـانه   ، که صـادرکننده بـه  بوده»چکته«یا همان »رسیدته«معنایی 

بـا گسـترش معنـایی     ایـن واژه مجـدداً  .کرده استچک، آن را پیش خود نگهداري می سندیت

هـا و   بـه عـالوه در ترکیـب   .ه اسـت همراه شده و در معناي چـک، قـبض و رسـید کـاربرد یافتـ     

ــطالح ــه ا  اص ــاربرد یافت ــددي ک ــاي متع ــی  ه ــه م ــه از آن جمل ــت ک ــواردي   س ــه م ــوان ب ت

check/chequeچون book=)چکدسته(،cheque card=)  چـک کـارت(،chequered

checking،)شیبپرفرازو ن/شطرنجی، پیچازي(= account=)  حسـاب جـاري(،traveler's

cheque=)داشاره کر )چک مسافرتی.

ضـمن فارسـی    ،چون معـین و سـخن  هاي برجستۀ فارسی، هم گردد که فرهنگ یادآوري می

ک «قدیمی  این واژه با واژة آواییِ ثر از شباهتمتأ »چِک«ریشۀ واژة برشمردنِ در فارسـی  »چـ ،

مـرتبط بـا یکـدیگر برشـمرده انـد     را  هبه اشتباه این دو واژ قباله بوده است، معناي سند وکه به

داوريآقاگل( و .)1386،زاده

خاسـتگاه آن، یعنـی    پـاي شود و رد نمیجا محدود ه ایناین واژه ب معناییِ دگرگونیِ اما دامنۀ

:دکرها مشاهده توان در این واژه می، بازي شطرنج را
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*check

.پیچازي نقش شطرنجی، پارچۀ شطرنجی، طرح چهارخانه، پارچۀ ]اسم[*

*checked

.شطرنجی، چهارخانه، پیچازي ]صفت[*

 بـه واژة تـوان  ، مـی انگلیسـی  نفارسـی در زبـا   یقـدیم  هاي برگرفته از این واژة از دیگر واژه

در،مذکور هاي انگلیسیِکرد که، به استناد فرهنگاشاره )شطرنج(=chessمعروف و پرکاربرد 

:خوانیمخصوص ریشه و سیر انتقال آن می

:انگلیسـی میانـه   >esches:فرانسـوي باسـتان   >shah:عربـی  >)شـاه (=shâh:فارسـی [

ches< انگلیسی:chess[

ایـن   نماید کـه  این نکته ضروري می یادآوريِ ،در سیر انتقال خود واژه، واییِآتغییر اما دربارة

جدیـد   آوایی و معنـاییِ  همراه شده و سپس با شکلِ 1اندازيبا پدیدة واکه واژه در زبان فرانسوي

به زبان انگلیسـی   ،checkیعنی ،خود ریشۀ تر از واژة هم پیش ،دوازدهمدوم قرن  نیمۀ در ،خود

توان به ، که از آن جمله میکار رفته استهاي متعددي به این واژه نیز در ترکیب.استراه یافته 

chess،)شطرنج مهرة(=chessman،)شطرنج صفحۀ(=chessboard:دکراره این موارد اش

player=)شطرنج باز(،chessmaster)استاد شطرنج(،chess addict)و)شـطرنج  خورة

play chess=)کردنازي شطرنج ب(.

شهمات*

بـه بـازي   آن  گیريِهاي قدیمی در فارسی است که شکل از جمله واژه »شاهمات«یا  »شهمات«

معناي به »مات«شطرنج و  ترین مهرة ، یعنی مهم»شاه«ترکیبی از  این واژة.گردد شطرنج باز می

و ایـن   ،شدن در بـازي شـطرنج دارد  اشاره به حالت مغلوب که،حیران، گرفتار و سرگردان است

1.aphasis: ِيفرانسو ةواژ ،عنوان نمونهبه.شودیواکه در آغاز واژه اطالق م به افتادنesches ، که صورت جمع

eschec ۀخوش ،انتقال یرهمراه شده و سپس در س ینآغاز ۀواک با افتادنِ ،یانهم یسیانتقال به انگل یردر س ،است 

.شده است یلتبد -chبه  -schیِهمخوان
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در آثار منظوم گذشتگان در  .خوانیممی »کیش«این بازيهمان حالتی است که امروزه آن را در 

:خصوص کاربرد این واژه داریم

ولی آخر فرو مانی به شهمات        ی از پس و پیش         بسی بازي ببین

}1382:5/4624انوري، نقل از :عطار{

زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان رخ نه از اسب پیاده شو بر نطع زمین

}1377:10/14624دهخدا، نقل از :خاقانی{

آن در دو زبـان و   معـانی اصـلی و مجـازيِ    ین واژه به زبان انگلیسی و مقایسـۀ بررسی ورود ا

هـاي متعـدد   اسـتناد فرهنـگ   بـه .خور توجـه اسـت  ، درگسترش و دگرگونی آن در زبان مقصد

ــه  ــی و از آن جملــ و.WTI,.RHW,.ORG,.OED,.SOD,.CDE,.EON.انگلیســ

CHD.خوانیممی واژهسیر انتقال این  دربارة:

eschec:فرانسـوي باسـتان  >shahmât:عربی>)شهمات(=shahmât:فارسی[ mat<

]checkmate:انگلیسی>checkmat:میانهانگلیسی

:خوانیمزبان انگلیسی می درخصوص مقوله و معانی این واژه درو 

* checkmate

(1]اسم[* شکسـت، شکسـت مطلـق،     ]مجـازي [.2/کیش و مات، مات، شهمات)در شطرنج.

.بستبن

.کیش مات، شهمات)در شطرنج(.]جملهشبه[*

 شکست دادن، به زانو ]شخص[.2/و مات کردن، شهمات کردنکیش )در شطرنج(.1]فعل[*

.متوقف کردن، برهم زدن، نقش بر آب کردن ]طرح و نقشه[/درآوردن

یعنی معنـاي   ،آن اگرچه تنها معناي اولیۀآن است که قابل توجه در خصوص این واژه  نکتۀ

 انتقال یافته است، اما این واژه در زبان مقصـد دقیقـاً   ، به زبان انگلیسیرایج آن در بازي شطرنج
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هـاي فارسـی در خصـوص    رجوع به فرهنگ.تشهمات در فارسی را یافته اس معانی مجازي واژة

:ستا معانی مجازي این واژه راهگشا

شـهمات در مـورد معنـاي مجـازي آن     ذیـل مـدخل    ،)1363پادشـاه،  (فرهنگ آنندراجدر

:خوانیممی

.شدن و استیصال و شکست خوردن باشدکنایه از نیست ـ

:خوانیمباره می نامه در این در لغت

:مغلوب کردن مجازاً ـ

ظهیـري  (."را شـهمات کنـد  هزاده اباخت تـا شـ  اخت میو هر منصوبه که شن "

)1348سمرقندي، 

 بیانگر آن است کـه ایـن واژه در معنـاي اسـمیِ     این واژه در زبان انگلیسی نیز دقیقاًبررسی 

حکایت از شکست دادن وبه  خود اشاره به شکست یا شکست مطلق و در معناي فعلی نیز مجازاً

.زانو درآوردن دارد

،stalemateواژة گیـريِ توان به شکل ین واژه در زبان انگلیسی میا از دیگر موارد مرتبط با

بــا قســمت دوم واژه )یــا یکنواخــت شــدنخســته و (=staleکــه خــود حاصــل تلفیــق واژة

checkmateکـردن و در معنـاي   شطرنج به معنـاي پـات و پـات    بازي که در ،دکراشاره ،است

ایـن واژه، در   شـناختیِ بررسـی ریشـه  .بسـت کشـانیدن اسـت   بـن  بـه  بسـت و بن:خود مجازيِ

درایـن زبـان شـکل     هجـدهم  قـرن اواسط  دربیانگر آن است که این واژه  ،هاي انگلیسیفرهنگ

.در این زبان معنایی مجازي یافته استگرفته و سپس با گسترش معنایی همراه شده و

مات*

در شـطرنج   ست که به حالتی اطالق شده که شـاه هاي قدیمی در فارسی اجمله واژهاز  ،»مات«

طرف مقابل و ختم بازي  ماند و نشان از پیروزيِکه دیگر از حرکت باز می گیردشرایطی قرار می

که در حالـت   ،و هم در قالب اسم کاربرد داشته جملهشبهاین واژه در گذشته هم در قالب .دارد

عنوان نمونه در ایـن بـاره در آثـار    به.شکست بوده استبه معناي  کاربردي مجازي و عمدتاًدوم 

:گذشتگان داریم

من چو ابرم تو زمین موسی نبات                  حق شه شطرنج و ما ماتیم مات

}1360:4/2515، معیننقل از:مولوي{
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برد ومات ما زتوست اي خوش صفات     یم اندر برد ومات        ما چو شطرنج

}1382:7/6495انوري، نقل از :مولوي{

و از آن  ،هاي مختلف، به استناد فرهنگانگلیسیاما در خصوص سیر انتقال این واژه به زبان 

,WTIجمله  RHW, ORG, OED, SODوCDE خوانیممی:

:انگلیسـی میانـه   >mat:فرانسـوي باسـتان   >mât:عربـی  >)مـات (=mât:فارسـی [

maten< انگلیسی:mate[

:صوص معناي این واژه در زبان مقصدودر خ

* mate

(1]اسم[* .کیش و مات، شهماتمات، )در شطرنج.

.مات، شهمات و مات،کیش )در شطرنج(.]جملهشبه[*

(1]فعل[* .شهمات کردنمات کردن، کیش و مات کردن،  )در شطرنج.

فعـل   شـدة  را صورت کوتـاه  mateانگلیسی  واژة EON،هاي انگلیسیالبته در بین فرهنگ

checkmate نماید این نکته ضروري می یادآوريِاما در این خصوص .است در این زبان دانسته

آن اسـت کـه ایـن واژه در فرانسـوي باسـتان و       دهنـدة  واژه نشـان که رجوع به سیر انتقال ایـن  

ن شکل بوده و در یبه هم،گردد باز می.م1175-1225هاي که مشخصاً به سال ،انگلیسی میانه

.است مذکور ر رد نظرکه این موضوع دلیلی ب .این قالب به انگلیسی نو راه یافته است

کـه از آن جملـه    ،ربرد یافتـه اسـت  این واژه نیز در ترکیبات متعددي در زبان انگلیسـی کـا  

fool'sچـون صطالحاتی تخصصـی در بـازي شـطرنج، هم   ا توان بهمی mate)=   شـرایطی کـه

scholar's،)کنـد طرف مقابل را مات می ،حرکت دومینبازیکن سفید در mate)=  شـرایطی

selfو)شـود مـی مقابل ماتطرف بازیکن سیاه در چهارمین حرکتکه  mate)=   حـالتی کـه

.دکراشاره )کندمقابل را مات شده بتواند با حرکتی دفاعی طرفکیش بازیکنِ

*خر

»در آثار .اشاره دارد ي مهماسی است که در بازي شطرنج به مهرهاي قدیمی در فارواژه»خر

:منظوم گذشته داریم
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پیاده بدانند و پیل و سپاه                           رخ و اسب و رفتار فرزین شاه

}1377:8/11962دهخدا، نقل از :فردوسی{

رندان را مجال شاه نیست شطرنجِ عرصۀتا چه بازي رخ نماید بیدقی خواهیم راند             

}همان:فردوسی{

هـاي  به استناد فرهنگ ،به این نام ،در بازي شطرنج ،این واژه گذاريِاما در خصوص علت نام

اي اسـت  اسـت، وآن پرنـده   »رخ«ايیابیم که این واژه موسوم به مرغ افسانهمیمعتبر فارسی در

.1اندهایی عجیب ذکر کردهتوانایی شکه در اساطیر ایرانی و شرقی برای

:خوانیم، ذیل مدخل رخ می)1363رامپوري، (اللغاتغیاث در-

بـرد و بـه    رباید و باال میرغیست عظیم که فیل و کرگدن را میبالضم نام م....."

."زند شطرنج است که از دور مهره را می مشابهت آن نام مهرة

:خوانیم، نیز در این خصوص می)1337حسینی، (فرهنگ رشیديدر-

.د به شباهت بدان مـرغ وشطرنج ب ر و مرغیست عظیم و مهرةرخساو بالضم ...."

:گوید)1362االسالم،  داعیبه نقل از (عنصري 

ا رخبمر اسب کمال را رکابی   ا رخ             بشطرنج جمال را تو شاهی 

:هم در این باره داریم )1376تبریزي، (برهان قاطعدر-

 و آنچه گویند کـه  ،عنقا در خارج وجود نداردو نام جانوریست که او نیز مانند  "

غلط و دروغ است و یک مهـره از   ،کندهاي خود میفیل و کرگدن را طعمۀ بچه

."او موسوم است نامِه شطرنج ب

,RHWچـون  هـاي انگلیسـی هم  مراجعه به فرهنگ با SOD, AHD, WTI, ENC2و

ORG خوانیمژه به زبان انگلیسی میدر خصوص سیر انتقال این وا:

کاربرد  rocو به شکل یافتهراه  یسیبه زبان انگل یزن يامرغ افسانه ینا يدر معنا "رخ"ةژد که واشو یم یادآوري1.

.دارد

2. Encarta World English Dictionary (2000)
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:انگلیسـی میانـه   >roc:فرانسـوي باسـتان   >rokhkh:عربـی  >)رخ(rokh:فارسی[

rok< انگلیسی:rook[

,WTIهاي انگلیسی نیز در بین فرهنگ ORGوRHW گـذاريِ ، در خصـوص نـام  قیقـاً د 

ایـن واژه در زبـان    البته .هاي فارسی هستنده این نام، قایل به نظر فرهنگاین واژه در شطرنج ب

.آن در فارسـی کـاربرد دارد   معناي ریشـۀ  به شکلمعنایی، تنها  گونه دگرگونیِمقصد بدون هیچ

 ، در دورةپیشـین  ه به زبان انگلیسی، هماننـد سـه واژة  ورود این واژ، RHWبه استناد در ضمن

.گرددباز می .م1300-1350هاي ، به سالترور مشخصطو به  ،انگلیسی میانه

گیرينتیجه-3

موضوعی  ،هاي مختلفزبانهاي فارسی در تردگی و دامنۀ نفوذ واژهگس ،طور که اشاره شدهمان

اســت، در مطالعــات  موضــوعی ارزشــمند اینکــه عــالوه بــر ،قابــل توجــه اســت کــه بررســی آن

تواند تصویري نو و گویا از فرهنـگ، تمـدن و زنـدگی اجتمـاعی سـاکنان ایـن       شناختی می زبان

، هـا این دسته از واژه تغییرات آوایی و معناییِ ، بررسی دامنۀاز منظري دیگر.ن ارایه دهدسرزمی

در حـوزة   يتواند باب جدیـد ، میهاي واسط و چه در زبان مقصدچه در سیر انتقال خود درزبان

بـازي   هاي فارسـیِ از این پدیده در خصوص واژهاي نمونه .تاریخی بگشاید یِشناس مطالعات زبان

.1قرار گرفتمورد بررسی و تحلیل ،در این نوشتار ،شطرنج

ی یهـا هاي فارسی بـه زبـان   گونه که در مقدمه آمد، دامنۀ گسترش واژههمان،از سوي دیگر

هاي بسیار و در جغرافیـایی  توان در زبان است و ردپاي آن را می محدود نشده یا خاصمعدود و

، شده دراین نوشـتار هاي بررسی ههمین واژ بررسی اجمالیِ ،هعنوان نمونبه.کردگسترده مشاهده 

هاي اروپایی نیز گسترش قابل توجهی ، در دیگر زبانآن به زبان انگلیسی خالصه شده که دامنۀ

.2دارند

fersة در قالب واژ یزن ،در شطرنج داشته یروز ةمهر يمعنا یمکه در قد ،ینفرز ةواژ، WTIبه استناد فرهنگ .1

:یمخوانیواژه م ینانتقال ا یردر خصوص س.زبان منسوخ شده است ینکه امروز در ا ،یافتهکاربرد  یسیر انگلد

>fers:یانهم یسیانگل>fierse:باستان يفرانسو >farzan:یعرب>)ینفرز(=farzin:یفارس[

].fers:یسیانگل

اشاره ، checkmateیعنی،یسیآن در زبان انگل یلصورت دخ یا،"شهمات"ة توان به واژیعنوان نمونه متنها به2.

chec:يکه امروزه در فرانسو ،دکر et mat ،یدر آلمان:schachmatt ،یتالیاییدر ا:scaccomatto،در

sakk:ير مجار، دshakata:يفنالند matt،داردياکاربرد گسترده رسیفا یشۀبا ر یلدخ يادر قالب واژه....و
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بـا دقـت و    ،زمـین ایران اما گویاي فرهنگ و تمدنِ ،هاي گمنامامید است این دسته از پیک

ها پرداخته گوناگون به مطالعه و بررسی آنشناسان شناخته و از ابعاد و ریشهپژوهندگان  درایت

.ی خلق گرددختشناسنگ در مطالعات زبان اي بدیع و گران حوزه ،شود تا در این گذر
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