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 در کاخ«  یاسازه ،اری  »ط ای ق«یقا ینوع ،اری  »باجگه«؛ »ط ای« »تاجگه  
 یخاقان وانیاز مشکالت د یک ی و شرح  کیتاح

 1401مهر  ۵: رشیپ  خی ن تار 1400 ید 23: افتی در خی تار

 شناس مشهور و برجسته، دکتر محمدرضا ترکی تقدیم به خاقانی 

 1ی وردنجان ینیحس دمحسنیس
 چکیده

های مّتل  در  آرار خاقانی یکی از فاخرترین تولیدات زبان و ادبیات فارساای اساات که در طول سااده
ساااباک و اسااالور خود همچناان یگااناه اسااات. متااسااافااناه آراار خااقاانی نیز مثا  هر ارر کهن دیگری از  

تر اسات. تشاّیص در دیوان او بسایار پررنگ ژهی وبهها برکنار نیسات. این مشاک   ها و تااحی تحری 
های مضاابوق دیگر، اساااس و اطمینان بیش از اندازه به آن، شااناخته نبودن دسااتنوی  ۀنادرساات نسااّ

شاااعر با کاتب یا ماااحک و نبود امکانات امروزی مث  اینترنت و موتورهای   تفاوت زیاد ساارک دانش
ست. در این پژوهش برآنیم تا با روش اهتحری ها و  ترین دالی  این تاحی اصلی  ازجملهجستجوگر  

برانگیز منابع دیرین تاریّی و جغرافیایی، دو بیت بحث های کهن و نیزای و با کمک دستنوی کتابّانه
دسات دهیم. خاقانی در دو دیوان را تااحیک کنیم و با توجه به صاورت جدید بیت شارح دیگری از آن به

ها و جساتارهایی که به آن های چاپی، شارح کند که در تمام دیوانره میبیت دیوان به مکانی در بغداد اشاا
این دو بیت را بر اساس همین نویسه هاست خاقانیاند نباجگه) ضبط شده است و سالپرداخته پژوهان 

ایم نام درسات این مکان نتاجگه) اسات و این مکان اند. در این جساتار نشاان دادهنباجگه) شارح کرده
ایم تا  های مشااهور خلفای عباساای در قرن شااشاام بوده اساات. در همین راسااتا کوشاایدهیکی از کاخ 

پراکندهآگاهی بندی کنیم و مکان دقی، این مکان در متون کهن وجود داشااته دسااته ۀ ای را که دربارهای 
ایم، معنای این قااار را در جغرافیای تاریّی و امروزی بغداد نشااان دهیم. از طرف دیگر سااعی کرده

 عرضه کنیم. طیار) ۀتری از نزرسنجهای دقی،نطیار) و نیز آگاهی ۀ و متناسبی از واژ جدید
 .خاقانی، باجگه، تاجگه، طیار، تاحیک، شرح   :هاواژهکلید
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 مقدمه  .1

گران مواجه شده است. جستارهای فراوانی  پژوهی با اقبال قاب  توجهی از طرف پژوهش خاقانی   ۀ در دوران معاصر حوز 
نشان از همین اقبال دارد؛ با این همه هنوز    ، شعر خاقانی و مشکالت آن منتشر شده است  ۀ های اخیر دربار سال که در  

تاحیک ناصوار است و یا حاص  فهم نادرست متن  ۀ مشکالت زیادی در متن اشعار و شروح وجود دارد که یا نتیج 
ک است.    توان در چهار عام  دانست:چاپی را می های نادرست به متن آرار  یافتن نویسه ه را   معموالً ماحَّ

ست تشّیص نادرست نسّ ّ  ۀ ّن ار نس آن در حالی   ۀ بر اساس انجام  صرفاً اساس  ۀ اساس است؛ یعنی انّت
 تر باشند.تر و مضبوق ای جدیدتر، درست های دیگری بدون ترقیمه و یا با انجامه که ممکن است دستنوی  

 ّ  ۀهای دیگر است؛ چراکه بنا نیست، همگرفتن ضبط دستنوی  اساس و نادیده   ۀ دوم پایبندی بیش از اندازه به نس
 های یک دستنوی  از صفر تا صد درست و مرجک باشند.ضبط 

 کنار گ اشتنکلی  غریب یا به   ۀ نسبت به گزینش ضبط غریب است؛ یعنی اصرار زیاد بر نویس   ط یوتفر افراق دیگر  
ک است.های فاسد به درون متن یابی ضبط ه کوتاهی را   روی یا این زیاده   ۀهای ناآشنا که نتیج ضبط   های ماحَّ
میان دو    مثالً های سبکی گویندگان دانست، بر همین اساس  توان در توجه نکردن به ویژگی دلی  پایانی را می   

های سبکی آن  ای که هر دو شایستگی نشستن در متن ارر را دارند؛ ضبری برتر و مرجک است که با ویژگی نویسه 
 آوایی بیشتری داشته باشد.گوینده هماهنگی و هم 

ای دارند و از یک پژوهش به پژوهش طوالنی   ۀ برخی از اشکاالت موجود در متن دیوان و یا شروح سابق   هرحال به 
توان  های نادرست را می توان برخی از این گزاره می   مثالً اند؛  بعدی و یا از یک شرح به شرح دیگر انتقال پیدا کرده 

 های دور تا روزگار معاصر مشاهده کرد.سده 

را تاحیک کنیم و شرح درستی از آن ارائه دهیم.   خاقانی   برانگیز دیوان در این پژوهش برآنیم تا یکی از ابیات بحث 
 وجود دارد:  الشیوخ بغداد) شیخ  ۀ ای با عنوان ندر معارض این بیت در قایده 

ی  ـگ زراســــت وز  ــار  یر ـز و  دیــدم  گــه  ــاـج  ب
 

اج  ار مرا عی  چون ـب ار چو زیـر و ـ  ــد   شـ

 (39: 1378)خاقانی،  

دو پرسش اساسی در این بیت وجود دارد که از دیرباز تاکنون مح  مناقشه و اختالف شارحان بوده است. پرسش 
ست نباجگه) چه مکانی است و کجاست و دیگر نطیار) چیست. در این جستار با پرداختن به این دو پرسش  ّن

 آن شرح درستی از بیت به دست دهیم.  تبع ه ب کنیم، تاحیک و  تالش می 
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 پژوهش  ۀ . پیشین 2

بیت مورد نظر   ۀ اند، توضیحی نیز دربار پرداخته   ۀشروحی که به این قاید  معموالً این اشاره شد،    که پیش از   گونه همان 
اشاره خواهیم  اند،  ترین شروحی که به این بیت پرداخته اند؛ ما در بّش بعدی )بحث و بررسی( به مهم دست داده   به 

 اند، تنها یک پژوهش مستق  منتشر شده است.ها یا جستارهایی که به این بیت نیز پرداخته کرد. در کنار شرح 
رزی در سال ن    ار و باجگاه در دو اصطالح طی   ۀ»پژوهشی دربار ) جستاری را با عنوان 1393بهاره فضلی در

رغم تالش ای ناتندرست استوار است؛ علی ژوهش بر نویسه جا که بنیاد این پ منتشر کرده است. از آن شعر خاقانی« 
ش بعدی دیدگاه این جستار را نقد خواهیم کرد.  ۀ نتیج   عتاً ی طب محترم    مال    آن نیز غیر قاب  قبول است. ما در ّب

 . بحث و بررسی3

ست تالش می  دیوان خواهیم    های ها و شرح های چاپی را بررسی کنیم و سپ  به فرهنگ کنیم تا ضبط دیوان در گام ّن
 پرداخت.

 های چاپی بررسی دیوان   - 1-3

ک سجادی، کلم  که خاقانی در بازگشت از   1ی ا نباجگه) دو بار تکرار شده است. نّست در قایده  ۀ در دیوان ماحَّ
بغداد   2وخ ی الش شود، در معارضه با شیخ قایده که از محتوا و عنوان آن روشن می  نی در اسفر حج سروده است. او 

  ۵71شمارهای تربیقی در سال  این هماهنگی از نظر گاه   کند کهگفته شده، به همسانی روز جمعه با روز عرفه اشاره می 
متعل، به ابتدای    احتماالً و پ  از ورود به بغداد سروده شده    اتفاق افتاده است و چون این قایده در بازگشت از حج   ق 

 بینیم: به ترتیب در ادامه می   . مرلع این قایده و بیت مورد نظر را(231:  1398است )نک: ترکی،    ق   ۵72سال  
ماارا  یااار  ای  ده  بااغااداد  خااط  تااا  ماای   جااام 

 

ماارا    بااار  فااکاان  بااغااداد  خااط  در  هاام   …باااز 
 

آراسااااتااگاای وز  طاایااار  و  دیاادم   باااجااگااه 
 

ماارا   طاایااار  چااو  کااار  و  شااااد  باااد  چااون   عاایااش 
 

 
 

 ( 39: 1378)خاقانی،  
 

بغداد است   در ذمّ   حاً یتلو   هم آن ای است که  نباجگه) در تاحیک سجادی آمده است؛ قرعه   ۀ مکان دومی که واژ 
است.  ق  ۵72یا ابتدای  ق  ۵71متعل، به همان سفر پایان  احتماالً شباهت م موم و نوع نگرش خاقانی    ۀ و به واسر 

 بینیم: مرلع این قرعه را در زیر می 
 دی شـ انگه به غل  سـوی  و دجله شـدم 

 

ــی   ــرم ح ــان  ــت ب ــاره  ــظ ن و  ــدم  دی ــه  ــگ ــاج  ب
 

 
 

 (39: 1378)خاقانی،  
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این واژه )باجگه( در تاحیک عبدالرسولی، چاپ جهانگیر مناور، چاپ   نجاست یا جالب    ۀ نکت  علیزاده،   که 
عی ویرایش  کزازی، چاپ سنگی  نول  های غیر مشهور و غیر معتبر )مانند چاپ و چاپ   کشور، چاپ عباسی و ّن

و خاقانی،   697و    682  : 1316میرحاد و چاپ ارسرو( نیز به همین صورت ضبط است )نک: خاقانی،  برادران  
و    9۵1و  809: 128۵خاقانی،  و  12۵6ن 2و  ۵9ن 1: 137۵و خاقانی،  31: 1390و خاقانی،  702و  316: 1379

 (.636:  1377و خاقانی،    7۵7و    30:  1362و خاقانی،    848و    412:  1336خاقانی،  

 ها و جستارها های تخصصی، شرح رسی فرهنگ بر   - 2-3

ها نیز راه پیدا کرده است و آن را نمح  و  یابیم، ضبط نباجگه) به آن های تّاای خاقانی درمی با بررسی فرهنگ 
ن ذی  1:  1389اند )سجادی،  اند؛ این منابع هر دو نطیار) را هم نترازو) دانسته مکان گرفتن مالیات یا باد) معنا کرده 

 ذی  باجگه؛ ذی  طیار(.: 1393منتظر،  نذی  طیار و چهرقانی 2باجگه؛  
توان در سه دیدگاه  همین منوال است. این منابع را می   اند، نیز اوضاع به منابعی که به این بیت پرداخته   و   3ها در شرح 

 بندی کرد:برجسته دسته 
اند و هر دو نطیار) را نیز نترازو باد و مالیات دانسته اند و آن را مکان گرفتن  ال ( منابعی که نباجگه) ضبط کرده 

نوشته  قپان)  )کزازی،  یا  خالقی،  197ن 1:  1387استعالمی،    ؛ 92:  1378اند  برزگر  ؛  234ن  1:  1387؛ 
 (.11۵6:  1392نژاد،  صادقی 

ست نوشته  عنایی که برای بینیم؛ اما م نباجگه) را می   ۀاست و در آن نیز نویس   شده   ر( دیدگاهی که در نقد گروه ّن
ست است. این دیدگاه نباجگه) را نمکانی تفریحی در کنار   ، آن ارائه شده است دجله)   ۀمتفاوت از گروه ّن

ست) را ننوعی زورق و قای،) دانسته است )ترکی،    (.28:  1388و نطیار مارع ّن
باز هم بر اساس ضبط دهد، د( دیدگاه سوم در حقیقت جمع میان دو دیدگاه پیشین است و معنایی که ارائه می 

ست نباجگه) را مح  اخ  عوارض و مالیات دانسته است   دگاه ی د مانند    نباجگه) است. این نظر از طرفی ّن
و از طرف دیگر مانند دیدگاه دوم آن را در شب )پ  از بسته شدن باجگاه( مکانی برای تفریک دانسته است و 

 (.111:  1393کند )فضلی درزی،  نطیار) را نیز مانند دیدگاه دوم ننوعی قای، یا کشتی) معرفی می 
اند؛  ها و جستارهایی که به این بیت پرداخته های دیوان و نیز در تمام شرح ها و چاپ ر تمام تاحیک تا این جا روشن شد، د 

ش سپسین نشان خواهیم داد، این نویسه )باجگه( تاحیفی از نتاجگه) است و به  ضبط نباجگه) را مشاهده می  کنیم. در ّب
 است.  اند، نادرست و نامقبول ت گفته تکیه بر ضبط فاسد، آنچه شارحان و پژوهشگران ذی  این بی   ۀ واسر 
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 »تاجگه« یا »باجگه«   - 3-3
های  گیریم. در میان دستنوی  می های کهن و مضبوق دیوان پی در این قسمت بحث خود را با بررسی دستنوی  

( از ارزش 8)انتهای قرن    439( و الالاسماعی   7)ابتدای قرن    976خاقانی، دو دستنوی  مجل     دیوان   ۀ شناخته شد
خود    ۀ شناسان های نسّه رو بررسی ترین نسخ دیوان این دو هستند؛ از همین توان گفت مضبوق الیی برخورداند و می با 

ست تاویر بیت قایدرا از این دو دستنوی  آغاز می  الشیوخ بغداد) و سپ  بیت موجود  نمعارضه با شیخ   ۀ کنیم. ّن
 در قرعه را از دستنوی  مجل  ببینیم:

 
 463(؛ ا 7قرن )ابتدای  976خری مجل   ۀ: نس1ّتاویر 

 

 ۵17(؛ ا 8) انتهای قرن  976خری مجل   ۀ: نس2ّتاویر 

 اکنون تاویر هر دو بیت را از دستنوی  الالاسماعی  ببینیم:

 
 266(؛ ر 7قرن )ابتدای  439خری الال اسماعی   ۀ: نس3ّتاویر 

 

 266ر (؛ 8)انتهای قرن  439خری الال اسماعی   ۀ: نس4ّتاویر 

 ۀکلم  ؛ نه نباجگه)   ، مورد بحث ما نتاجگه) است   ۀ آشکار است که در هر دو دستنوی  و در هر دو جا، ضبط واژ 
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  3810های دیگری نیز مانند  یعنی نعیش چون تاد شد) )البته دستنوی    ؛ متجان  آن در مارع دوم نیز نتاد) است 
ان  دستنوی  اساس سجادی،  احتماالً رند(. شاید بگوییم پرینستون نیز "تاجگه" دا  ۀ کتابّان  ELS38فاتک یا   ۀ کتاّب

 ّ نویسه )باجگه( را  ق   664لندن )   ۀ نس او این  پیروان  بر همین اساس سجادی و  باشد و  (، نباجگه) ضبط کرده 
 اند. برای پاسخ به این ابهام ناگزیریم تاویر دستنوی  لندن را نیز ببینیم:پ یرفته 

 
 213(؛ ر ق 664لندن ) ۀ: نس۵ّتاویر 

روشن است، نتاجگه) در لندن بدون  کامالً دستنوی  لندن قرعه را ندارد و تنها همین بیت قایده را دارد.  
 ریتیر سجادی تحت    احتماالً متناظر و متجان  آن در مارع دوم )تاد( هم بدون نقره است.   ۀ نقره است و کلم

رسولی آمده است، این نویسه را پ یرفته ضبط مشهور یعنی نباجگه) که پیش از او در چاپ هند و تاحیک عبدال
نتاجگه) نسبت به نباجگه) ضبط غریب است و همین غرابت باعث شده تا در  ۀ نویس عتاً ی طب و به متن برده است.  

درست،  ۀاند؛ به این نویسها و جستارهایی که تاکنون به این بیت پرداخته ها، شرح ها، چاپ یک از تاحیک هیچ 
 توجهی نشود.

اقانی از این ضبط )تاجگه( شود که پاسّش بایسته است. قاد و خواست خ پرسشی نمایان می  در این جا
ش بعدی بدین پرسش پاسخ خواهیم گفت.چیست؟ چ   را خاقانی این کلمه را در متن به کار برده است؟ در ّب

 »تاجگه« کجاست؟   - 4-3

های خلفای عباسی نامش نالتاد) بوده، کاخ تاجگه یا تاجگاه) نام مکانی در بغداد بوده است. در حقیقت یکی از  ن 
ترین مرکز رسمی خلفای عباسی یابیم این قار مهم گ ارند، درمی هایی که منابع مّتل  در اختیارمان می با آگاهی 

ای بوده که قارهای مّتلفی شرقی دجله و در منرقه  ۀ ( مکان این کاخ در کنار ۵20:  ق  142۵،  هبوده است )حتامل 
بوده ورترین کاخ ه ه است. مشدر آن وجود داشت  قار رریا و قار   : اند عبارتند ازهایی که در همسایگی این قار 

 دجله با رنگ سرخ مشّص شده است:  ۀدر تاویر زیر مکان تاریّی این کاخ در کنار   حسنی. 
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 72بغداد المفّا ؛ ا  هخارط برگرفته از کتار دلی  

 »قصِر التاج«  ۀ شکل و پیکر   - 5-3

  باهّٰلل کند و فرزندش المکتفي کاره رها می شود؛ اما آن را نیمه ( آغاز می ق   289 )د  روزگار المعتضدباهّٰلل   بنای این قار در 
 کند.آن را کام  می   ق   290در حدود سال  

بند طوالنی و کشیده ساخته شده بوده و همین مشرف بودنش بر آن مکان یکنواخت، مشرف بر یک سی    این قار  
(. این کاخ  126و    12۵:  19۵8خواندند )جواد،  جلوه آورده بوده و به همین دلی  آن را نالتاد) می آن را مانند تاجی به  

پنج طاق داشته است و هر طاق بر ده ستون مرمرین استوار بوده که طول هر ستون آن، پنج ذرع بوده است )حموی، 
 بنداین سی    ظاهراً داشته است.  ایمن می   بندی که در پیش روی این کاخ بوده آن را از طغیان دجله (. سی  ۵ن 2:  199۵

هایی بوده که آن را  همچنین این کاخ دارای ایوان  نقار سپید مداین) ساخته شده است؛   ۀاز آجرهای موجود در کنگر 
کنند؛ مجموع عملکرد المکتفی باعث شد، چیزی جز ساسانی) بوده بنا می  دی قار سپ با ماالحی که در اساس ن 

 (.4۵3:  1998امروزه به نایوان مداین) مشهور است، باقی نماند )قزوینی،  ایوان کاخ سپید که  
مراسم بیعت در آن  معموالً ای داشته که نشیمنگاه خلیفه بوده است و شود، این بنا قبه از گزارش منابع روشن می 

زیادی    ۀه بوده و فاصل این قبه در باالترین مکان بنا ساخته شد   ظاهراً (.  72ن ۵:  1364شده است )ابن خلکان،  انجام می 
  کاخ و  ی رو  ش ی پ ( و مشرف بر بوستان بسیار زیبا بوده که 410ن 11: ق  138۵با ک  صحن آن داشته است )ابن اریر، 
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 (.420ن 2:  197۵التاد) بوده است )غسانی،  در کنار دجله قرار داشته است و نامش نبستان 

سوزد؛ پ  از گیرد و می ارر اصابت صاعقه آتش می  بر  باهّٰللدر عهد المقتفی  ق  ۵49این قار در سال   ظاهراً 
  همچنان بهباهّٰللدر عهد المستضی   ق  ۵74کند. این بنا تا سال  سوزی، مقتفی بار دیگر آن را تجدید بنا می این آتش 

(. ۵ن 2:  199۵شود )حموی،  ( تغییراتی در آن انجام می ق  ۵74همان صورت باقی بوده است و در این سال ) 
 کند.از این مکان دیدن می  ق   ۵72یا آغاز سال   ق  ۵71ز حج دوم خود در روزهای پایانی سال  خاقانی پ  ا

برخی معتقدند، امروزه این کاخ از بین رفته است؛ اما جایگاه آن در خیابان المستنار بغداد )خیابان الرشید 
( مکان دقی، آن را در زیر با 217:  2019) بنا شده است )الشعار،  ه التجاره غرف ساب،( و در مکانی است که امروزه ن

 بینیم:نشان قرمز می 

 

 )مکان قارالتاد در گ شته(  ة التجارةغرف : مکان دقی، 6تاویر 

ای که امروز در جنور وزارت دفاع در بغداد وجود دارد، یکی از سه قار گروهی دیگر بر این باورند، قار عباسی 
(؛ مکان دقی، نقارالعباسی) را در زیر با نشان قرمز 11۵: 1988)احمدالراوی، نالتاد، الحسنی یا المیمون) است  

 بینیم:می 
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 قصر التاج( در جنوب وزارت دفاع در بغداد  احتماالا : مکان دقیق »قصرالعباسی« )7تصویر 

 چرا »تاجگه«؟   - 6-3

جای نتاد) از نتاجگه) است. خاقانی به رسد: چرا  هایی که تاکنون دریافتیم، پرسش دیگری به ذهن می با آگاهی 
منابع نشان می پاسخ را می  این  تاریّی و جغرافیایی جست. گزارش  نالتاد)  توان در متون  دهد در اطراف قار 

بوده که در اطراف    الحمار ة ب ق ها  یکی از این سازه   .گرفته است هایی ساخته شده بوده که تاد را چون نگینی در بر می سازه 
ب  آن وجود داشته است. مجموع نتاد) و  ا نالتاد) قرار داشته است و نیز چنانچه اشاره شد، بوستان بسیار زیبایی مق 

خاقانی نیز به   احتماالً   ( 149:  19۵8و جواد،    9ن 38:  1989اند )ذهبی،  ) خوانده التاج ة ناحی ناطرافش) را در منابع ن
 ر داشته و آن را نتاجگه) نامیده است.( نظ التاد ة ناحی همین عنوان ) 

تان حرمی) در قرعه وجود ترکیب نب    ، کند می   د یی تی گ ارد و آن را دیگری که بر این نویسه )تاجگه( صحه می   ۀنکت 
 است:

 دی شـ انگه به غل  سـوی  و دجله شـدم 
 

ــی   ــرم ح ــان  ــت ب ــاره  ــظ ن و  ــدم  دی ــه  ــگ ــاج  ت
 

 
 

 ( 517: 7)خاقانی، ابتدای قرن  
 

در اطراف نقار  التاد) و   احتماالً   کنیزکان و زیبارویان حرم خلیفه) هستند که همان ن در حقیقت نبتان حرمی)  
قارالتاد و  ن ها در نواحی اطراف اند. از قضا به رفت و آمد آن روی آن )همان تاجگه( رفت و آمد داشته در بستان روبه 
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 (.78ن 2:  199۵،  قار الحسنی) در منابع کهن اشاره شده است )نک: حموی 
از لفظ نتاجگه) تعمدی داشته است. در عمود این شعر   ۀ دهد خاقانی در استفادمحور عمودی شعر نشان می 

ست واژگان حوز  میّانه که واژگان    ۀ اند و دوم واژگان حوز شرع که واژگان مقدس   ۀ سّن از دو گروه از واژگان است؛ ّن
مقاب    ۀ گوید که در نقر ، التاد، شونیزیه و بهشت) سّن می خاقانی در محور عمودی از نکعبه   نامقدس هستند. 

تواند در  می  نواحی اطراف التاد یا همان تاجگه) ن ننواحی اطراف التاد، کوی مغان، خاتونیه و نار) است. اشاره به  
السالم است؛  ة گونه که از بغداد که مدین خاقانی در این ابیات باشد؛ همان   ۀ های قلندران راستای همان نیش و کنایه 

خاتونیه را اراده کرده است؛ همان گونه نیز از التاد، اطرافش را خواسته که مح  حضور زیبارویان حرم خلیفه بوده  
 است.

ت بیت مورد بحث صورت درس عتاً ی طب درست و دقی، خاقانی است و  ۀ تا این جا روشن شد که نتاجگه) نویس 
 های کهن و مضبوق این گونه خواهد بود:الشیوخ بغداد)، برابر دستنوی  نمعارضه با شیخ  ۀ در قاید 

ی  ـگ ـــت زراسـ وز  ــار  ی ـز و  دیــدم  گــه  ــاـج  ت
 

ار مرا   ار چو زـی ــد و ـ  اج شـ  عی  چون ـت
 

 
 

 
 و  463: 7 قرن خاقانی، ابتدای  )

 (266: ب 8 قرنخاقانی، انتهای   
 

 پردازی خاقانی در مارع دوم نعیش چون تاد شد) درست خواهد بود.متناسب با جناس نتیجه این که  
عباسی و بستان و نواحی اطراف آن توجه داشته است،  ی های خلفا کاخ  از حال که آشکار شد، خاقانی به یکی  

مراد و مقاود از نطیار) چیست؟ آیا این اصرالح به همان معنای نترازو، قپان و یا قای، تندرو) است که شارحان  
ش بعدی به این پرسش پاسخ خواهیم گفت.گفته   اند و یا چیز دیگری است؟ در ّب

 ار« چیست؟ »طی    - 7-3

)نک: دوزی،  ) در متون، معانی مّتلفی دارد که بیشتر وص  هستند ۀ ار طیّ ار) یا ن ربی است. نطیّ ع ظاهراً این واژه 
  شناسان   ی خاقان ( از میان این معانی حداق  چهار معنای متناسب با بیت وجود دارد؛ چنانچه اشاره شد،  7:110:  1991

اند و دو معنای دیگر مغفول  ، تندرو) اشاره کرده آن) و نقای   ۀ گران تنها به دو معنای آن یعنی نترازو یا زبان و پژوهش 
دهد، این دو معنا در روزگار نزدیک به خاقانی و  توان یافت که نشان می مانده است. در متون کهن عربی شواهدی می 

 کنیم.پیش از آن متداول و متعارف بوده است. در زیر به این دومعنا اشاره می 
 تر) یا نسایبان)چن ) در معنای  ۀ طیار ال ( نطیار) یا ن 
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فارسی توجه دقیقی به آن نشده است.  ۀ های شناخته شد فرهنگ  این معنا بارها در متون کهن تکرار شده است؛ اما در 
  رستم علی سریره  جلر گوید: ن( است. او در یادکرد جنگ قادسیه می ق   310طبری )د  تاریخ  ترین منابع  یکی از کهن 

مانند ؛  )، نسایبان یا چتر) است ۀ طیار در این جمله مراد از ن   عتاً ی طب (  43و    42ن 3:  1983) )طبری،  ۀ طیار ر علیه  ر  و ض  
و ذکر طوفان شدیدی که در بغداد   ق  443و در ذی  وقایع  ( ق  ۵97ابن جوزی )د  المنتظم توان در همین معنا را می 

و غرق    فوقع علی الرواشن فقلعه من اوله الی آخره   من رباطه   ة الغرب عن بار   الممدود   " الریار " وانح   اتفاق افتاده دید: ن 
  ۀ) به واسر4بان ی ساجا هم سّن از گسسته شدن ن ( در این 329ن 1۵:  1992)ابن جوزی،  )  السفن   ة فی انحداره عد

افتد و خود  شود و در دجله می آن ایوان چوبی کنده می   ۀ طوفان و افتادنش روی ایوان چوبی قار است که در نتیج 
وشن و جمع آن  شود. توجه به این نکته هم الزم است، در فرهنگ شدن چندین کشتی می باعث غرق  های فارسی نرر

ن) را ندریچه و روزنه) دانسته  واش  وشن( که دقی، نیست. این واژه که در متون کهن فارسی و عربی  رر اند )دهّدا: ذی  رر
کاتب از پ یرایی خلیفه از سلران سلجوقی طغرلبک عماد     چیزی شبیه نبالکن یا ایوان) است؛ مثالً   آمده، در حقیقت 

) قار  نالتاد) می  توان از کسی  در نپنجره با روزنه) نمی   (؛ طبیعتاً 193:  142۵  گوید )عمادالدین کاتب، در نروشن 
 بینیم:پ یرایی کرد؛ تاویری از نروشن یا رواشن) در زیر می 

 

 روَشن یا َرواشن :8 ریتصو 

 ) همان نسایبان) است.ۀ طیار   از معانی نطیار یا تا این جا روشن شد، یکی  
چوبی بوده است که   معموالً ) دید؛ اتاق یا طارمی  ه طیار یا طیار ن   ۀتوان از واژ ر( معنای دیگری که در منابع کهن می 
همان،  ساختند به صورت گنبد می  معموالً ساختند. شک  این اتاق را در بلندترین مکان ساختمان یا قلعه می  )نک: در
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الا مسلمانان دمیاق) می   ال وضتین ( در  ق   6۵۵)د    ة ابوشام   . ( 10۵:  1990 کان هو گوید: ن و در ذی  عنوان ناسّت
همان اتاق خاا مراد است. در   قاً ی دق جا هم  ( در این 19۵ن ۵:  2002،  ه ابوشام ) ) ة فی القلع   ة و اخوه المعظم فی الریار 

این اصرالح    ظاهراً ( اما  79ن 2:  1999اند )شهابی،  مّاوا اه  شام و دمش، دانسته (  ة طیار برخی متون این واژه را ) 
درگ شت محمدبن محمود ملکشاه    ۀ ( در ذی  واقعق   630در ک  جغرافیای اسالمی کاربرد داشته است؛ ابن اریر )د  

تشرف علی ما تحتها)    ةطیار اش را جمع کرد و ننظر الی الجمیع من  سربازان و دارایی   ۀ گوید، او نزدیک مرگش هم می 
)د    ۵ی دوز ) همان نتاالر یا طارم شاهانه) است؛ البته  ة طیار جا هم مراد از ن (؛ در این 2۵1ن  11:  ق   138۵)ابن اریر،  

(. در  110ن 7: 1991الوجه، مسقوف، فی موضع عاٍل) )دوزی، مکشوف  رواق  کند: ( آن را این گونه معرفی می 1883
 نند تاویر زیر تاور کرد:توان این بنا را چیزی ما مجموع می 

 

 القصر ة طیار : طیار یا 9تاویر 

های قدیمی باشد. ) در قار و قلعه ة طیار ای از نطیار یا  تواند نمونه بنای اصلی می باالی    شکِل گنبدی ساختمان  
ّتلفی، به ن  نالتاد)  شک ) در قار  ) اشاره شده است که در حقیقت همان تاالر نگنبدی التاد ة قب از قضا در منابع م

 بوده است.

 مراد خاقانی از »طیار« چیست؟   - 8-3

: نتاجگه دیدم و طیار وز آراستگی)؛ با توجه به پیوستگی نطیار) و  د ی گو ی م در مارع اول  بیت  مورد نظر، خاقانی 
گه)  نادرست است؛ چراکه دیگر در این مارع با نباج   قرعاً آن) برای نطیار مارع اول)    ۀ نتاجگه) معنی نترازو و زبان 

منتسب به نقار  قرعاً ) آن را بپ یریم. نطیار) در این مارع هرچه هست؛  ۀ نترازو و زبان   رو نیستیم که بتوانیم روبه 
 التاد) است.
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توانسته جزئی از بنای نالتاد) باشد؛ پ یرفت؛ چراکه می   تسامحاً   توان معنای نسایبان) را در میان معانی دیگر می 
مشکلش   ن نجاست ی ااما  نسایبان)  به ستودن  می ،  را  خاقانی  که  کند  قدر جلوه  آن  زیبایی  و  ج ابیت  نظر  از  تواند 

 اش وادارد.آراستگی 
برای رفت و آمد در   عتاً ی طب توانیم معنای نقای، تندرو) را نیز بپ یریم؛ چون این قار در کنار دجله بوده است،  می 

در برخی متون به زیبایی این نوع زورق اشاره شده    شده است و از قضا آن از نطیار) یا همان نقای، تندرو) استفاده می 
 است.

اما در کنار معنای گ شته به نظر بهترین معنا برای این کلمه همان نتاالر یا طارم شاهانه) است؛ چراکه این تاالر 
پژوهش  نیز در  بلندای ساختمان امکان دیده شدن از دور را داشته است و  متفاوتی آراس با قرار گرفتن در  تگی  های 

برخی دیگر بر این   ( و 119ن 1:  1997البغدادی،  با انواع جواهرات وص  شده است )الّریب   انگیز این تاالر شگفت 
(. ما بر 122: 137۵باورند ساختار و نوع تشریفات باشکوه این ایوان از دربار ساسانیان برگرفته شده است )سوردل، 

 را در بغداد دیده  ( المستضیء باهّٰلل ق  ۵71اخیر خود )سفر حج سال دانیم او در همین سفر اساس اذعان خاقانی می 
 است:

نشااااق آساااتاایاان  بااوس اماایاارالاامااامااناایان از 
 

آمااده   گااریاابااان  گااوی  ماارا  باایاان  اکااباار   سااااعااد 
 

 ه کااه هسااتللااّ مهاادی آخرزمااان المستضاایء با
 

آمااده  عاادنااان  عاادن  بااهشاااات  درگاااهااش   خااار 
 

 
 

 ( 373: 1378)خاقانی،  
 

یابیم، نشیمنگاه المستضیء در نقار  التاد) و در همین شهادت منابع کهن و معاصر خاقانی درمی از طرفی به  
نقار التاد) و   قرعاً توانیم، بگوییم خاقانی بر همین اساس می  (؛ 249ن 18: 1992نتاالر) بوده است )ابن جوزی، 

بحث آراستگی این کاخ و تاالر آن را ستوده    آن، در بیت مورد   ۀ نتاالر) آن را دیده و در آن حضور یافته است و در نتیج 
 است.

) یا نتاالر باشکوه قار التاد) بوده  التاج ة قب زیاد مراد خاقانی از نطیار) همان ن  احتمال به تا این جا روشن شد، 
گوید، با دیدن قار نالتاد)  است؛ اما باید دریافت، معنی نطیار) در مارع دوم چیست؟ خاقانی در مارع دوم می 

طیار) آراسته و باشکوه شده است.   ی ترازو همسان ندیهیم شاهان)، و کارش مانند ن   اش احی اطراف آن، زندگانی و نو 
اند؛  دست نداده ای به و کی  آن آگاهی   کّم   ۀ اند و دربار شارحان تنها به معنای قاموسی این واژه )یعنی ترازو( اشاره کرده 

ست باید ببینیم    و )  ای بین نطیار حال آن که ارتباق دقی، و منرقی  نتاد) برقرار است. برای دریافت این پیوند، ّن
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 ای) است؟نطیار) چگونه نسنجه 

به نام »طیار« زرسنجه   - 1-8-3  ای 

ّتل  درمی بر اساس گزارش  رفته  یابیم، این نوع سنجه برای سنجیدن طال و نقره به کار می های پراکنده در منابع م
: 1372هایی شده است )سمرقندی، تمثی   ۀو دقی، بوده است و راستی آن پای شاهین این ترازو بسیار راست   است.

گوید از ویژگی این نوع ترازو، سبکی آن است و این که همیشه  کند و می (. حریری در ابیاتی آن را وص  می ۵۵0ن 2
در   مقامات (؛ شارحان 448و  447: 200۵بیند )حریری، مانند شاهان در بلندا و نه در مکان پست می  انسان آن را 

گویند این ترازو شبیه نپرنده) بوده و به این نام  چرایی نامیده شدن این ترازو به نطیار) اختالف نظر دارند؛ برخی می 
شده  اش به این نام خوانده وزنی ( و برخی دیگر معتقدند به سبب سبکی زیاد و کم 447)طیار( نامیده شده )همان: 

از این نظرات دقی، نیستند و اطالق نطیار) بر این نوع نترازو) از   ک یچ ی ه   ظاهراً ( 267ن 3: 2006است )شریشی، 
جا کند توانسته آن را جابه طال) یا همان نخار طال) که وزش باد می  ۀ بار مجاز است؛ چراکه در منابع کهن ننرم 

رم بسیار سبک را  راین به وسیله بناب   ؛ العرر: ذی  صیر( نطیار) نامیده شده است )لسان  ای که توانایی سنجیدن این ج 
شده است؛ چراکه با صفت نلری )  اجزای این ترازو خیلی ظری  و باریک ساخته می   اند. نطیار) گفته   مجازاً داشته  

هیم)  نتاد و دی  شود، چون جن  با توجه به آنچه بیان شد، روشن می   (. 21۵ن 1:  1997نیز از آن یاد شده است )مکی،  
و آن را    از طال است و از طرفی نطیار) هم ترازوی سنجش طال است، خاقانی به زیرکی از این ارتباق سود برده 

و زیبایی) و یا    ظرافت تواند همان نآراستگی؛  به) نکار  خویش) قرار داده است؛ نوجه شبه) این تاویر نیز می نمشبه 
 بینیم. طیار) می   ۀا در منابع در وص  نزرسنج این صفات ر  ۀ نراستی، درستی و واالیی) باشد که هم 

 المعاجمة تکمل دوزی در    مثالً ؛  های دیگری را نیز مررح کنیم توانیم، دیدگاه مفهوم نطیار) در مارع دوم می   ۀ دربار 
(، به نظر با توجه  109ن 7:  1997نشهرت و زینت) )دوزی،   ازجمله کند  چند معنای وصفی برای نطیار) معرفی می 

توان معنی نزینت) را نیز مورد توجه قرار داد؛ در این صورت مفهوم مارع دوم این گونه خواهد نتاد) می   ۀ نویس  به 
ن معزی  آن آراسته و باشکوه شده است)؛ اما شاهدی در دیوا   ۀ ام مانند تاد و کارم مانند زینت و پیرای بود: نزندگانی 

 معنای دقی،، همان مفهوم نّست )یعنی زرسنجه( است. بیت معزی را با هم ببینیم:  دهد، وجود دارد که نشان می 

و   ـتو  ـحـکم  ــد  یارـگر  ــاشــ ب  دالرای ـتو 
 

ــار  ی ـز ـچو  زن  ــار  و  ـگردد  ـچو زر  ــچــت  شـ  زن 
 

 
 

 (261: 1385)امیرمعزی،  
 

و  در این بیت نیز سّن از نزر) و نطیار) است و از قضا مانند بیت خاقانی نکار به طیار) مانند شده است 
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 معزی است.  ر ی تیر خاقانی در این تاویر نیز مانند موارد متعدد دیگر تحت  احتماالً 

 گیرینتیجه 

جدیدی از این بیت ارائه    و تاحیک   شرح   آن   ۀ در نتیج   و در این مجال به یکی از مشکالت دیوان خاقانی پرداختیم  
 کرد.  اشاره توان به موارد زیر  کردیم. از نتایج این جستار می 

 نتاجگه) در بیت مورد بحث ما ضبط ناصی )  ۀ های کهن و بسیار معتبر دیوان، نویس ال ( مراب، دستنوی  
غرابت درر این ضبط باعث شده تا در تمام منابع مرتبط   عتاً ی طب که در دو جای دیوان تکرار شده است و    است 

 نباجگه) جای بگیرد. ۀ با شعر خاقانی نویس 
عباسی، در بغداد و اذعان منابع تاریّی   ۀ، خلیف ر( با توجه به اشارت خاقانی در دیوان به دیدار المستضیء باهّٰلل 

خاقانی در این قار حاضر   قرعاً ضور المستضیء در قار تاد برای دیدارهای عمومی، معاصر خاقانی به ح 
 شده و آن را از نزدیک دیده است.

) مشهور بوده است و به احتمال التاد ة ناحی ها و بوستان زیبای اطراف آن در منابع کهن به ن د( قار التاد و سازه 
 است.  زیاد مراد خاقانی از نتاجگه) همین کاخ و اطراف آن 

خاقانی همان نکنیزکان زیباروی) حرم خلیفه است که در اطراف نالتاد)   ۀ تان حرمی) در قرع مراد از نب    د( طبیعتاً 
 اند.رفت و آمد داشته 

ّتل  معانی دیگر وصفی و غیر وصفی دارد که خاقانی   ۀ د( واژ  اند؛ ها توجه نکرده ن شناسان بدا نطیار) در متون م
به نظر اگرچه معنای نقای، تندرو) برای نطیار) در مارع اول پ یرفتنی است؛ اما معنای نتاالر یا طارم 

 تر است.شاهانه) با توجه به اشارت منابع تاریّی در وص  کاخ نالتاد) پ یرفتنی 
دیهیم شاهان ن و نطیار) در مارع دوم دارای صنعت ایهام هستند و به ترتیب به معنای   رسد نتاد) ه( به نظر می 

 اند.و قار التاد) و نزرسنجه و زینت) به کار رفته 

 هایادداشت 

 ظاهراً اش  ه های مضبوق دیوان جزء نغزلیات) است و با توجه به مضمون قلندران . این قایده در اکثر دستنوی  1
 بندی شود.ها) دسته همین درست است و باید جزء نغزل 

الشیوخ بغداد) همان نقاضی بغداد) به اسم نشهرزوری) باشد که خاقانی  . ممکن است مراد خاقانی از نشیخ 2
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 قرعاتی در هجو او سروده است.
اند ا این بیت را از قایده ح ف کرده اند؛ ام الشیوخ بغداد) پرداخته با شیخ   ه نمعارض   ۀبه قاید   ها . برخی از شرح 3

 (.26:  1383و علیزاده،    268و    127:  1372ید شیرازی،  اند )نک: ما ای نکرده و بدان اشاره 
و تکسر سکانه) )ابن  ة الغرب ببار عبارت دیگری دارد: نوانح  الریار المربوق  ق  448. جوزی در ذی  سال 4

( در این عبارت به جای نممدود)، نمربوق) آمده و به جای حرف جر نعن)، نبا ) 3ن 16: 199جوزی، 
 کند که مراد در ابن جا نکشتی) است نه نسایبان).می   دیی تی نسکان)   ۀ آمده است و حضور واژ 

پژوهندگان ( شرق 1883- 1820. رینهارت دوزی ) ۵ بهترین  از  یکی   ۀغربی است که در زمین  شناس هلندی 
لغات و اصرالحات   ۀدر زمین   که   یکی از بهترین آراری است المعاجم ه تکمل ادبیات عرر قلم زده است. ارر 

های عربی نگاشته شده است. برای اطالعات بیشتر از زندگانی و آرار او )نک: فرهنگ جاافتاده از فرهنگ 
 : ذی  ذوزی(.1998خاورشناسان،  
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