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اي اصطالح طیار و باجگاه را خود در قصیده و قطعه
در پژوهش حاضر . در کنار یکدیگر به کار برده است

ضمن تبیین معناي اصطالحی این لغات، سیر تحول 
آن تا عصر خاقانی بررسی و این نتیجه دریافت شده 

هاي سریع ی ترازو، به کشتیکه طیار عالوه بر معن
هایی به نام ایستگاه شد که در جایگاهالسیري گفته می

اصطالح باجگاه نیز با اخذ . شدطیار نگهداري می
هاي مختلف هاي که از کشتیمالیات به ویژه با مالیات

–هاي دریایی هاي ویژة باجمحل-در مآصیر بغداد

. شد مرتبط استدریافت می
در قطعۀ مورد نظر، خاقانی با قدم افزون بر آن 

هاي بغداد به هجو مالحان گذاشتن در یکی از باجگاه
با توجه به . استپرداخته و آنها را بی کرم دانسته

قراین تاریخی و سال ورود خاقانی به بغداد و دیدن 
اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصاديِ مرکزِ خالفت 

داد و به ویژه اسالمی گویا به نوعی قصد انتقاد از بغ
.جوانمردان آن را داشته است

خاقانی، باجگاه، طیار، مآصیر، نقد : هاواژهکلید
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Research on the Terms Bajgah
and Tayyar Fly in Lyrics
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Abstract
Khaghani, a famous poet of the sixth
century, In his poetry, the ode and
Piece, The term is applied to a Tayyar
and Bajgah together. In the present
study, While explaining the term of
these words, It will examine the
evolution to Khaghani time in addition
it is stabled the meaning of these words
and the result is given Tayyar also
means scale, it is called speed-ship that
was kept in a place it siad station.
Bajgah term is connected with taxation,
Those Special see taxes that would
have gotten ships in some places Tigris,
that is called Ma'asir.

In addition, Khaghani in his piece
has satirizes sailors when he went to
see one of them Bajgah. He  had said
about them whom considered cowardly.
According to historical evidence, and
since his arrival in Baghdad, he has
criticized the situation in Baghdad, In
particular chivalrous.

Key Words: Khaghani, Bajgah, Tayyar,
Ma'asir, Baghdad youth criticism.
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مقدمه و ضرورت تحقیق 
،)ق.ه595- 520حدود (الدین بدیل خاقانیافضل

گوي آذربایجان و قفقاز، ستایشگر شاعر پارسی
انگیز هاي عبرتگر ویرانهروشناي صبح، مویه

هاي هاي دردناك و مرثیهرایندة حبسیه، سمدائن
مشهورتر از آن است )11: 1383ماهیار، (سوزناك 

. که در این مختصر به شرح زندگانی وي بپردازیم
تنها براي یادآوري و ارتباط با موضوع تحقیق 

شود که خاقانی دو بار به حج سفر کرده اشاره می
از شروانشاه .ق. ه551یک بار در سال . است

زة سفر گرفت و از راه عراق عجم و موصل به اجا
پس از برگزاري مناسک حج در اوایل . حجاز رفت

المقتفی المراهللا با خلیفۀ عباسی.ق.ه552سال 
567بار دوم در سال . دیدار کرد) .ق.ه555- 530(
الدین خواهر خاقان اکبر با وساطت عصمت.ق.ه

مان در ه)18و 17: 1374خاقانی، (. عازم حج شد
سفر اول در بازگشت به بغداد نیز سفر کرده بود، 

هاي مختلف بغداد در مسیر دجله دیدن از مکان
در «قصیدة . کندکرده و در اشعارش از آنها یاد می

هاي را سرود که مکان»الشیوخ بغدادمعارضۀ شیخ
هاي به یکی از تفرجگاه. بردشهر بغداد را نام می
اي دربارة آن مکان عهنهد، قطشبانۀ بغداد قدم می

درك وضعیت اجتماعی و فرهنگی این . سرایدمی
. شهر از چشم تیزبین خاقانی پنهان نمانده است

هرچند ممکن است به عقیدة دشتی بسیار تحت 
شکوه و جالل مرکز خالفت اسالمی قرار تأثیر

)174: 1381دشتی، (. گرفته باشد
» طیار و باجگاه«قانی در قصیده دو اصطالح خا

قطعـهی درـرا در کنار یکدیگر به کار برده است ول

تنها به معرفی باجگاهی که دیده، اشخاصی که در 
هایی که رد و بدل آن مکان حضور داشتند و سخن

با توجه به اینکه تاکنون در . شد پرداخته است
شروح مختلف، معناي دقیق و درست این 

ده اصطالحات براي پژوهشگران و دانشجویان نمایان
نشده است؛ تحقیق حاضر سعی در ارائۀ معناي 
دقیق این دو اصطالح را دارد تا تصویر درستی از 

.معانی آنها فرا روي خوانندگان قرار دهد

روش تحقیق
پژوهش حاضر با روش توصیفی انجام پذیرفته 

براي درك معناي لغوي اصطالحات با . است
، سیر مراجعه به پیشینۀ تاریخی، کتب لغت و خَراج

و با استنادات معنایی آن را تا زمان شاعر بررسی
تاریخی و مقایسۀ آن با ابیات مورد بحث به 

.گزارش اشعار پرداخته است

پیشینۀ پژوهش
بررسی همۀ شروح خاقانی که تعداد آن بی شمار 
است و بالغ بر صد عنوان کتاب از زمان جامی تا 

حقیق شود؛ از توان این تروزگار ما را شامل می
براي این منظور به شروحی استناد . خارج است

داده شده است که در مجامع دانشگاهی مورد 
.  گیرداستفادة دانشجویان این رشته قرار می

برخی از این شروح جامعیت ندارند و تنها به 
انداي از اشعار خاقانی بسنده کردهشرح گزیده

ماهیار و بزم دیرینۀ عروسِمانند گزیدة  اشعار 
که قصیده و قطعۀ مورد نظر، موردمعدن کن

اي نیز باعده. ان قرار نگرفته بودـاب شارحـانتخ
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هاي خاص مانند بررسی مراثی یا حبسیات دیدگاه
اشعار خاقانی را مورد بررسی ...  تصاویر و و

کزازي، رخسار صبحمانند .قرار داده بودند
از ديایصقرحو شدهزیگ(ندایموانخهیرثم

نیسدحمح، میقالر خرزگا بدرضمحم): یاناقخ
یراثاز مدهیصقدهرحش(البداننربهش، ديمحم

-کوب معروفزرین. یاهوردرگپمیراهاب): یاناقخ

انجهبعا کدار بدیترین شروح خاقانی را در 
)5- 24: 1383، کوبزرین(.معرفی کرده است

ترین شروح جامع دانشگاهی که در اغلب مهم
گیرد و به دلیل ها مورد استفاده قرار میدانشگاه

جامعیت خود تمام قصاید را شرح کرده است 
گزارش فرهنگ لغات و ترکیبات سجادي و

در هر دو اثر، رویکرد . هاي کزازي استدشواري
لی و شارحان به این اصطالحات به صورت ک
.بدون توجه به پیشینۀ تاریخی آن بوده است

تعاریف
خاقانی در اشعار زیر از این دو کلمه استفاده کرده 

:است
و ز آراستگی  طیاردیدیـم و باجـگه

مراطیارعیش چون باج شد و کار چو 
)1374:39خاقانی، (

دي شبانگه به غلط سوي لب دجله شدم
...رمیـن حاره بتاـدم و نظـدیباجگه

)928: همان(
براي درك معناي ابیات، نخست سیر تاریخی 

.شوداین دو لغت بررسی می

باجگاه 
» رصد دار«و » رصد بان«نامه باجگاه را معادل لغت

معنی کرده و رصد را از اصطالحات منجمان 
به : رصد«: دانسته و به این صورت شرح داده است

ی سازند و هفتصد اي که بر قلۀ کوهاصطالح چوتره
بلندي آن باشد و منجمان بر آن نشسته، گز اقالً

و بعد در توضیح باجگاه آن را » احوال کواکب کنند
گرفته است و... معادل اوجگاه، نظرگاه و رصدگاه و

توضیح داده که باجگاه جایی است که از مردم 
در )12104/ 8: 1377دهخدا،(. گیرندسوداگر باج می
شود که رصد در معنی باجگاه به میهمانجا اشاره 

.شودنوشته می»رسد«صورت 
مال «:باج چنین معنی شده استبرهان قاطعدر 

و اسبابی باشد که پادشاهان بزرگ از پادشاهان 
زیردست گیرند و همچنین سالطین از رعایا ستانند 

تبریزي، (» .سوداگران بگیرندزري که راهدار از- 
1357 :1/203(

زمخشري، (» مکس«ن باج را معادل در متون که
: م1889ابن حوقل، (» عبره«و نیز )247: 1343

در اصطالح دبیرانِ دیوانی خراج، . اندگرفته)2/424
گفتند که در مرزها از بازرگانان مکس به باجی می

المعارف ةدایر)110: 2535انوري، (. شدگرفته می
اسالم تا سیر تحول معنایی باج را از پیش از اسالمی

. دوران معاصر به دقت و مشروح نشان داده است
گویا نخستین جایی که از واژة باج استفاده شده در

است که از دهی در حوالی تبت نام حدود العالم
برد که توسط مسلمانان راهدار، از مسافران باج می
همچنین ناصرخسرو درضمن سفرهایش . گرفتندمی

جده،  طرابلس ،در شهرهاي مختلف از جمله حلب



نقل از موسوي  (. وجود باجگاه اشاره کرده استبه
)40- 11/41: 1381بجنوردي، 

- سیر تاریخی این لغت تفاوتی میان باجدر

اما در اشعار . اندل نشدهئهاي دریایی و زمینی قا
خاقانی وجود دجله در هر دو شاهد به ناچار 

شاید . کشاندهاي دریایی میبحث را به باج
ها، کتاب  خذ در مورد این قبیل باجأترین معجام

باشد که در آنجا المآصر فی بالد الروم و االسالم
هاي دریایی به ماصر یا شود که باجگاهتصریح می

.مآصیر معروف بوده است

تعریف ماصر
و یقولون لمرکزِ الضرائبِ الماصر ) را ص(از مادة 

معناها الموضع بفتح صاد و الصواب بکسرها، الن 
الحابس للمارِ علیه، العاطف للمجتازِ به، و من ذلک 
اشتقاقُ اواصرِ القرابه و العهد النها تعطف علی ما 

1912:7عواد، (.یجب عالیه من الرحمِ و الموده(
آید که ماصر جایی بوداز این تعریف چنین برمی

دادن ) ؛ بحبس و بازداشت روندگان) الف: براي
و رفته بودندجازه بازگشت و عبور به آنهایی که قبالًا

. از اشتقاق اواصر به معنی قرابت و عهد است)ج
لعن «همچنین در پایان تعریف آمده است که  

دهد نام و این نشان می» اهللا اهل ماصر و المواصر
ماصر از ریشۀ اصر که با قرابت و خویشی هم 

بارة سابقه است، نوعی استعارة عنادیه در
ها است و در حقیقت رحم و باجگیران این مکان

.شفقتی در ماصریون نبوده است

در این تعریف هم ویژگی و هم کارکرد ماصر 
و هم خلقیات رفتاري کسانی که در آنجا مشغول 

شاید به همین . به کار بودند نشان داده شده است
وقتی که ابن جوزي المنتظمدلیل است که در 

خلیفه المستضی باهللا گري دادخواهد به می
اشاره کند، که خاقانی سفر دوم ) .ق.ه566- 575(

حجش را در زمان خالفت وي انجام داده است، 
ابن (. گوید در زمان وي مکوس برداشته شدمی

) 10/233: م1995جوزي، 
تعریف زیر ساختار این مکان را به خوبی 

:کندبیان می
حد جانبی دجله الماصرُ انَّ تشد سفینتان من ا«

و سفینتان من الجانب االخري و تشد علی 
ثم توخذُ قلوس علی عرضِ دجله و تشد . الشطین

عواد، (» .لَئال تجوز السفنَ باللیلِراسها الی السفن 
)185: 1365ه، ابن رست؛ 11: 1912

در هر دو طرف - 1:آید کهاز این تعریف برمی
- کشتی- 2.ساحل رودخانه، دو کشتی قرار داشت

به هم ) زنجیر(هاي هر دو طرف را با طنابی ضخیم
براي آن ) زنجیر(این طناب - 3. کردندمتصل می

- کشتی- 4. ها اجازه عبور داده نشودبود تا به کشتی

.وجه حق عبور نداشتندها در شب به هیچ
ترین ماصرهاي نهري در گفتنی است مهم

ماصر بغداد، ماصر. دجله و فرات واقع شده بود
شد و مأصر حوانیت، دیرالعاقول، اعلی خوانده می

)10: 1912عواد، (. العلث و کوفه مأصرسفلی
یـهاي جغرافیایمسیر بغداد به بصره در نقشه
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از بغداد به .به این صورت وصف شده است
مدائن، از مدائن به دیرالعاقول، از آنجا به 
جرجریا، از آنجا به جبل، به فم الصلح، به واسط، 

نهربین، به صینیه، به حوانیت، به قطربل و این به 
روستایی است از واسط به این موضع که همگی 

ۀنقش)215- 16: 1365ابن رسته، (.در دجله بودند
این مسیر به این دلیل که ممکن است خاقانی هم 

. گذشته و دیده باشد بیان شده استاز آن
) 39: 1374خاقانی،(

هاي دجله از محلبنابراین تعاریف در برخی از
شد که به آن ها و مسافران باج گرفته میقایق

.شدها اواصر گفته میها، در برخی از دورهباجگاه

طیار
نامه ذیل طیار به این معانی اشاره شده در لغت

زبانۀ -2؛ نوعی پرنده آویخته از درخت-1:است
- 5؛آماده و مهیا-4؛ نوعی کشتی-3؛ ترازو

نوعی مالیات در -6و یب و نظمآراستگی و ترت
زمان سلجوقیان که از آن به طیارات تعبیر شده 

)10/15585: 1377دهخدا، (.است
در رسوم دارالخالفۀ بغداد از شش نوع کشتی 

شذاآت، : شامل.شودنهرپیما در دجله نام برده می
طیارات، زبازب، شبارات، زالالت و سمیرات که 

ن وضع در دجله ها و زیباتریبا بهترین زینت
ۀو نیز حاشی1912:10عواد، (. کردندگري میجلوه
)131ص ،کتاب

هاي دجله بنا به شواهد کاربردهاي کشتی
متفاوت جنگی، تفریحی و حمل و نقل انسان، دام 
و غذا داشتند که در بعضی موارد چندان قابل 
تفکیک از هم نیستند و گویا در آن واحد براي هر

هم در ذیل حوادث شد؛ مثالًیمنظوري استفاده م
رازي،(شود ها نام برده میجنگی از همین کشتی

و هم براي رفت و آمد و تفریح و )5/249: 1376
)432،439: همان(. خوشگذرانی

پیشنهاد «ابوالحسن بن عبدالسالم هاشمی
کرده بود، سپاهیان خود را به بصره فرستد و آن

ارنشینان را بگشایند، زیرا توده مردم و جویب
ابوعبداهللا بریدي نیز .خواهان پیروي آنان هستند

به ساختن شذا، زبرب، طیار سیار آغاز کرده، تا 
یکصد پارچه قایق استوار و قابل اطمینان فراهم 

)477/ 6: همان(» .استکرده
به .گاه نیز اندازة آنها قابل تشخیص است

.ها گنجایی کمی داشتندعنوان مثال سمیریه
پس علی بن عیسی «: کمتر از ده نفراحتماالً

یک هزار تن پانصد سمیریه را به اجاره گرفت،
آن سوار کرد و شماري شذا و طیار نیز همراه در

، 492، 5/249: همان(».جا کردهآن به بغداد جاب
و گاهی براي انجام امور مخفیانه و )495،504

پوشیده و یا فرارهاي مخفیانه از آنها استفاده 
و گاه ارزش مادي ) 492، 504: همان. (دشیـم

در الداریات شابشتی . شودآنها بر ما مکشوف می
مطلبی ذیل دیرالشمونی آمده است که درخور 

ر را شرح ـلف دیؤه مـپس از آنک. مل استأت
کند که به نام زنی زاهده که دردهد و بیان میمی

آنجا مدفون است نامگذاري شده، به جشنی اشاره 
شد و مسلمان و غیر ه در آن دیر بر پا میکند کمی

در روز جشن . کردمسلمان در آن شرکت می
فمنهم «.رفتندهاي مختلف به آنجا میمردم با قایق

فی الطیارات و منهم فی الزبازب و السمیریات، 
)31: 1951شابشتی، (» .کل االنسان بحسب قدرته



در همین شاهد به قیمت و ارزش مادي
شود؛ اشاره میف دجله تلویحاًهاي مختلکشتی

توانش مقصود همان ةبا قید هر شخصی به انداز
. توان مادي افراد است

در مورد استفاده از طیار، االممتجاربدر 
شود که حائز دستوري از سوي خلیفه بیان می

دستوري بود که تنها خلیفه القاهر «: اهمیت است
و خاندانش و وزیر و عیساي پزشک حق سوار 

و )5/363: 1376رازي، (» .دن بر آن را داشتندش
خوریم برمیایستگاه طیارنیز در همانجا به واژة 

در داستان شخصی که او را دستگیر کرده بودند و
خواستند او را تحویل خلیفه دهند مادرش به می

و نیز )361: همان(... آید و میایستگاه طیار
)6/159: همان( . طیار دولتیاصطالح 

توجه به دستور خلیفه، به یقین طیار، با
اي تشریفاتی با تدابیر امنیتی بیشتر و کشتی

تر بود که تر، تندروتر، زیباتر و مزینبزرگاحتماالً
شد؛ گاهی براي مراسم تشریفات نیز استفاده می

مانند این نمونه که براي حمل جسد مادر خلیفه 
:استفاده شده بود

POPPERبتحقیق و اخیرا یذکر ابوالمحاسن«

سطر خبر وفاه ، 104ص، 2الجزء،2فی المجلد 
ام الخلیفه القادر و التی وضع جسدها فی طیار 

:2002کندرمان،(».للعبور به الی الرصافه لدفنه
ها را ویژة بغداد و کندرمان این نوع کشتی)174

و نري من کل ذلک «. داندمینبصره و اطراف آ
و (السفن الصغیره ان الکلمه تدل علی نوع من

او زورق یمکن استخدامه من الحرب و ) السریعه
)همان(» .هو بغداد او بصره و ضواحیهاموضعه 

تواند این امکان وجود داشته باشد بنابراین می
که وقتی عیساي پزشک این اجازه را داشت تا بر 
آن سوار شود پس سرعت بیشتري داشته باشد و 

اشت که به دلیل این احتمال را نیز در نظر د
. شدگفته می) پرنده(سرعت زیادش به آن طیار

توانست در این شکل ظاهر آن نیز میاحتماالً
دهد هر یک شواهد نشان می. باشدمؤثرنامگذاري 

ان «از این طیارات داراي نامی مخصوص بودند 
» .المستکفی باهللا قد رکب فی طیار اسمه غزال

غزال خود نام هرچند بنا به بعضی شواهد)همان(
- در جنگهایی بود که احتماالًنوع خاص از کشتی

در ذیل حوادث سال المنتظمدر . شدها استفاده می
ق یعنی همان سال که خاقانی براي بار اول .ه552

به حج رفته بود، گزارش حملۀ محمد شاه 
سلجوقی به بغداد بیان شده که این جنگ تا بیست 

پس از آنکه محمد شاه . االخر ادامه یافتسوم ربیع
کند سپاهیان خلیفه حمله اش را جمع میخیمه

- کرده و همۀ آنچه را که به جا مانده، غارت می

و ضربت الرجاله الی دارالسلطان فنهبوها، و «.کنند
کان فیها اموال کثیره، و نهبوا االبواب و االخشاب، 

: 1995ابن جوزي، (» .اخذو االطیار و الغزالنو 
اینجا غزالن که جمع غزال است نوع در )10/425

هایی است که براي مقاصد جنگی دیگري از کشتی
.استفاده شده بود

بنابر آنچه گذشت طیار کشتی  تندروي 
نهرپیمایی بود که براي مقاصد نظامی، تفریحی و 

هم طیار دولتی وجود . شدتشریفاتی استفاده می
- این طیارات در ایستگاه. داشت و هم غیر دولتی

.شدمینگهداري» ایستگاه طیار«اي خاصی به نام ه
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هاي اي به وجود کشتیها اشارهدر این ایستگاه
دیگر مانند زبزب و شذا و یا سمیریه در شواهد 
تاریخی وجود ندارد و همین مطلب ارزش و 

ها را در زمان خلفاي اهمیت خاص این نوع کشتی
.کندعباسی مشخص می

شرح ابیات 
-ینۀ تاریخی این دو اصطالح میپس از شرح پیش

:توان شعر خاقانی را این گونه بررسید
جام می تا خط بغداد ده اي یار مرا
باز هم در خط بغداد فکن بار مرا
باجگه دیدم و طیار و زآراستگی
عیش چـون بـاج شد و کار چو طیار مرا

) 39: 1374خاقانی،(
در فرهنگ لغات و ترکیبات ذیل طیار به بیت 

شود و از آن در همین قصیده اشاره میدوم
مصرع اول معنی ترازو و یا آراستگی و مهیایی 

شود و در مصرع دوم معنی زبانۀ کار برداشت می
سجادي، (. کندترازو در حالت تعادل را افاده می

به معنی کشتی بنابراین اصالً)2/1033: 1382
اي نشده است و حتی شارح محترم به قطعۀ اشاره
.کنداي نمیی نیز اشارهخاقان

خاقانی تنها به دیوانهاي در گزارش دشواري
ترازو و در پارة : طیار«: معنی کلی بسنده شده است

دوم، عیش و آراستگی و آنکه مایۀ آسایش و 
بهورزي است به باج مانند شده است و کار، در 

» .بسامانی و ترازمندي و راست شدگی به ترازو
حقیقت میان دو طیار تفاوتیدر )92: 1385کزازي، (

شارح به قطعه نیز توجه کرده و لفظ . پیدا نیست
اـرا در آنج) یـگی و بسامانـآراست(ار ـباجگاه و طی

ناشی از شادمانی خاقانی دانسته که قدم به بغداد 
.گزارده است

خط بغداد در مصرع دوم که در گزارش 
و در فرهنگ ) همان(ها خطۀ بغداد معنی دشواري

توان را می،افاده شده است» خط جام«یرات تعب
: سجادي، همان(.ساحل بغداد نیز در نظر گرفت

1/417(
ترکی در شرح و نقد این بیت چنین توضیح 

، چنانکه از مضمون ابیات صفحه گهجبا«:دادند
دیوان خاقانی نیز به خوبی معلوم 928و 927
شود، محلی تفریحی در حاشیۀ دجله بوده می

ر آن زیبارویان حرمی و نوش لبان است که د
بغدادي و نازنینان عرب و رندان عجم به نظاره و 

:اندرفتهتماشا می
دي شبانگه به غلط سوي لب دجله شدم 

باجگه دیدم و نظاره بتان حرمی 
بر لب دجله زبس نور لب نوش لبان 

می غنچه غنچه شده چون روي فلک پشت ز
نازنینان عرب دیدم و رندان عجم

تشنه دل ز آرزو و غرقه تن از محتشمی
نیز در مصرع اول، به معنی نوعی قایق » طیار«

تفریحی است که در آن روزگار براي حمل و نقل 
. ...شده استو تفریح در ساحل بغداد استفاده می

».البته طیار در مصرع دوم، به معنی ترازوست
)1392:25ترکی، (

ت اینکه دربارة توضیحات یادشده باید گف
کردند ها میاستفادة تفریحی از این باجگاه

نویسنده به ماخذي اشاره نکرده و تنها حدس 
.تواند حدس قابل قبولی باشداند که میزده

نـی در ایـاقانـرا خـولی سؤال اینجاست که چ



زاد و غریب یاد تفرجگاه شبانه از پیرمردي عجمی
تی مانند اي آب است؟ کلماکند که به دنبال قطرهمی

به غلط، بتان حرمی، نازنینان عرب، رندان عجم، 
تشنه دل ز آرزو، غرقه تن از محتشمی که هیچ یک 
بار تفرج و خوش باشی ندارند آیا حکایت از مکان 
عام عیش و نوش دارد؟ یا حکایت از بساط عشرتی 

- است که این نازنینان سرمست و سرخوش گسترده

آن نصیبی خصوص فقرا را دره اند و دیگري ب
اي آب به پیرمردي نیست؟ تا آنجا که از دادن قطره

االت در ؤپاسخ به این س. کنندبادیه بریده دریغ می
. گزارش ابیات توضیح داده خواهد شد

گزارش ابیات قصیده 
اي یار من، به من تا خط بغداد از : بیت اول

خطوط جام شراب بنوشان و رخت و سایبان مرا 
! ، دجله بیفکن)بغدادساحل(تا خط بغداد 
براي معنی این بیت باید در نظر : بیت دوم

باجگاه را داشت که وي در مصرع اول دقیقاً
-کند و در مصرع دوم خود را با ویژگیوصف می

.کندهاي باجگاهی که دیده مقایسه می
باجگه دیدم و طیار، کشتی معروف و از 

منطقه یا کشتی یا افراد (آراستگی و مهیایی آن 
، عیشم مانند باج خوشایند و )حاضر در آنجا

گونه که در نظر باجگیران، باج همان. دلکش شد
ترازو : خوشایند است و کارم هم مانند طیار

این لفظ خاقانی از ایهام در.راست و بسامان شد
،؛ یعنی به معنی دیگر طیاراستفاده کرده است

آراستگی و مهیایی نیز توجه داشته که امروزه این 
.شودلغت بدون تشدید تلفظ می

ینات این ئتواند اشاره به تزآراستگی هم می
کشتی، یا ایستگاه آن، یا باجگاه و هم باجگیرانی که 
محتشمان عرب و با ظاهري آراسته بودند داشته 

. باشد که در گزارش قطعه توضیح داده خواهد شد
ها ترازوهایی موجود این امکان که در باجگاه

احتمال ،ستاندنده به وزن کاال باج میبوده و بست
)197: 1378استعالمی،(. قابل توجهی است

این دتوانبا توجه به آنچه گفته شد می
احتمال هم وجود داشته باشد که در این 

. شدباجگیري به فرد نوشته و براتی هم داده می
: گویدخاقانی در جاي دیگر می

شام و سحر هست رصـد دار عمر
صد خط امان کس نیافتزین دو ر

)748: 1374خاقانی،(
خط امان در فرهنگ تعبیرات خط خون دانسته 

و همچنین در گزارش )416: 1382سجادي، (شده 
و آن را مرتبط با )373: 1385کزازي، (ها دشواري

:اندبستهاند که بر پاي کبوتر میزري  دانسته

چون کبوتر رفته باال و آمده بر پاي خویش
امآوردهخـط امـانستــه زر تحــفـه و بـ

) 1382:256خاقانی، (
ولی در این بیت خط خون براي رصد دار و 

- راهدار که با کاال مرتبط است چه مناسبتی می

تواند داشته باشد؟ با توجه به توضیحات پیشین، 
تواند مطرح باشد این لغت در ارتباط با باجگاه می

. نیز در نظر داشتو افادة معناي حقیقی آن را 
خط و ها پس از دریافت باج،یعنی در باجگاه

شد که به نوعی اي به اشخاص داده مینوشته
. شداجازة عبور محسوب می
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به هر روي در شواهد مورد بررسی، تعداد این 
رسید و اگر فرد ماصرها در طول دجله به ده تا می

- خواست در هر کدامشان باج بدهد مال التجارهمی

توانست داد و همچنین میش را از دست میا
هایی باشد که قبالًنوعی اجازة بازگشت به کشتی

طور که در تعریف ماصر همان،عبور کرده بودند
.در آغاز بحث گذشته است

گزارش قطعه 
دي شبانگه به غلط سوي لب دجله شدم 

باجگه دیدم و نظاره بتان حرمی 
ان  بر لب دجله ز بس نور لب نوش لب

غنچه غنچه شده چون روي فلک پشت زمی  
نازنینان عرب دیدم و رندان عجم 

... تشنه دل ز آرزو و غرقه تن از محتشمی
شربتی آب طلب کرد ز مالحی گفت 

هات یا شیخ ذهیبا حرمی الرقم  
)1374:928خاقانی، (

خاقانی از روي قصد به آن مکان : به غلط
افادة همین معنی را نرفته بود و واژة به غلط نیز 

توان تصور کرد که رفتن به چنین می. کندمی
هاي شریفی مانند اماکنی شاید دون شأن انسان

رو با کلمۀ به غلط خواسته خاقانی باشد و از این
.خود را تبرئه کرده باشد

. نور به معناي شکوفه است: نور لب نوش لبان
توان معانی دیگري از جمله شراب و سخن و می
حسن تعلیلی است. را نیز از آن دریافت... سه وبو

براي آن که زمین مانند آسمانِ پر ستاره روشن بود و 
نشان از نورانی بودن و به نحوي آراستگی این مکان 

بـداد، لـارها از بغـایش بـهزلـاقانی در غـخ. دارد

دجله و از دلبرکان و معشوقکان آن با شوق سخن 
ن حسرتی در دل وي آ»سوداي خوبان«رانده و 

:گذاشته
بر لب دجله بسی لب بود از چشمه نوش 
یا رب آن چشمه نوش آب خـورم بایستی

)804:همان(
بـري ز بغـداد زاد راهگفتـی چـه مـی

بریمصد دجله خون که دیده بپالود می
)628: همان(

عشق آتشی کابت ربود ار عشق نگریزد چـه سود
کنون به شروان تازه کنآن دل که در بغداد بود ا

ام تـا بـر کنـار دجـله دوش آن آفت جـان دیده
ام  از خون کنارم دجله شد تا خود چرا آن دیـده

)453: همان(
اي پیر خردة زري بده تا «....: هات یا شیخ
زیرا این آبگیر از آن من است و آب به تو بدهم؛ 

) 908: 1385کزازي،(».کسی جز من بدان را ندارد
دقیقاً»...شربتی آب «با توجه به بیت : باجگه

شود که باجگاهی که او دیده ملک مشخص می
مندي شخصی بود و نه مکان عمومی براي بهره

طور که گذشت بی رحمی مالحانی که همان. عام
. در چنین اماکنی کار می کردند نیز پیداست

به نظر نگارنده این مکان براي باج بگیران 
زیرا باجگاه در شب ،بوده استمکان تفریحی

اي حق عبور شد؛ چون در شب کشتیتعطیل می
ها در شب به این مکانمالحان . و مرور نداشت

کشیدند و در نتیجه به نوعی دست از کار می
.توانستند به عیش و عشرت بپردازندراحتی می

راد متمول با چراغانی اما عشرت شخصی این اف
وردـتشم مـمحبا نفوذ و، وجود افراد بودن مکان



. توجه عموم مردم و از جمله خاقانی بود
بارزي که خاقانی در هاي شخصیتیِاز ویژگی

برد ناخن خشکی این این قطعه از مالحان نام می
اي آب به افراد است که نه فقط از دادن جرعه

اند، بلکه رایگان به پیرمرد بادیه بریده دریغ کرده
. اندبه او دشنام هم داده

شربتی آب طلب کرد ز مالحی گفت
هـات یـا شیـخ ذُهیبـا حـرمی الـرقـمـی 
پیر گفت اي فتی آن زر که ندارم چه دهم
گفـت اخـسأ قطـع اهللا یمیـن العـجـمـی

)همان: خاقانی(

نقد بغدادیان و فتیان آن
در ابیات پیشین پیر با جوانی که اتفاقاً مالح هم 

ي به ازاي دادن آب کند و وهست صحبت می
را خاقانی با » اي فتی«لفظ . کندتقاضاي سکه می

کند، زیرا بغداد در زمان خاقانی زیرکی انتخاب می
به . شدخاستگاه و جایگاه جوانمردان محسوب می
- 622(ویژه در اواخر دورة عباسی خلیفه الناصر 

–به دست عبدالجبار بن صالح بغدادي ) 575

شلوار فتیان به - دان بغداد سرکردة فتیان و جوانمر
و آیین فتیان )67: 1958ابن معمار، (. کمر بسته بود

به وسیلۀ این خلیفه به یک نهاد و جایگاه دولتی 
هاي قدرت یک چنین گمان پایهاما بی. تبدیل شد

ها قبل گسترده و حتما نهاد و تشکیالتی از مدت
. آوازة جوانمردان بغداد به گوش خاقانی رسیده بود

به ویژه آنکه زمان حج دوم خاقانی در حدود سال 
ق با خالفت الناصر فاصلۀ چندانی نداشته .ه567
دـمنهـان گلـاي که همیشه از ابناي زمخاقانی. است

پنداشته اي میبغداد را مدینۀ فاضلهاحتماالً،است
هایی پندارهاي وي است که با دیدن چنین صحنه

به »اي فتی«عه لفظ در این قط. نقش بر آب شده بود
در نهایت . نوعی استعارة عنادیه براي مالح است

خاقانی از این قطعه نتیجه هم گرفته که در بغداد 
همه بی کرم هستند زیرا آب از دجلۀ خدا رایگان، 

: بخشندبه کسی نمی

تشنگی بادیه برده به لب دجله فتاد  
سست تن مانده و از سست تنی سخت غمی

له مگر زور نداشت آب برداشتن دج
...که نوان بود ز لرزان تنی و پشت خمی

آبی از دجله چو بینم که به پیري ندهند 
من ز بغداد چه گویم صفت بی کرمی 

بی درم الف ز بغداد مزن خاقانی   
گرچـه امـروز بـه میـزان سخـن یک درمـی

) 928: 1374خاقانی، (
ه بنابراین خاقانی براي عیش و عشرت شبان

به آن مکان نرفته است و بر عکس نظرِ کزازي 
هاي شادمانی و سرور هم از این ابیات نشانه
در تمام این حکایت غرض خاقانی . آیدبرنمی

پرست کسانی بود که در نشان دادن شخصیت پول
. بردندباجگاه به سر می

پرسشی که نباید نادیده گرفت این است که آیا 
ایج جوانمردانی است آب و سقایت که از مضامین ر

ذهن خاقانی را به سمت خلق چنین داستانی 
کشانده است؟ زیرا یکی از مراتب جوانمردان 

.سقایت است
سلطانی آمده که سقایی آدابی دارد نامهفتوتدر 

تـه دسـپاکیزگی، دوري از گناه، آب ب: از آن جمله
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طمع مزد ...راست دادن، به هر کس آب دادن، 
در اماکن عمومی وارد شدن ... ودن نداشتن، فروتن ب

- به نظر می)296: 1350کاشفی، (... . و آب دادن  

رسد خاقانی با اشراف به این واقعیت که آب دادن 
و سقایت از اصول جوانمردي است چنین داستانی 
را خلق کرده است تا هر چه بیشتر بغدادیان را هجو 

ه کدهدمطالعۀ دیوان خاقانی نشان می. کرده باشد
- در قطعه. وي دل خوشی از بغدادیان نداشته است

اي دیگر اهل بغداد را زن دانسته و آنها را هجو 
)809: 1374خاقانی، (.کرده است

هدف از بیان این قطعه به هیچ روي دال بر 
شادمانی و خوشی خاقانی از حضور در شهر 

زیرا بغدادي که وي دیده درگیر . بغداد نیست
در سفر اول که . مانی بودجنگ و قحطی و نابسا

کمی قبل یا همزمان با ورودش جنگ در گرفته 
بود و سلطان محمد سلجوقی پس از اینکه خاك 

گوید گرانی و قحطی و بیماري بغداد را ترك می
ابن (گذاشته جایی براي خوشگذرانی باقی نمی

، در زمان حج )425-10/426: م1995جوزي، 
د نیز اوضاع دومش اگر قدم به بغداد گزارده بو

به گزارش . اقتصادي بغداد چندان تعریفی نداشت
رطل یک قیراط و 5ابن جوزي نان خشکار هر 

و قحطی و )515: همان(ها گران شده بود میوه
) 517: همان(. ها سایه افکنده بودمرگ بر انسان

گیرينتیجهبحث و 
ی در این پژوهش نشان داده شده است معان

هاياز یافته. دانکدیگر مرتبطباجگاه و طیار با ی
این تحقیق آن است که باجگاه در قصیده و قطعه

هاي آبی در دجله بودمورد نظر، محل اخذ مالیات
هایی دو طرف دجله را که به وسیله کشتی

کردند و اجازة عبور و مرور در شب محاصره می
در طول دجله چندین . گرفتندها میرا از کشتی

کشتی خاصی . وجود داشتباجگاه و عوارضی 
که در شعر خاقانی نام برده شده طیار بود که از 

هاي ترین کشتیزیباترین و تندروترین و باشکوه
هاي مخصوصی به نام زمان بود و در ایستگاه

ها یا این ایستگاه. شدایستگاه طیار نگهداري می
خاقانی در قصیده از . دولتی بودند یا خصوصی

تی باشکوه و نیز آراسته لفظ طیار در معنی کش
اي که از باجگه نام  قطعهدر. سود جسته است

براي ) حرمی الرقم(برد آن را مکانی خصوصی می
کند که در وصف میعیش و نوش شبانۀ مالحانی 

آراستگی و چراغانی . آنجا مشغول به کار بودند
کسانی . باجگاه هم از توصیفات خاقانی پیداست

. هاي سنگدلی بودندد آدمکردنکه در آنجا کار می
احتمال اینکه خاقانی با بیان این داستان قصد 
طعنه زدن به جوانمردان بغداد را داشته است 

زیرا سقایت و . احتمال دور از ذهنی نخواهد بود
آب دادن از مراتب جوانمردي است و خاقانی در 
اشعار دیگر نیز بغداد و بغدادیان را هجو کرده 

در سفر اولش به خاطر جنگ،بود؛ به ویژه اینکه
.اوضاع اقتصادي بغداد نیز دگرگون شده بود
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