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 چکیده:

شود، تنها از تأثیر و ادبیات و حقوق بحث می علمی ارتباط دو شاخه معمول است که هر گاه درباره

قانون نگاری، افزایش کیفیت ادبی آرای  کاربرد ادبیات و قواعد دستوری یا نگارشی آن در زمینه

که  یعنی نقشی دادگاهها  و سایر نوشته های حقوقی سخن به میان آید. لیکن روی دیگر این ارتباط

حقوق هر ملت در فرهنگ و هنر و ادبیات آن دارد، کمتر مورد توجه بوده است. در ادب پربار فارسی 

نکته ها و  مسائل متعدد حقوقی را با تماماصطالحات و شاعران و نویسندگان نامداری هستند که 

قوقی معاصر از تقلید آن و هنرمندانه تشریح و بیان کرده اند که زبان ح عالمانهظرایف خود، چنان 

هیم و اصطالحات حقوقی و مفا ران زیادی دارای این ویژگی هستندشاع با توجه به اینکه عاجز است.

شود، امکان بررسی همه آنها در این نوشتار میسر نیست. بنابراین میثارشان مشاهده متعددی در آ

فارسی یعنی سعدی شیرازی به از شاعران ادب  یکیتصمیم گرفته شد در این تحقیق  تنها اشعار 

 ما را به این جستجو. حاصل این گرددو از طریق ذکر شواهد، از این منظر بررسی   صورت استقرایی

امر رهنمون گردید که جلوه های حقوقی در آثار سعدی به علل گوناگونی از جمله تحصیالت فقهی 

عالوه بر سخن گفتن از مسائل حقوقی  او بدین صورت که .دارد زیادیوی  در نظامیه بغداد نمود 

تنها  لهم، از مسائل خاص حقوقی که غالباًمتداول و جاری در جامعه مانند ارث، معامله، ازدواج و امثا

کند و جالبتر آن که در هر مورد هم از اصطالحات مینیز یاد  ،علمای حقوق با آن سر و کار دارند

 کند.میعلم حقوق استفاده  خاص

  "مفاهیم حقوقی" ،  "اصطالحات حقوقی "،  "سعدی شیرازی "  ، "ادبیات و حقوق "کلیدی: کلمات
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 مقدمه:

سرزمین ایران در طول تاریخ حوادث گوناگونی را بر خود دیده است که هر یک از آنها از جهات 

گوناگون به ویژه از لحاظ فرهنگی تأثیراتی باقی گذاشته اند و اینک رسوب تاریخی آنها به صورت 

م عظی بر تنه اگر آگاهانه از این فرهنگ بهره مند شویم و» فرهنگی ارزنده در جان و تن ماست که 

 «ما خواهد دمید  جوانه های تازه بزنیم، پیروز خواهیم گردید و جانی تازه در این فرهنگ پیوند

ابل تأثیر متقتنگاتنگ ادبیات و حقوق و  رابطه (. ج مقدمه ص دانشنامه حقوقی، جعفری لنگرودی:)

بیات اد)  فرهنگی عظیم است که در نوع خود نظیر ندارد آنها بر یکدیگر نیز بخشی از این سابقه

تواند مورد توجه میمیان حقوق و ادبیات از جهات گوناگونی  . این رابطه( 103ص  ، کاتبی: 2حقوقی

ر مختصر تعریف نماییم و را به طو این دو علمقرار گیرد؛ اما پیش از بیان آن الزم است هر یک از 

مجموع قواعدی است که بر اشخاص، از « حقوق». منظور از واژهانواع روابطشان را شرح دهیم ،سپس

علم حقوق  .( 19ص مقدمه علم حقوق، کاتوزیان: کند ) میاین جهت که در اجتماع هستند، حکومت 

همان(. پردازد )میوط به آنها نیز دانشی است که به تحلیل این قواعد، سیر تحول و دیگر مسائل مرب

 ( 191ص  لوکنز: ادبیات چیست؟ ، جی)  اتفاق نظر وجود ندارد« ادبیات چیست » اینکه  اما درباره

ات اگر بخواهیم ادبی» ف متعددی از ادبیات بیان شده ؛ برای نمونه گفته شده است: و تا کنون تعاری

ناگزیر باید بگوییم که ذهن بشر بین یک سلسله علتهای ذوقی و  ،را از دیدگاه اهل علم نگاه کنیم

« شودیمکند که نمایش این روابط از طریق گفتار و نوشتار ادبیات نامیده میمعلولها، روابطی را کشف 

ف (. آشکار است که این تعریف و همچنین تعاریف مشابه آن، معرّ 29ص  :سمیعیادبیات چیست؟، ) 

 کل،برای حل این مش رسدمیبه نظر  و بیانگر کاربردهای مختلف آن نیستند.واقعی اصطالح ادبیات 

: در نظر گرفت« ادبیات»، سه معنای اصطالحی برای تعاریف ارائه شده بتوان با در نظر داشتن همه

الف(ادبیات در معنای اعمّ : ادبیات در این معنا به مجموعه ای از فرهنگ و ادب یک کشور اطالق 

گیرد و هم موارد مکتوب را.  ب(ادبیات میداب و سنن، رفتارها و موارد شفاهی را در بر شود که هم آمی

اسناد و مدارک مکتوب ) نظم و نثر ( هر سرزمینی چه دارای  در معنای عام : در این معنا مجموعه

در مباحث  این معنا معموالً شود.میجنبههنری و زیبا آفرینی باشد و چه نباشد، ادبیات محسوب 

 توجه است. ج(ادبیات در معنای اخصریخ ادبیات نویسی یا شناخت ادبیات باستان بیشتر مورد تا

 ن معنی کامالً کند و همیمیالفاظ و کلمات آن را ظاهر  وسیلهه کلمه : هنری است که انسان ب

 ،براینادهد. بنمیاختصاصی ادبیات است که آن را در کنار سایر هنرها مثل نقاشی و موسیقی و... قرار 

به ذکر  شود. الزممیهنری و زیبا آفرینی باشد، اثر ادبی تلقی  تنها اثری ) نظم و نثر ( که دارای جنبه

آید، همین معنای اخصّ ادبیات  میحقوق و ادبیات سخن به میان  است در بحث حاضر هرگاه از رابطه

 مدّ نظر است.



 
 
 
 
 
 
 
 

 501/کاربرد مفاهیم و اصطالحات حقوقی در اشعار سعدی شیرازی 

 حقوق و ادبیات را از چند رابطه پردازیم.می روابط حقوق و ادبیات اکنون پس از ذکر مقدمات، به بیان 

حقوق ادبی ؛ که در آن مسائل  -1( :  7ص ادبیات و حقوق، مالوری:)  توان در نظر گرفتمیجهت 

شود. مسائلی از قبیل مالکیتهای معنوی، حق مؤلف، سرقتهای میفنّی حقوقی با موضوعات ادبی مطرح 

ایم شود یا بحث جرمیثار آنها باعث تضرر دیگری که آ میادبی و مسئولیت مدنی نویسندگان هنگا

که نوشته ای مشمول عنوان مجرمانه ای چون نشر اکاذیب و توهین و افترا قرار  میمطبوعاتی هنگا

؛ که در آن آثار حقوقی به عنوان یک اثر مکتوب  از لحاظ کیفیت ادبیات حقوق به منزله -2گیرد. می

حقوق در ادبیات  -9گیرد. میتوری و مانند آنها مورد توجه قرار ادبی، قواعد نگارشی یا ساختاری یا دس

؛ که در واقع آینه ای است از میزان تأثیرپذیری ادبیات از حقوق جامعه ) مسائلی مثل قدرت حاکم 

ل کوچک و بر جامعه یا روابط حقوقی بین مردم و... ( و نحوه ای که ادبیات از قانون، عدالت و مسائ

از این میان، قسم نخست بحثی فنی و خاص مطالعات حقوقی  کند )همان(.میبزرگ حقوقی صحبت 

آید، در حالی که تحقیق در دو قسم دیگر این روابط پژوهشی میان رشته ای محسوب  میبه شمار 

اول، به علت تماس نوشته های  گردد. در خصوص دو نوع اخیر باید گفت علی رغم اینکه در وهلهمی

 و سرنوشت انسانها، توانایی ادبی بازیگران و فعاالن عرصه حکم دادگاه با حق ز جمله قانون وحقوقی ا

ه به توجنماید؛ لکن با میادبیات نامیده شد ( مهمتر  حقوق ) و به عبارت دیگر آنچه حقوق به منزله

حقوق در » و بر عکس آن، در زمینه 1های فراوانی صورت گرفته استاینکه در این عرصه پژوهش

موضوع این نوشتار به همین جنبه از ارتباط ضرورت اختصاص ، 2چندانی انجام نشده است کار« ادبیات

 خواهد شد. آشکارترحقوق و ادبیات، یعنی حقوق در ادبیات، 

یکی از موارد جالب نظر مربوط به زندگی مردم ] در میان نوشته های ادبی [ موضوعات » بی تردید 

و مسائل و پدیده های حقوقی است که نه تنها در نوشته ها و گفته ها و تمثیالت و واقعات انعکاس 

نعکاسی از اباشد، بلکه مییافته و مستنداتی در زمینه مقدمه و کلیات حقوق و تاریخ و فلسفه حقوق 

ی و ، خشکذوق و قریحه لطیف ادبی است که انس و الفتی به مضامین حقوقی بخشیده و از خشونت

 «سردی اصطالحات گریزپا و دشوار آنچنان کاسته که بر طبع خواننده، دلنشین و جذاب گردیده اند
                                                           

  :به بنگرید نمونه برای -1 

 یگران.د و زاده آقاگل ،«حقوقی زبانشناسی حوزه رویکرد: خالق الگوی براساس قضایی آرای زبانشناختی تحلیل» مقاله

 .کاتوزیان ، «قانونگذاری فنون و قانون ذاتی اهمیت» مقاله

 زاده. آقاگل ، «کاربردی زبانشناسی در نوین رویکردی(: قانونی) حقوقی زبانشناسی» مقاله

 .محمدیان، «  کیفری امور در نویسی قانون شیوه»  ارشد کارشناسی نامه پایان و

 از«  2و 1 فارسی ادبیات در حقوق یا حقوقی ادبیات» مقاله میتوان خصوص این در شده انجام اقدامات معدود از -2 

 و(  151 تا 101 صص) 1959 سالهای ، 192 و 191 شماره وکال، کانون نشریه در مندرج کاتبی، حسینقلی دکتر

 .برد نام تحقیق پیشینه از بخشی عنوان به را(  195 تا 107 صص) 1951
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طالحات خاص (. بزرگان ادبیات فارسی نیز بارها و بارها از اص 121ص  :کاتبی ادبیات حقوقی، )

و  خود از گستردگیامر این که  1حقوقی برای بیان مقصود و انتقال زیباتر پیام خود استفاده کرده اند

زیرا وقتی شاعران فراوانی برای بیان مقصود خود به  ؛این علم در سطح جامعه حکایت دارد شیوع

قادر به درک  - باشندمیمردم  که عامه -نیز اصطالحات حقوقی پناه آورده اند، الجرم مخاطبان آنها 

این مفاهیم بوده اند. ممکن است گفته شود این آشنایی با اصطالحات حقوقی، سطحی بوده و ناشی 

 از تخصصی نبودن علوم در گذشته است.  اما در پاسخ باید گفت این ارتباط و آشنایی تنها در جنبه

 ،باشد. به عبارت دیگرمییفی نیز ک جریان نداشته است و عالوه بر آن دارای جنبه میسطحی و ک

آشنایی بسیاری از شاعران با مفاهیم حقوقی، یک آشنایی عمیق و ژرف است و نباید آن را با اندک 

آشنایی عموم مردم از اصطالحات حقوقی یکی پنداشت. البته برای اثبات این گزاره که دانش حقوق 

یز مورد توجه برخی از  آنان بوده است؛ ناگزیر عالوه بر فراگیر بودن در نزد شاعران متعدد، تخصصاً ن

 تنها این نوشتار. بدین منظور در نشان دهیم خروار نمونه ه عنوان مشتیرا ب مواردیخواهیم بود 

 گرددیماز این منظر بررسی  شیرازی سعدیتوانمند زبان فارسی یعنی  انشاعر یکی از بزرگتریناشعار 

علت انتخاب این شاعر را  .شودمینهاده ویژگی به مجالی دیگر وا و بحث از دیگر آثار ادبی دارای این 

 توانمیدنبال کرد. بر همین اساس  شتوان در بسامد باالی اصطالحات و مفاهیم حقوقی در آثارمی

تا چه رازی یجلوه های حقوقی در اشعار سعدی ش» را چنین خالصه کرد که اصلی تحقیق سوال

در پاسخ به این سوال فرض را بر این « نمود دارد؟ او تا چه اندازه گی در آثارمیزان است و این ویژ

نهادیم که با توجه به تحصیالت فقهی سعدی در نظامیه بغداد، میزان استفاده او از مفاهیم و 

بویژه که قبال مقاالتی در خصوص اشراف بیشتر باشد.  الحات حقوقی نسبت به دیگر شاعراناصط

ی نوشته شده است.)رک: مقاله تحول مفهوم عدالت و رابطه آن با سعدی بر دیگر مسائل اجتماع

 در مورد صحت و سقم این فرضیه در جای مناسب نتیجه گیری خواهد شد. سیاست.الیاس نورائی(

وهش و همچنین مشخص شدن سواالت و فرضیه ی مختصر با ضرورت و اهداف پژاکنون پس از آشنایی

 نوعت با توجه به این خصوص باید گفتدر  نیز اشاره ای گردد.های آن، الزم است به ساختار تحقیق 

نظر به اینکه  همچنین و شاعر منتخبحقوقی در اشعار  و مفاهیم اصطالحاتفراوان  کاربرد و زیاد

و اختصاصی و آیین  میتفکیک آنها به اصطالحات و مفاهیم حقوق کیفری ) اعم از حقوق جزای عمو

اعم از حقوق مدنی، تجارت، خانواده و...( توضیحات بیشتری را  دادرسی کیفری( و حقوق خصوصی )

را از چشم اندازی دیگر به دو  این نوشتار فراتر است، لذا در ادامه سخن کند که از حوصلهمیایجاب 

امعه جتقسیم نمودیم که در نخستین آنها مفاهیم و اصطالحات حقوقی رایج و متداول در سطح  بند
                                                           

  :به بنگرید خصوص این در بیشتر مطالعه برای -1 

 00 و 73صص امین، ، «سبزواری الدوله امین شعر در فقهی و حقوقی اصطالحات: حقوق و ادب پیوند» مقاله

 . 50 تا 55 صص ،امین ،«بیهقی تاریخ در حقوقی اصطالح چند» مقاله و



 
 
 
 
 
 
 
 

 501/کاربرد مفاهیم و اصطالحات حقوقی در اشعار سعدی شیرازی 

در  ،تخصصی طالحات حقوقی غیر متداول و کامالًپسین به مفاهیم و اص بندکنیم و در میرا بررسی 

 معطوف خواهیم شد.آثار شاعر منتخب 

 

 نخست( مفاهیم و اصطالحات حقوقی رایج و متداول بند

کنیم که کمابیش در تعابیر عموم میرا جستجو  یدر این بخش از کالم آن دسته از اصطالحات حقوقی

علی  –رود و حتی گاهی آنقدر رایج است که ممکن است جنبه های حقوقی آن میمردم هم به کار 

توان شاهدی میبه چشم نیاید. نمونه های ذیل را  –رغم اینکه بسیار ظریف و در خور تأمل است 

 برای این دست اصطالحات دانست: 

 

(. حالت  paixحالت صلح )  -1 :باشدمی/ اصطالح صلح در عالم حقوق دارای دو معنی  الف( صلح

ری جعفترمینولوژی حقوق،  شود که در آن جنگ حکمفرما نباشد )میصلح معموال به حالتی گفته 

متبادر از لفظ صلح نیز همین حالت نبود  ( و ترک مخاصمه شده باشد.  معموالً 100ص : لنگرودی

وق از حق که صلح را بخشی« نوین میحقوق بین الملل عمو»جنگ و درگیری است؛ ولی در اصطالح 

شود؛ دیگر قائل به این مفهوم میداند که جز با همکاری همه انسانها و ملتها محقق نمیی همبستگی

(. به عبارت دیگر، امروزه صرف آتش بس و ترک  9ص  :صالحیسازمانهای بین المللی،  نیستند )

که ت استه جدید یاف میشود؛ بلکه صلح مفهومیمخاصمه و برقراری امنیت حاصل از آن صلح تلقی ن

یابد. مع ذلک از آنجا  میو حسن همجواری معنی  1در پرتو آن زندگی توأم با آسایش، صلح با خود

که این مفهوم اخیراً برای لفظ صلح اخذ شده است و برآمده از نظریات جدید حقوقدانان بین الملل 

است( دارای آن  توان در اشعار زیر اصطالح صلح را ) که به معنای حالت صلح آمدهمیباشد، نمی

 در ادامه شواهدی ازدانست و الجرم باید همان مفهوم ترک مخاصمه و آتش بس را در نظر داشت. 

 :شودمیذکر  برای نمونه «حالت صلح» اشعار در بر دارنده

 بااا مردم ساااهاال خوی دشاااوار مگوی » 

 
 «زنااد جنااگ مجوی  صلللحبااا آنکااه در 

 ( 121ص  باب هشتم: ،گلستان) 

 خوانااد صلللحبساااا کس بااه روز آیاات  » 

 
                                                           

 دارد وجود امنیت حسین، صدام زمان در عراق قبیل از دارد وجود دیکتاتوری حکومت که کشورهایی در نمونه برای -1 

 نظامی نیروی میگویند که است مشهور رو این از. ندارد وجود خود با صلح ولی( است کمتر ان امثال و غارت و قتل) 

 (9 ص :صالحیسازمانهای بین المللی، تقریرات  . )نماید برقرار صلح نمیتواند اما کند امنیت حفظ یا ایجاد میتواند

 «چو شاااب شاااد ساااپه بر سااار خفته راند 

 ( 1071بیت  ، باب اول:بوستان )
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 ای که شاامشاایر جفا بر ساار ما تاخته ای » 

 
 «کردیم که ما را سار پیکار تو نیست  صللح 

 ( 971: ص125، غزل  کلیات سعدی) 

نکته قابل توجه در تمام موارد فوق این است که همراه بودن واژه هایی چون جنگ، پیکار، کارزار و... 

 معنای دیگر عقد صلح معموالًقرینه ای بر حمل معنای صلح به حالت صلح است؛ در حالیکه در مورد 

 قرینه لفظی وجود ندارد و باید از قراین معنوی بهره برد.

(. صلح در این معنی یکی از عقود معین یا بانام است که در شرع و  transaction عقد صلح ) -2

به بعد قانون مدنی (. عقد صلح عقدی  752قانون آثار و شرایط آن صریحاً بیان شده است ) مواد 

توان در آن محتوای هر عقد دیگری را گنجاند و به همین علت میت که صرفاً اثر خاصی ندارد و اس

(. عقد صلح به دو  105ص  :مرادزاده،  1جزوه حقوق مدنی)  1به آن عقد هزار چهره نیز گفته اند

که ممکن است به جای هر عقدی دیگری « صلح در مقام معامله»: نخست؛ 2شودمیعمده تقسیم  گونه

صلح در مقام رفع تنازع » واقع گردد و خود  دارای سه قسم مجانی، معوض و محاباتی است. و دیگر 

شود. در این عقد فرد در مقابل دریافت میکه اصطالحاً به آن صلح دعوا هم گفته « و ایجاد سازش 

کند، بنابراین، صلح دعوا همیشه معوض است. چنان که خواهیم دید، میصرفنظر مالی از شکایت خود 

باشد یمکنیم، معموالً منظور همین صلح دعوا میدر ابیاتی که لفظ صلح را به معنای عقد صلح تعبیر 

 نه صلح معامالتی.

 اسااات باااز آی صلللحهنوزت گر سااار » 

 

 «باااشااای کااه بودی کازان ماحاباوباتار       

 ( 31: ص19، باب پنجم، حکایت ) گلستان

 پاایاامااان و عهااد       آن هامااه دلااداری و  » 

 لاایااکاان اگاار دور وصاااااالاای بااود     

 

 ناایااک نااکااردی کااه نااکااردی وفااا      

 « مللااللرافاارامااوش کاانااد   صللللللح

 ( 910: ص2، غزل کلیات سعدی )

 گاار از جاافااای تااو روزی دلاام باایااازارد» 

 
 «باز آرد  صلللحکمناد شاااوق کشاااانم به  

 ( 931: ص117،غزل)همان

 کناادمماایآرزو  خصللوملت دل بااا تاو  » 

 
                                                           

 جعفری صلح، و رهن - مدنی حقوق از نقل به). میشود گفته نیز قراردادها آقای یا العقود سید آن به فقه در -1 

 .( 195 ص :لنگرودی

 جهت هب که دارند گوناگونی اقسام نیز انواع این از هریک لیکن میگردد؛ بیان کلی بطور صلح انواع نوشتار این در -2 

 مباحث میان از را صلح از قسم 91 لنگرودی جعفری دکتر خصوص این در. میشود صرفنظر آنها ذکر از اختصار رعایت

 - دنیم حقوق : )به بنگرید باره این در بیشتر مطالعه برای. اند داده شرح مفصالً و نموده استخراج عرف و فقهی پراکنده

 .(بعد به 157 صلنگرودی:  جعفری صلح، و رهن

 «کانایم و در کنااارت گیرم    صللللح تااا 

 ( 192: ص)همان، رباعیات



 
 
 
 
 
 
 
 

 501/کاربرد مفاهیم و اصطالحات حقوقی در اشعار سعدی شیرازی 

وجود واژه های خصومت و ماجرا نیز در ابیات فوق قرینه ای بر استعمال لفظ صلح در معنای صلح 

 باشد. میدعوا 

 درسهایی اوست ) / ارث در واقع به معنی استحقاق بازماندگان یک شخص بر دارایی و ترکه ب( ارث

(. ولی گاهی مجازاً به معنی مال یا حقی که پس از مرگ  193ص از شفعه وصیت ارث، کاتوزیان: 

کتاب ترمینولوژی حقوق   رود؛ چنان که درمیرسد و میراث نام دارد، به کار میشخصی به بازمادگان او 

نولوژی ترمیتعریف شده است ) « دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث » نیز ارث به 

ارث در سطح رایج  (. در اشعار سعدی توجه به مساله 201، ش  20ص  :ودیجعفری لنگرحقوق، 

 شود که اغلب به منظور بیان پند و اندرز بوده است. مثالًمیآن دیده 

دسات داشت              عدهوان همسار عزیز که از  » 

 کم خرد آیااد بااه جساااتجوی میراث گیر

 

 بساااتااه عقااد فالن شاااودخواهااد کااه باااز 

              « پس گفتگوی بر سااار بااد و دکان شاااود  

 ( 029: صملحقات ، قصاید کلیات سعدی) 

واند تمی، یک شاعرظرایفی هم دارد که حتی اشاره ای به آنها در اشعار  ، مساله ارثالبته عالوه بر این

شخص غایبی «  1رد میراث» . برای نمونه مساله باشد او از مسائل حقوقیشاهدی بر آگاهی فراوان 

قانون مدنی در  1027توان ذکر کرد. ماده میشود؛ میکه پس از صدور حکم موت فرضیش یافت  را

بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود، کسانی که » دارد که میاین خصوص مقرر 

اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند، باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور 

و این بیت چه زیبا کراهت ورّاث را از اجرای « باشد، مسترد دارند.میحین پیدا شدن غایب موجود 

 دهد که: میحکم نشان این 

 سااااخاات تاار بااودی   رد مللیللراث» 

 

 «را ز ماارگ خااویشااااااونااد   وارثللا 

 (   71: ص29، باب سوم، حکایت ) گلستان

 / اصطالح ضمان نیز در علم حقوق دارای دو معنای کلی است: ج( ضما 

مسئولیت؛ در این معنا هرگاه فردی از لحاظ حقوقی مسئول قلمداد گردد ) چه مسئولیت  -1 

شود. ضمان به معنی مسئولیت میقراردادی باشد، چه غیر قراردادی، چه کیفری و غیره ( ضامن نامیده 

رود؛ برای مثال عبارات ضمان معاوضی، ضمان درک، ضمان قهری ، ضمان میدر حقوق بسیار به کار 

( و همچنین  105ص  :1درسهایی از عقود معین، کاتوزیان، جعاقله همگی حاوی همین معنا هستند. ) 

 است در این بیت سعدی:
                                                           

 مولمع زیرا. نمود اشتباه میکند، رد را آن و کرده امتناع ترکه پذیرش از که وارثی با نباید را فرض این در میراث رد -1 

 .میشود استفاده واحد تعبیری از حالت دو هر در که است
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 گار بارقعی فرو نگااذاری باادین جمااال  » 

 
 «توست  ضما در شهر هرکه کشته شود در 

 ( 911: ص51، غزل  کلیات سعدی) 

باشد. می(؛ که منظور از آن بر عهده گرفتن تعهد فردی دیگر cautionnementعقد ضمان ) -2

الزم به ذکر است خود عقد ضمان نیز دارای دو معنای عام و خاص است: در ضمان به معنای عام 

هم نفس )تعهد به حاضر کردن فرد در تواند مال )پرداختن دین دیگری( باشد و میموضوع تعهد هم 

شود و تعهد به احضار میمحل معین(؛ در حالی که ضمان به معنای خاص تنها شامل تعهد مالی 

(. بنابراین، عقد ضمان 1ص  :امیرمحمدی، 10تقریرات حقوق مدنی شود )مینامیده « کفالت»شخص 

شود. مع الوصف، هر دو میهم  در معنای عام خود شامل ضمان به معنی خاص، کفالت و حتی حواله

 توان در سخنان سعدی دید:میمعنای عقد ضمان را 

 بااداریااد چااناادی کااف از داماانااش   » 

 
 «باار منش  ضللمللا گااریاازد ماایااو گاار 

 ( 1211، باب دوم: بیت بوستان )

آشکار است که در این بیت ضمان به معنای کفالت و تعهد به احضار شخص در مکان و زمان معین 

 کند:میاست، بر خالف بیت پسین که فقط ضمان به معنای خاص را افاده 

 همیشاه دست توقع گرفته دامن فضلش » 

 

 «را  3ضمینچو وامدار که دریابد آسااتین  

 ( 157کلیات سعدی، قصاید: ص ) 

ی است قانونی که به شرط نصاب باید صاحب مال آن را بپردازد و مصرف آن معاش حقّ/ »  د( زکات

فقرا و مساکین و حقوق مأموران وصول زکات و مأموران پرداخت آن به مستحقان و مؤلفه قلوب و 

رجعت مسافرانی که تمکّن بازگشت  برای آزاد کردن بندگان و پرداخت دیون مفلسان و پرداخت هزینه

تحصیل  امور عام المنفعه مانند ساختن راهها و پرداخت حقوق معلمان و هزینه را ندارند و کلیه

 :دیجعفری لنگروترمینولوژی حقوق،  « )اشخاص فاقد بضاعت و نشر کتب سودمند و مانند اینهاست

است که ثابت است و مورد عفو  می(. زکات یکی از منابع مالی حکومت اسال 2717، ش  919ص 

( و البته شرایط مخصوص  29ص  :رنجبری و بادامچیحقوق مالی و مالیه عمومی، شود ) میهم واقع ن

کنیم. در خصوص مباحث مربوط میبه خود را دارد که به جهت رعایت اختصار از بیان آنها خودداری 

 تواند مورد توجه قرار گیرد:میبه زکات، ابیات زیر 
                                                           

 در کلمه خاص، معنی به ضمان همان یا مال از ضمانت بدانیم که بود نخواهد فایده از خالی موضوع این به توجّه -1 

 کس النف را مال فالن و است زمین فالن قباله این: » است شده بیان «ضمین» تعبیر با نیز سعدی کالم از دیگر جایی

 استفاده صفت عنوان به «ضمان» مصدر از یا که توضیح این با(.  72 ص : 29گلستان، باب سوم، حکایت« ) ضمین

 ای رفته؛ کار به اول کسر به «ضمین» شکل به «اماله»قاعده اساس بر سجع، و قافیه ضرورت جهت به سپس و شده

 .است «ضامن» فاعل اسم معنای در مشبهه صفت اول، فتح به «ضمین» اینکه



 
 
 
 
 
 
 
 

 555/کاربرد مفاهیم و اصطالحات حقوقی در اشعار سعدی شیرازی 

 لعاال لباات را بسااای طلبکااارنااد زکلات » 

 

 «میان این همه خواهندگان به من چه رسد 

 ( 100ص : 130غزل سعدی، کلیات ) 

 لااباات  زکللاتحاابااّذا آن کااه از   » 

 

 «بااود  نصلللابللیعاااشااااقااان تااو را   

 ( 119ص  :ملحقات 110) همان،  غزل 

اخبار فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیده » گواهی یا شهادت به معنای  / )گواه( ه ( شاهد

ها یا سایر آگاهی هایی است که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا پیدا کرده 

این مفهوم حقوقی به مقدار زیادی موردتوجه شاعران  (. 191ص  :شمسادله اثبات دعوی، « ) است

 شود:میبوده و در ادامه تنها برخی از زیباترین کاربردهای آن به عنوان مثال ذکر 

 مااردکاای صاااااافاای از غاارض بااایااد   »

 
 «ازو درسااااات آیاااد گللواهللی تاااا 

 ( 039ص  خبیثات:سعدی، کلیات )

 شااااهاار عاااشااااقااان بااایااد  قلاضللی » 

 

 «اختصاااار نماایااد   شللاهلد کاه باه یااک   

 ( 120ص :297غزل ) همان، 

ایهام زیبایی را که سعدی در لفظ شاهد به معنی زیبا رو و شاهد به معنی شهادت دهنده و گواه به  

وجود آورده است، در کنار توجه به این مطلب که برای اثبات یک موضوع نیاز به شهادت دو مرد 

وان تمیکند که در آثار کمتر شاعری میباشد؛ در ذهن مخاطب رفت و آمدی شیرین را تداعی میعادل 

 توان دید: مینظیرش را یافت. نمونه ای دیگر از همین مضمون را در بیتی دیگر از او نیز 

 بدهد فتوی شااارعشللاهد  قاضااای به دو» 

 

 «بس باشاااد  شللاهدیدر مذهب عشاااق 

 (  121ص رباعیات:) همان، 

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین »قانون مدنی ایران  195/ طبق تعریف ماده  و( عاریه

بنابراین ویژگی اصلی مال عاریتی «. دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود...میبه طرف دیگر اجازه 

ود و هر شمیشود، بلکه تنها برای مدتی اجازه استفاده از آن داده میاین است که مالکیت آن منتقل ن

لحظه امکان پس گرفتن آن توسط مالک وجود دارد. معموالً همین ویژگی در استفاده از مفهوم عاریه 

 تواند مؤید این سخن ما باشد:میدر اشعار شاعران مورد توجه بوده است. همچنان که ابیات ذیل 

 خااویااش پاایااراسااااتاان  کااهاان خاارقااه»

 
 «خااواسااااتاان   علاریلت   بااه از جااامااه

 (110ص  ، خاتمه الکتاب:گلستان )

 برکننااد از سااارش علاریلت  کااه چون »

 

 «ناامااایااد کااهاان جااامااه ای در باارش   

 ( 2150، باب پنجم: بیت بوستان )

 پوشااایااده کسااای بینی فردای قیاااماات » 

 
 «نیساات  عاریتیامروز برهنه اساات و برو ک

 (  712ص  غزلیات مواعظ: ،کلیات سعدی) 
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آیین دادرسی مدنی، نیز در عالم اصطالحات حقوقی دارای سه معناست )« دعوا»/ واژه ز ( دعوا 

معنای اعم: دعوا در این معنا به مفهوم صرف ادّعا یعنی اخبار  -1(:  102و  101ص ص :2، جشمس

معنای  -2به سود خود و به زیان دیگری است؛ بدون اینکه الزاماً نزد مرجع قضاوتی مطرح شده باشد. 

 مطرح شده باشد)همان(. شایان مده است که نزد مراجع قضاوتیآعام: که به مفهوم منازعه و اختالفی 

شده یمنیز تعبیر « خصومت»ذکر است که در متون ادبی گذشته از این مفهوم طرح شکایت با لفظ 

معنای خاص: که در واقع همان توانایی  -9است و خصم به معنای طرف دعوا بسیار به کار رفته است. 

ر ادامه . دباشد )همان(میقانونی برای مراجعه به مراجع قضایی برای احقاق حقوق تضییع یا انکار شده 

 بیان شده، معنای هر« دعوا»سعی کرده ایم در اشعاری که به عنوان شاهد مثال برای استعمال لفظ 

 یک نیز مشخص شود:

 بااه دساااتاور دانااا چنین گفاات شاااااه  »

 
 «گلواه خااجااالاات بااود باای  دعلوی کااه 

 ( 1939باب دوم: بیت  ،بوستان )

 کنی ساااعاادیمیپارهیز  دعوی تاو باااز  »

 

 «کذّابٌ ملدع   کاه دل باه کس نادهم کال      

 ( 923ص  :25غزل  ،کلیات سعدی )

 بیلا  عشااااق را شااارع نخواهااد   دعوی»

 

 «ساااتگوازارش  ناله دلیل  زردش  گوناه 

 ( 993ص  :17غزل همان، )

 پرهیزگاااری کردم دعویپایاش ازیان مان     »

 

 «اساات باط که کردم  دعویگویم که هر میباز 

 ( 952ص  :79غزل  )همان،

عدم  واسطهمفلس کسی است که به ( »  1910 مصوب / براساس قانون اعسار و افالس ) ح( افالس
البته الزم به ذکر است در سال « مخارج محاکمه یا دین خود نباشد. کفایت دارایی قادر به تأدیه

 افراد )به میدعوایی به نام افالس منتفی شد و برای تما قانون اعسار، اقامه 93 موجب ماده به 1919
جز تاجران که باید دعوای ورشکستگی مطرح نمایند،( تنها دعوای اعسار قابل پذیرش دانسته شد. با 

ار توان گفت اعسمیاین حال، با توجه به اینکه تعریف معسر و مفلس در هر دو قانون یکسان است؛ 
یه شکستگی و تصفور -حقوق تجارت تعبیری تازه از همان بحث افالسِ رایج در متون گذشته است )

تواند کاربرد آن را می(. در مباحث ادبی، ارتباط نزدیک افالس و فقر  11ص  :اسکینیامور ورشکسته،
 توان ابیات ذیل را مالحظه کرد:میدر مفاهیم عرفانی تداعی نماید. برای نمونه 

 مشاااتاری را بااهااای روی تااو نیساااات  »
 

 «ریاادارتخاا مللفلللسلللیماان باادیاان  
 ( 991ص  :91غزلسعدی، کلیات  )

 ازآن روز شااادم کز حرم غیااب مفلسمن »
 

 «دیاابااای جاامااال تااو بااه بااازار باارآمااد  
 ( 110ص :211غزل  )همان،

 درکاروان، گو هرکه خواهی قصد کن مفلسممن »

 

 «برم چندان که بستاند عسسنگذاشت مطرب در 

 ( 155ص :917غزل )همان،



 
 
 
 
 
 
 
 

 551/کاربرد مفاهیم و اصطالحات حقوقی در اشعار سعدی شیرازی 

 اولمتد مفاهیم و اصطالحات حقوقی غیردوم(  بند

بدین معناست که هر امری که بتواند اقناع وجدانی بر « دلیل معنوی» اصطالح  /دلی  معنوی  (الف

 ل قانونیدلی» باشد. این اصطالح در مقابل میثبوت یا عدم ثبوت امری برای قاضی حاصل کند، معتبر 

رود که منظور از آن معتبر بودن اموری است که قانون و شرع برای اثبات میبه کار «  یا شرعی

اتوزیان، کاثبات و دلیل اثبات، ) د، حتی اگر از لحاظ وجدانی دادرس با آنها قانع نشده باشد برشمرده ان

. تنها موردی که پژوهنده برای استعمال این مفهوم در جامعه آماری اشعار منتخب ( 25ص  :1ج

 یافته، بیت زیر است:

 بگفاات ای صااانااادیااد شااارع رساااول           » 

 مللعللنللوی قااوی بااایااد و    دالیلل 

 

 بااه ابااالد تااناازیاال و فااقااه و اصااااول   

 «نااه رگااهااای گااردن بااه حااجاات قااوی  
 ( 2007و  2001، باب چهارم: بیت بوستان )

مواردی است که خاص علمای ظریف به نظام دالیل قانونی و دالیل معنوی، بی شک از  این اشاره 

 رسد تاکنون در هیچ شرحی از آثار سعدی، به آن توجهی شده باشد.میو به نظر ن1باشدمی حقوق

جنایات و قتل به سه نوع عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم  میدر فقه اسال /قت  خطایی (ب

علیه را داشته  جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی» شود. منظور از قتل خطایی آن است که می

(. مجازات این نوع میقانون مجازات اسال 235بند الف ماده « ) باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را 

 خورد:میمجرم است و به همین جهت، مست از قتل خطا غم ن قتل پرداخت دیه توسط عاقله

 چشااامات باه کرشااامه خون من ریخت  » 

 
 «چااه غم خورد مسااات؟   خطلا  قتل  وز 

 ( 991ص: 11غزل سعدی، کلیات ) 

 شود؛ از جمله :میتوجه به این مفهوم در موارد دیگری نیز مشاهده 

 خطااسااات اینکاه دل دوساااتان بیازاری  » 

 
 «چه غم دارد  خطااز  قلاتل  عمد  و لیاک  

 ( 932: ص 113غزل ،  )همان

 باشد با تو گفتن خطای محض» و این بیت: 

 

 «حاادیااث حساااان خااوبااان خااطااایاای   

 ( 597ص: 502غزل )همان، 

تباه رست و اشنادُ کند: سخن گفتن با تو در این بارهمیلطیف را خلق  میکه در ترکیبی زیبا، ایها 

دهد و یماست یا اینکه سخن گفتن با تو در این باره غیر ارادی و بدون داشتن قصد فعل و نتیجه رخ 

  خطای محض است.
                                                           

 حاًتلوی سعدی(  چهارم باب از پنجم حکایت)  است آن در بیت دو این که بوستان از حکایتی انتهای در که همچنان -1 

 :است بوده او خود واقع در کرده، بیان را ها سخن این قضات و فقها و علما درجمع که شخصی آن که میگوید

 (291ص باب چهارم: ،بوستان«  )  بس و شناسیم سعدی شهر این در....  نفس شیرین نوع این از گفت یکی »
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 / معامله اقاله (ج

 بااا هیچ کس نماانااد  معلاملله  ماا را دگر  » 

 

 «اساات  اقالتکه بی حضااور تو کردم  بیعی

 (  911ص: 55غزل) همان، 

کند، مراعات نظیر اصطالحات معامله، بیع و اقاله است. میاولین موضوعی که در این بیت جلب توجه  

باشد: در معنی اعم عبارت است از هر عملی که میلفظ معامله دارای سه معنای اعم، خاص و اخص 

(؛ در معنی خاص شامل  111ص  :جعفری لنگرودیترمینولوژی حقوقی، نیازمند قصد قربت نباشد ) 

شود و در معنی اخص تنها عقود مالی معوض را در بر می -چه مالی و چه غیر مالی -تمام عقود 

معامله  رسد لفظمیباشد. با وجود این به نظر میگیرد ) همان ( که عقد بیع نیز بارزترین مصداق آن می

نیز بر هم زدن عقد با توافق « اقاله » . منظور از 1ی اعمّ به کار رفته باشددر مصراع نخست در معن

تواند در می( و توجه به همین نکته  210ص :صفاییقواعد عمومی قراردادها،  باشد )میطرفینی 

برداشت ما از بیت موثر باشد. به این صورت که چون در اقاله رضایت دو طرف قرارداد الزم است، پس 

شود؛ نه تنها از نظر سعدی، بلکه از جانب طرف مقابل او نیز معتبر میحضور دوست انجام  بیعی که بی

قاله در توان گفت منظور از امینماید؛ مینیست. البته با توجه به اینکه این معنی از بیت، قدری بعید 

 ه همچنانسببیت (. در هر حال، اگر چ اینجا اثر اقاله یعنی ساقط شدن تعهد باشد ) مجاز به عالقه

کنیم؛ لیکن مالحظه شد که بحث کردن میجای بحث وجود دارد، در این موضوع بیش از این ورود ن

پیرامون معانی حقوقی حتی یک بیت تا چه اندازه امکان دارد. ابیات دیگری نیز در این خصوص وجود 

 شود:میدارد که به جهت رعایت اختصار تنها به یک مورد دیگر از آنها اشاره 

 لیکن معاملهمن اسااات این  اختیار ناه » 

 

 «من است  اختیاری دوسات مقدم بر  رضلا 

   ( 951ص: 09غزل سعدی،کلیات  )

به عنوان یکی از مقامات سیر و سلوک « رضا » در مقابل جبر و « اختیار » اگرچه در این بیت معنای 

ز یکی ا« قصد» را که در کنار « رضا» کند؛ اما اگر واژهمیعرفانی نیز معنایی زیبا و بدیع را خلق 

در نظر آوریم، تناسب حاالت روانی انسان است، به عنوان بخشی از اراده و اختیار الزم برای معامالت 

 کند.میمعامله در این بیت زیبایی حاصل را دو چندان  آن با واژه

 د(خیار عیب /

 بخریدمبه جان و دل  عیبتهنوز با همه » 

 
                                                           

 :است آشکارتر بیت این در معامله واژه اعم معنای استعمال -1 

 ص قصاید:  سعدی،کلیات  )  «میخری؟ هیچ همه به معاملت بد ای        ست بصارتی بی از خریدنت دین به دنیا»

701 ) 

 «دانم که طعم صبر چشیدم  معاملهمن این 

 .( 109ص: 901غزل )همان، 
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قانون مدنی تبری فروشنده از عیوب پیش بینی شده است، اما در خصوص این مطلب  191در ماده 

که پیشنهاد از جانب خریدار باشد به علت بدیهی بودن، سخنی نگفته است. سعدی در این بیت به 

کند. ممکن است گفته شود میاست، بیان زیبایی این مطلب را که در واقع نوعی اسقاط خیار عیب 

در این بیت، برخاسته از یک توجه حقوقی نبوده و صرفاً به عنوان « با همه عیبی خریدارم » تعبیر 

یک تکیه کالم رایج به کار رفته باشد. اما در پاسخ باید گفت اوالً لفظ معامله در مصراع دوم، خود 

آنها، نظر داشتن شاعر به نهاد  ی وجود دارد که مالحظهماست. ثانیاً مثالهای دیگر مؤیدی بر گفته

کند. برای نمونه، مصراع دوم بیت زیر  کامالً به میحقوقی خیار عیب و مباحث پیرامون آن را آشکار 

 نظرات راجع به ماهیت عیب مربوط است: 

 توان کرد؟ه کناد چا  میباا میال کاه طبع    » 

 

 « آفریده ست خدای در من که عیب اسلت 

 ( 195ص  رباعیات:)همان، 

رترین مشهو» ؛ از این میان با این توضیح که در خصوص ماهیت عیب تعاریف متعددی بیان شده است 

از اصل  یها در فقه ، که در ریشه در اخبار دارد، بدین مضمون است که هر فزونی و کاستیتعریف

قرارداد و  –اعمال حقوقی  « )و نَقِصَ فهو عیبٌ أخلقت عیب است: کل  ما کانَ فی اصلِ الخلقةِ فَزادَ 

(. تذکار این نکته در بیت مذکور که صفت عاشقی در اصل خلقت آدمیان  111ص  :کاتوزیانایقاع، 

 ب دانسته شود.تواند به این معنا باشد که چنین صفتی نباید عیمیوجود دارد، در واقع 

پیش از این اشاره کردیم که در صورت ارتکاب جنایات خطای محض، پرداخت دیه و  / عاقله ( ه

ده نامی« عاقله » گروهی از خویشاوندان ) بستگان ذکور نسبی پدری و مادری ( که  خونبها بر عهده

ل عاقله مشتق از عُقُ عاقله سه قول گفته شده است: الف( کلمه گیرد. در مورد ریشهمیشوند، قرار می

آن بستن  و عقال شتران به عنوان دیه در  به معنی شدّ و بستن و محکم کردن است و وجه تسمیه

اولیای دم مقتول بوده است. ب( عاقله از عقل به معنی منع است، زیرا پرداخت دیه  خانه آستانه

از عقل به معنی خرد آمده یک قتل جلوگیری کند. ج( عاقله  تواند از جنگ و خونریزی به واسطهمی

نهاد عاقله در حقوق کیفری اسالم، گیرد) میتر است، قرار آن کسی که عاقل و بر اساس آن دیه بر عهده

 »کند که سعدی نیز همین عقیده را دارد و البته واژهمی(. بیت زیر به روشنی اثبات  15ص  :احمدی

 ه است.را مجازاً به معنای مجنون یا صغیر استعمال کرد« سفیه 

 نظر برفات و دل انادر کمند شاااوق بماند  » 

 
 « عاق  عهده بر خطا کنند سللفیها  و

 .( 100ص قصاید:سعدی، کلیات  )

، چنان کندمیهمچنین، باید گفت تمثیل به کار رفته در بیت که گونه ای اسلوب معادله را تداعی  

رسانا در انتقال مفهوم است که اگر آن را زیباترین تصویر در رابطه با نهاد عاقله بدانیم، بی تردید 

 اغراق نخواهد بود.
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استئمان و باب امانات، این است که اگر امین بعد از تعدی و  یکی از مباحث مهم قاعده / عود ( و

دارانه در پیش گیرد، آیا صفت امانت به او باز امانتبط امانت عمل کرده و رفتار تفریط دوباره به ضوا

ن گردد و ید امیمیگردد یا خیر؟ مشهور فقیهان عقیده دارند که در چنین موردی صفت امانت باز نمی

(. لیکن با توجه به ابیات  51ص  :1جاحمدی،  میبهراقواعد فقه، ماند ) میمقصر همچنان ضمانی 

بیان « عود » و « باز آمدن به عهد » ت، که آن را با تعابیر رسد سعدی در این حالمیذیل به نظر 

 گردد.میکرده است، قائل به این باشد که با ترک تعدی و تفریط صفت امانت باز 

 بله عهد باز آیی تو مرده زناده کنی گر  » 

 

 «ه عود جااان مااانااد باا مییااار گرا عودکاه  

 ( 110ص قصاید:سعدی، کلیات  )

 ید:گومیهمچنان که در جایی دیگر 

        وفااا کنیم                    عهلد املانلت   برخیز تااا بااه » 

 دار الشااافای توبه  نبساااته اسااات در هنوز                  

 

 کنیمهاای رفتاه به خدمت قضاااا   تقصللیر

 «دوا کنیم  تلدار  تاا درد معصااایاات بااه  

  ( 751ص قصاید:)همان، 

در این ابیات واژه های امانت، تقصیر و تدارک به روشنی از توجّه سعدی به مباحث فوق حکایت 

  کند.می

اخبار به حقّی برای غیر بر ضرر اقرار عبارت است از » قانون مدنی  1253 بر اساس ماده / اقرار ( ز

ءِ اقرارُ العقال» فقهی  این مطلب که پس از اقرار، انکار مدلول آن پذیرفته نیست؛ از دو قاعده«. خود 

های رسیده در این باب حاصل و همچنین روایت« بعدَ االقرارِ عدمُ سماعِ االنکارِ» و « عَلَی انفسهم جایزٌ 

مسائل پیرامون اقرار در  ابیات زیر به روشنی با (. 131: ص1جاحمدی،  میبهراقواعد فقه،  شود )می

 ند:ارتباط
 دگر مگوی که من ترک عشاااق خواهم گفت»  

 
 «انکللارنشااانود  اقرارکااه قاااضااای از پس 

 . ( 171ص قصاید: ،کلیات سعدی)

قابل تأمل در این بیت آن است که آیا عاشقی حقی به سود معشوق و به ضرر عاشق است  تنها نکته

. در خصوص مباحث مربوط به اقرار توجه 1رسد بتوان به این سؤال پاسخ مثبت دادمییا خیر؟ به نظر 

 به بیت زیر نیز از جهات گوناگون مفید است:

 مساااتی و عاشاااقی گواهیهمساااایه گو » 

 
                                                           

  :ام گفته جایی در خود که همچنان -1 

 «من به اقرار ره از شود گشته منتسب             دلتنگی و عاشقی گنه و جرم کاش» 

 «کنم میاقرار بر من مااده کااه خویشاااتن 

  ( 501ص: 121غزل )همان، 
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 اثبات دعوی حکایت دارد که و برتری آن بر سایر ادله« اقوی دلیل بودن قرار » این بیت به خوبی از 

  شود.میبه جهت رعایت اختصار از شرح و بسط این مطلب نیز صرفنظر 

استیال بر حق غیر است به نحو » ( گفته شده که usurpationدر تعریف غصب ) / غصب ( ح

قانون مدنی (. مسئولیت غاصب، مسئولیتی مطلق است؛ بدین صورت که حتی  900ماده« ) عدوان 

اگر عین مال در اثر قوهقاهره و عمل غیر قابل انتساب به غاصب هم تلف شود، ضامن است. همچنین، 

به بعد ( با  137ص  :کاتوزیانوقایع حقوقی،  د. ) باشمیضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات نیز 

، اگر کسی دل دیگری را غصب کرده و حتی آن استگفته شده زیر وجود این همانطور که در بیت 

را نابود کند، برای او مسئولیتی نخواهد بود. اگر تکلّف نباشد، شاید بتوان گفت منظور شاعر از این 

حث الزم به ذکر است که درب دانند.میمعنوی را قابل مطالبه ن بیت، طعنه به علمایی باشد که خسارت

 غصب نیز غیر از این بیت سعدی، مورد دیگری را در جامعه آماری خود نیافتیم.

 و لاایااس لاامغصاااوبِ الفؤادِ شاااکااایااةٌ » 

 
 « یدِ غاصللب المغصاااوبُ فی  کَلاَ ن هَو اِ

 ( 720ص کلیات سعدی، قصاید: )

 عقد صحیح /(  ط

 آن عاهااد کااه گفتی نکنم مهر فراموش » 

 
 « درسللتم پیما ِبشااکسااتی و من بر ساار 

 .( 177ص: 910غزل ) همان، 

ممکن است اصطالح حقوقی این بیت چندان آشکار نباشد یا بیان آن قدری متکلّفانه به نظر آید؛  

«  عقد صحیح» لفظی اصطالح  معادل فارسی و ترجمه« پیمان درست » ما ترکیب  لیکن به عقیده

ن کنیم، لیکن از ایمیبه منظور رعایت اختصار از تفاوت عقد صحیح، غیر نافذ و باطل سخن ن .1است

ه توان چنین برداشت کرد کمیدر بیت فوق، « عهد شکسته » گذریم که با توجه به عبارت میاشاره ن

  منظور از پیمان درست عقدی است که معتبر و الزم الرعایة باشد.

 :گیری نتیجه

تالشی بود در جهت آشکار کردن نفوذ مسائل حقوقی در آثار بزرگان ادب  ،این نوشتار در کلیت خود

تر شاهکارهای ادبیات خود ناگزیر از دانستن که برای درک بهتر و صحیح یادآوری این مطلبپارسی و 

ها نبایستی ما را از این مهم باز دارد. البته شایان ایر علوم هستیم و تخصصی شدن دانشحداقلی از س

را نباید منحصر به  «دیگر علوم» این این خصوص  هدف عمده ما تمرکز بر آن دارد که  در ذکر است

علوم مرتبط با اجتماع مانند حقوق،  ،فلسفه و عرفان و علوم قرآنی کرد و همانطور که دیده شد
                                                           

 از نیست، کم سعدی آثار در شیوه این به گذاری معادل و سازی واژه که بود نخواهد فایده از خالی نکته این ذکر -1 

 موارد بسیاری و(  220 ص : نشاطنقش واژه ها و ترکیبات در آثار سعدی، )  روان خیر به« جاریه صدقه»  ترجمه جمله

 .نیست آنها به پرداختن مجال که دیگر
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 اما به طور خاص، این سیاست، جامعه شناسی و امثالهم نیز باید به مقدار نیاز مورد توجه قرار گیرد.

د ، از برآینآثار سعدی شیرازیجلوه های حقوقی در  بررسیموضوع اصلی خود یعنی  پژوهش در آینه

مفاهیم و اصطالحات خاص علم کند که میرا عرضه  هیجاین نت آنچه در برابر نگاه مخاطبان قرار داد؛ 

ادب فارسی حقوق در آثار ادبی بسیاری از شاعران فارسی زبان وجود دارد و شاید کمتر شاعری در 

قرای صورت گرفته در جامعه آماری انتخابی یعنی تیافت شود که شعرش عاری از این ویژگی باشد. اس

 ، اگرچه به صورت ناقص بود، نمونه های فراوانی را از توجه به مفاهیم حقوقی وشیرازیاشعار سعدی 

مفاهیم و اصطالحات را که میزان استفاده و بسامد این  میهنگا اصطالحات آن در اختیار ما گذارد:

ز ایابیم که نمود آنها در اشعار سعدی بسیار بیشتر  می؛ به وضوح در وی مالحظه میکنیمر اشعادر 

مثالهای متعددی که در بند دوم این تحقیق از اصطالحات حقوقی غیر  حجماست.  شاعران دیگر

بود. آشکار است که این متداول و کامالً تخصصی بیان کردیم، دلیلی استوار بر این سخن خواهد 

این تحقیق که با تکیه بر تحصیالت فقهی سعدی در نظامیه، جلوه های  نتیجه با نخستین فرضیه

 انست؛ همگام بوده و در مقام اثبات آن است.دمیحقوقی اشعار وی را پررنگ تر 
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