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بررسی روابط و اصطالحات حقوقی در دیوان خاقانی با تکیه بر خطوط "
"عمدة فکري او 

1سید محمد هادي حسینی سعادتی

چکیده:

واکاوي -که از منظر زبانی و ادبی داراي اهمیت است-اجتماعی هر اثر ادبی هاي ساحتکی از ی
هاي مختلف ادبی مورد بحث و بررسی از جنبهخاقانیدیوان اشعار . است،آن جنبۀ حقوقی 

یکی رد نوشته شده است. هایی در این مونامهالت و پایانها و مقاگران قرار گرفته و کتابپژوهش
بررسیِ روابط و رسد نظر میبهساحت حقوقی آن است. از این ساحات کمتر بررسی شده 

ثمر امري بیطوط عمدة فکري او خبدون در نظرداشتنخاقانیاصطالحات حقوقی در دیوان 
نوعی تحت تأثیر خصوصیات مذکور است. این پژوهش هاي واکاوي بهاست؛ چراکه تمامی زمینه

شناسی توانست، از نظر زباندر صورت طرح قاعدة حقوقی میکه ،ستاايرشتهمطالعات میاناز 
اندیشۀ دلیل نداشتن هرگونه نظام جامع فکري بهقابل بررسی باشد؛ اما نیز حقوقی –کاربردي 

پراکندة زیر سایۀ سنگین خطوط رسد وبه نتیجه نمی،در دیوان خاقانیامور حقوقی مانند سایر 
هرچند برخی اصول کلّی (مانند اصل شخصی بودن او قابل تعریف و شناسایی است؛فکري

اجتماعی، مالی و دیوانی، -عابیر حقوقیها) و بسیاري از رسوم، هنجارها، اصطالحات و تمجازات
در اشعار وي فراوان است و این موضوع، در کنار سایر عوامل به دیریاب بودن فهم اشعارش مدد 

گرفتن زبان حقوقی، در دیوان اشعارش نشد؛ منجر به شکلخاقانیاندیشۀ حقوقی رساند، می
شود نه قواعد حقوقی، بلکه یچراکه قواعدي که از اندیشۀ متشتّت و پراکندة وي دریافت م

هاي هایی است که ویژگیهایی از روحی گرفتار در انواع و اعماق تضادها و تعارضپژواك
أس توان مدح و ستایش، عرفان (نه از نوع عالی)، بدبینی، اندوه و نومیدي و یبرجستۀ آن را می

دنیا و مردم آن دانست.نسبت به

.یشۀ خاقانیحقوق، ادبیات، اندواژگان کلیدي:

raherowshan@yahoo.comدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان1-
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مقدمه:

الطبع است، براي شکوفایی فردي و اجتماعی خود ناگزیر از آنجاکه انسان موجودي مدنی
هاي مختلفی براي توجیه این موضوع دیرباز نظریهزینش زندگی اجتماعی بوده است. ازاز گ

قرارداد "نظریۀ نام برد. "ترس"و "زور"توان از ها میمطرح بوده که ازجملۀ آن
در روسوژاكژانایست که توسط فیلسوف فرانسوي ترین نظریهآخرین و مهم"اجتماعی

: مقدمه). 1341شده است (روسو، ها به زندگی جمعی مطرح تبیین علت گرایش انسان
مستلزم قبول زندگی اجتماعی و روابط گوناگون مدنی، مالی، سیاسی و اقتصادي

توجه به شرایط قالب قانون یا عرف و بااي در هایی است که در هرجامعهمحدودیت
-که از علوم انسانیعلم حقوق شود. دهی میفرهنگی آن براساس نظمی خاص سازمان

-شود وظیفۀ مطالعۀ مبانی نظري حقوق و تکالیف مختلف فردياجتماعی محسوب می
گوناگونی هاي ها و رشتهاجتماعی شهروندان را بر عهده دارد و بر این اساس داراي شاخه

چون حقوق مدنی، کیفري، ثبتی، اساسی، اداري و غیره است.

از عنوان مقاله ها مستقیماً یکی از آنهستیم که دو پرسشدر اینجا ناگزیر از پاسخ دادن به 
دیگري مربوط به تبیین عبارت روابط و اصطالحات حقوقی است. در پاسخ شود و ناشی می

دهندة که عمدتاً تشکیلخاقانیهاي فکري و شخصیتی ویژگیبه اولین پرسش؛ یعنی تبیین
و شرایط گوناگون خاقانیزندگی درسیري کوتاه ابتداطوط اصلی اندیشۀ او هستندخ

نامۀ او مبانی ، سپس براساس زندگیداشتهوي حیات فردي و اجتماعی تشکیل دهنده 
.کنیمهاي فکري او را بررسی میدهندة پایهتشکیل

پردازان زبان فارسی در قرن ششم است که ، از بزرگترین شاعران و قصیدهیلبدالدینافضل
پرورش یافت (خاقانی، شروانپایتخت شَماخیبه دنیا آمد و در شرواندر ق.520در سال 

که در اصل کنیزکی نسطوري بوده، گویا پیشۀ طباخی پدرش نجار و مادرش ). 1382:323
. پدرش او را در کودکی است) داشته887، خاقانی) و بافندگی (207(ختم الغرائب، ص

پزشک، فیلسوف، منجمی توانا الدینکافی. سپردالدینکافیبه برادرش فقر ظاهراً به علّت 
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ابوالعالءظاهراً عالوه بر او دانست. خاقانیو ادیبی مبرّز بود. او را باید نخستین استاد 
، سجادياند (دانستهخاقانی، استاد و پدرزن را نیز به استناد ابیاتی از اوگنجوي

رابطۀ شروانهاي موجود در دربار و محیط ادبی رقابت)، اما 14و13:مقدمه، صص 1382
هاي ، در سالخاقانیها را به هجوگویی یکدیگر کشاند. آوازة ها را تیره کرد و آنآن

ته در خراسان و عراق رف) و رفته1382:181، خاقانیگذشت (شروانجوانیِ او از مرزهاي 
آور شناخته شد و در دربار شروان، عالوه بر شاعري، به دبیري نیز اشتغال شاعري زبان

انگیزي داشت . با توجه به مطالب فوق او در دربار شروان جایگاه بلند و رشکیافت
اخستانق) و جانشینش 555(فوت: حدودمنوچهرهاي خاقان اکبر، ) و از بخشش814(همان،
) برخوردار بود، اما روابط او با ممدوحانش همواره به علّت 590-597بین (متوفی

ورز با فراز و فرودهایی همراه بود که سرانجام به غرضهاي اطرافیان ها و حسادتبدگویی
، سجاديبر او و زندانی شدنش به مدت هفت ماه یا یکسال انجامید (اخستانگرفتن خشم
تدریج از از دربار و محیط شروان بهخاقانیآزردگی خاطر به دلیل .)21:مقدمه، ص1382

دادن پدر، مادر و بستگان نزدیکش دیگر مدح و ستایش کناره گرفت و پس از از دست
دید؛ این بود که از زادگاه خود دل برید و اي براي ماندن در شروان در خود نمیانگیزه

و سرانجام در این شهر دیده از مودهاي پایانی عمر خود را عمدتاً در تبریز سپري نسال
الشعراي این شهر به خاك سپرده شد (دانشنامۀ زبان و ادب جهان فروبست و در مقبره

). 3فارسی، ص

ايشبکهضمندروسنجیدهونغزترکیبیدرخاقانیشعردرهاواژه«گفته شده است که 
فراوانیبهوي. اندخوردهپیوندیکدیگربهمعنويولفظیپنهانوپیداروابطازتنیدهدرهم

واسالمیعلوموپزشکیونجوموریاضیاتمانندمختلففنونوعلوماصطالحاتاز
ساختندرموسیقی،وعامیانهرسوموآدابوشطرنجونردمثلهابازيانواعوغریبهعلوم

پردازانیسخنسبکتکویندرخاقانیشاعريشیوة...استبردهبهرهبدیعتصویرهاي
»استنهادهبرجايجديتأثیريحافظوسعدي،نیشابوريعطار،بلخیالدینجاللچون

.)4صفارسی،ادبوزباندانشنامۀازنقلبه،141- 85ص،دشتی(
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رسد تأثیر او بر بزرگان ادبیات نظر میقسمت اول نقل قول باال کامالً درست است، اما به
هایی است که شامل دیدگاهخاقانیفارسی قابل بحث باشد؛ چون خطوط عمدة فکري 

مشخصۀ اصلی آنها نداشتن نظم و انسجام الزم براي طرح هرگونه نظریۀ جامع فکري است 
و سایر عطار، موالناهاي شود که افکار و اندیشهروشن میو این موضوع وقتی بیشتر 

دهیم. درواقع در کنار هم قرار میخاقانیهاي بزرگان ادبیات فارسی را با آراء و اندیشه
جانبۀ که نتیجۀ خردستیزي و سیطرة همهخاقانیشرایط فردي و اجتماعی زمان و زمانۀ 

گیريِ هرگونه فایی فردي و اجتماعی و شکلهاي الزم براي شکواستبداد است فاقد پشتوانه
نظامینظام اندیشگی است؛ اما تأثیر این عامل همیشگی و عام نیست چون در همین ایام 

توانست در آثار خود طرح جامعی از نظام خاقانیکرد و برخالف نیز زندگی میايگنجه
صیات فردي و عالیق و اش ترسیم نماید؛ بنابراین راز این تفاوت را باید در خصواندیشگی

دلیل شرایط طبقاتی و احساس نیازهاي مختلف به–خاقانیها جستجو کرد. سالیق آن
طلب بود و پیوسته درصدد بود براي خود جایی در کنار فردي جاه- مادي، شخصیتی و...

هاي ها و کشمکشهاي دربار و حسادتبزرگان و درباریان باز کند، اما وقتی با واقعیت
دید و همین امر شد، آنها را با فطرت سلیم خود در تضاد و تناقض میروبرو میموجود

در نگاهی به اشعار و آثار خاقانی چیزي «شد. موجب سرخوردگی و یأس و بدبینی او می
رباید تناقض حاالت و گفتارهاي اوست. این تناقضات، گسترة که پیش از همه چشم را می

). 1382:417، محبتی» (گیردو کردارهاي او را در بر میرنگارنگی از عقاید و اخالقیات

- و فکرياجتماعی- سیاسی وفرديعواملوعللکهسازدمیروشنفوقنکاتبهتوجه
و تعلّق به طبقۀ اجتماعی فرودست، محیط تنگ شروان از مالی عقیدتی مانند فقر فرهنگی

که مدیون استعداد ذاتی و پرورش نزد استادان دلسوزي خاقانیسو و کماالت علمی یک
وجود آمدن شخصیتی چند یافت باعث بهو مجال بروز و ظهور نمیبودالدینکافیچون 

وي هاي گوناگون و گاه مغایر یکدیگر در وجود اي از عقاید و نگرشبعدي و مجموعه
یان پررنگ تر مینماید. شد، که صد البته نقش علل و عوامل سیاسی اجتماعی در این م

اي سخت سرد در گیر با حقیقت حیات و در جستجوي معناي آن، دچار جامعهخاقانی«
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چنان کشند و گویا تا به آخر وي را همگردد که هرگز چنان که باید وي را برنمیمی
بینند و ارباب قدرت نیز وي را جز در تحکیم مبانی قدرت و آلتی می» درودگرزادة شروان«

کنندة وي را خواهند و معاصران و بزرگانش نیز رخشندگی خیرهي لهو و مسخرگی نمیبرا
). 1382:419، محبتی» (تابندبرنمی

پیشینۀ تحقیق

صورت کتاب مالحظه صورت مقاله و نه بهدرخصوص این موضوع تاکنون تحقیقی نه به
فارسی و بررسی نشده است؛ اما درمورد زبان حقوقی و اصطالحات حقوقی در ادبیات 

ها هم استفاده شده است منابعی به شرح ها و افکار خاقانی که در این تحقیق از آناندیشه
ذیل موجود است:

، تالش شده ضمن بیان کلیاتی از "ادبیات حقوقی یا حقوق در ادبیات فارسی"در مقالۀ -1
فتري و مرتبط مباحث، اصطالحات و هر آنچه به امور دیوانی، دمشترکات ادبیات و حقوق 

با قضا و دادرسی است و از آن در ادبیات فارسی نشانی هست بیان گردد. در این مقاله 
و عمومی و معانی و مباحث ادبی به چهار دستۀ معانی لغوي و اصطالحی، معانی تاریخی

تقسیم و براي هریک شواهدي در ادبیات فارسی بیان شده است. در مقالۀ مفاهیم حقوقی
بشرح فوق مباحث ادبی بیان و شواهد متعددي براي آن آمده، اما شاید چون مذکور صرفاً

اي نشده است.گیري کلّیِ مباحث فوق اشارهبه شاعر یا نویسندة خاصی نظر نداشته به جهت

ضمن "سیمرغ در جستجوي قاف"طور خاص و به"سخن و سخنوران"در کتاب -2
ۀ او برشمرده شده است. در این دو تبیین خصوصیات سخن خاقانی خصایص اصلی اندیش

هاي اندیشۀ او اي به ساحت خاصی از ساحات اندیشۀ خاقانی نشده و ویژگیمنبع هم اشاره
به طور عام و کلی برشمرده شده است. 

نویسنده کوشیده ضمن بیان تمایز اندیشۀ حقوقی از زبان "زبان حقوقی"در مقالۀ -3
، در این تحقیق اندیشۀ لحاظ؛ بدینعدة حقوقی بداندها را در طرح قاحقوقی وجه تمایز آن
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گیرد. این قواعد حقوقی در سایۀ قواعدي غیر از قاعدة حقوقی مورد واکاوي قرار می
چیزي نیست مگر خطوط عمدة فکري خاقانی که اساس این تحقیق برمبناي آن بنا شده 

است.

اهمیت و اهداف تحقیق

حقوقی در دیوان اشعار خاقانی اصطالحاتوروابطهدف این مقاله تبیین چگونگی پیوند 
با عناصر اصلی متشکلۀ اندیشگی او شامل مقوالت مختلفی چون مدح و ستایش، عرفان، 

سو و از سوي دیگر غم و اندوه و بدبینی و اعتراض نسبت به جهان و مردم آن، از یک
ایدئولوژي و فرهنگ زمان بررسی روابط متنِ ادبیِ مرتبط با زبان حقوقی با تاریخ، اجتماع،

از توانیم میما در این تحقیق شناختی در دیوان اشعار اوست. خاقانی از منظر نقد جامعه
کمیت و کیفیت حضور او به خاقانیها و اصطالحات حقوقی در دیوان اشعار واژهتحلیل

ینی و بهانابعاد مختلف جتأثیر روابط مالی و حقوقی را در برده،پیشجامعۀ زمان خوددر
درکهترکیباتیوعالوه براین، از دیدگاه کاربردي مفاهیمکنیم. عنصر خیال او بررسی 

خاقانیاشعاردیواندرحقوقیمفرداتازاستفادهباوخاقانیفکريِعمدةخطوطراستاي
کاربردهايدراستفادهقابلومفهومومعنیتواند دارايمینیزامروزهاسترفتهکاربه

ترکیباتاین. باشدحقوقدانشگوناگونهايشاخهدرحقوقیسازيِواژهمانندمختلفی
.استواکاويوبررسیبشر قابلحقوقواداريکیفري،تجارت،ثبتی،مدنی،حقوقدر

مدتی خاقانیدیوانی مرتبط است؛ چون روابطدسته از این عبارات و اصطالحات با یک
چون سجل، مهر، قباله و غیره که امروزه بوده است؛ اصطالحاتی هماندبیر دربار شروانشاه

جامه به کاغذین"برخی عبارات و اصطالحات مانند شود،از آنها بحث میحقوق علم در 
"تظلّم"، "شکوه"فروشی،رشم و رشم،"کُشیسیم"، "زدنفروشخانه"، "تن کردن

عالوه بر اینکه از منظر گیرند، که در قسمت کلیات مورد بررسی قرار می"مظالم"و 
شناختی به اي از نقد جامعهتواند دریچهداراي اهمیت است میادبیمطالعات تاریخی و 

تواند مورد شناختی میبرخی عبارات و ترکیبات حقوقی از جنبۀ زیباییکند.روي ما باز می
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شوند ردیف میقافیه یا ه داراي بار حقوقی بوده و در شعر واکاوي باشد؛ مثالً افعالی ک
نیز ازسوي دیگر این روابط و اصطالحات هاي خاص شاعر باشند.توانند نمایانگر تداعیمی
د از دریچۀ تاریخ، فرهنگ و ایدئولوژي مورد بررسی قرار گرفته، ما را به این نتیجه نتوانمی

.استمدیون شرایط گوناگوناد تا اندازة بسیار زیادي افراندیشه، گفتار و کردار برساند که 

درخصوص عبارت روابط و اصطالحات حقوقی این پرسش مطرح است که در دیوان 
اشعاري که شعر و عنصر خیال اصل و اساس است، چه جایی براي طرح روابط و 

دایرة شمول عبارت در پاسخ به این پرسش باید گفت اصطالحات حقوقی وجود دارد؟ 
ترین شرط تحقّق مهمتواند از اندیشه تا زبان حقوقی را دربربگیرد. روابط و اصطالحات می

بیان قاعدة حقوقی - شناسی کاربردي استهاي زبانکه یکی از شاخه- عنوان زبان حقوقی 
صورت عبارتی که از مفردات و اصطالحات حقوقی تشکیل و در غیر این(حبیبی،)است 
اي حقوقی نیست از دایرة اطالق عنوان زبان حقوقی خارج، اما اما بیانگر قاعدهشده، 

گوینده قابل بررسی و واکاوي بیان قواعد برخاسته از نظام اندیشگی شناسی ولحاظ معنیبه
خاقانیگیري این تحقیق به عناصر و قواعد اندیشۀ است و همین موضوع از دالیل جهت

مدح و ي به دنیا وند دستۀ عرفانی، بدبینی و یأس و نومیداست که این قواعد را در چ
بندي طبقهخاقانیکاررفته در دیوان و در ارتباط با روابط و اصطالحات حقوقی بهستایش

ایم. بنابراین نمیتوان در این تحقیق از زبان حقوقی بحث کرد وآنچه مورد بررسی کرده
. گر استجلوهخاقانیاست اندیشۀ حقوقی است که در جاي جاي دیوان 

حقوقیاصطالحاتوترکیبات-1

هستۀکهاستاصطالحاتیوترکیباتازدستهآنحقوقیاصطالحاتوترکیباتازمنظور
مرتبط با امور دیوانی، دولتی و امور مربوط به روابط مالی و حقوقیواژةیکراآناصلی

اند از علم حقوق قابل بحثاداريوکیفريثبتی،مدنی،هاي که امروزه در شاخهحقوقی
ترکیبات و خاقانیحقوقی در دیوان اندیشۀترِ به منظور بررسی دقیق.دهدمیتشکیل

ابتدا لحاظ بدیننماییم.میاصطالحات آن را در آیینۀ دانش جدید حقوقی بررسی
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بندي هاي مختلف علم حقوق طبقهها و رشتهشاخهقالب کلیات، را در هاآنوار فهرست
جستجو و خاقانیدر آینۀ خطوط عمدة اندیشۀ ها را مفهوم آنکوشیممی، سپس نموده

و ساختارگرایی جرجانیتحقیق ما، در این قسمت تاحدودي بر نظریۀ نظم .نماییماوي واک
مرتبط با حقوقی ها و ترکیبات الزم به یادآوري است بسیاري از واژهمعاصر مبتنی است.

هدف ما در طبعاً مجال پرداختن به همه نبوده است. بررسی شده و خطوط فکري خاقانی
هاي خاقانی است. بنابراین بدیهی است این تحقیق آشنایی با این جنبه از معلومات و تداعی

طلبد.تري میکه بررسی کامل آن در حوصلۀ این تحقیق نبوده، مجال فراخ

کلیات-1-1

مرتبطو تعابیر عام، کلّی و اصطالحات،هاواژهازدستهآن، در این قسمت کلیاتازمنظور
، دهندة برخی سنننشانکاربرد داشته،حقوقو تاریخ ادبیات درکهقضاستوعدالتبا

.اجتماعی، فرهنگی هستندو رسومهنجارها "دارتظلّم"قضایی،مرجعبهعرضحالوشکایت:): 1382،خاقانی("تظلّم"-
،)1394:258،سجادي(دارندهتظلمدادخواه،): 1382:197،خاقانی(

کسی،ظلمازکردنشکایتدادخواستن،): 1382:563،خاقانی("زدنتظلّم"
.جهان:): 1382،خاقانی("اغبرمیدانگاهتظلم" ، در اصطالحات و تعابیر زیر:"حکم"-

،خاقانی("نامهحکم"،)1382:356،خاقانی(نابجاقضاوت: "مصرباشگونۀحکم"
.)1394:364،سجادي(قضائیحکمصورتحکم،نامۀ): 1382:357 قاضی.حاکم،کننده،حکمداور،): 1382:261،خاقانی("حکَم"- (پوشیدن): "کاغذین جامه"-

دارايادبیشناسیجامعهوتحقیقایناتکلینظرازآنبررسیکهاصطالحاتیازیکی
. است...) وکردنتنبر(کاغذيپیراهنیا"جامهکاغذین"اصطالحاستاهمیت
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تظلمواستغاثهنشانۀبهآنبردادخواهیموضوعنوشتنوکاغذینجامۀپوشیدنگویا«...
جامهیاوریختنبسرکاهیاواندودنسربهگلوخرهچنانکهبودهرسمیایراندرپیشتر

دراصطالحاین). 1354:146کاتبی،(»استبودهمعمولمازمانتامالیدناليبهپوستین
:استآمدهمختلفیصورتهايبهبارچندینخاقانیدیوان

داشتدریغمنازقلمسردودةکاوکنمکاغذيپیرهنیاردستاز-
)1382:557،خاقانی(

پدربادقدردستازپیرهنکاغذینقلمبربودتودستازقدردستکهتا-
)1382:546،خاقانی(

بربندیمقدردستسحريتیربهتازنیماهللاعلیوارهدفجامهکاغذین-
)1382:541،خاقانی(

امآوردهشبانامنپیازشحنهتیرمنکهجامهکاغذینبینهدفچونحاسدانم-
)1382:258،خاقانی(

)648همان،(شکوه،)1382:184،خاقانی(تظلّماتوشکایاتبهرسیدگی: "مظالم"-

،)207همان،(انکارکردن،)173همان،(کردنبري،)1382:754،خاقانی("برائت"-
.)25همان،(داددادن،)358و104همان،(عدل: داد،)1382:687،خاقانی(بستنپیمان

،خاقانی(بودن بیزانخاكپاي)، خاك807(همان،"بیزي بر سر بازار دهرخاك"-
1382:255(

اي که در آن مورد معامله جهت نقل و انتقال در : مزایده، حراج. معامله"یزیدمن"-
شود، نوعی از بیع که هرکه از خریداران قیمت زیاده دهد خرید نماید معرض عام نهاده می

ی و با معانی و ، بیشتر در مفاهیم عرفانخاقانی(ر.ك. دهخدا). این اصطالح در دیوان 
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)، رنجی که در آوردن 1382:4، خاقانیکار رفته است: معاملۀ دنیا با فقر (اصطالحات زیر به
)257تربت پیامبر اسالم متحمل شده (همان،

:خاقانیدیواندردیوانی و دفترياصطالحاتوترکیبات-2-1

خاقانی آن دسته از عبارات و اشعار ترکیبات و اصطالحات دیوانی و دفتري دیوان 
خاقانی است و ، در اشعارمربوط به اطالعات مشاغل دیوانیاغلب ترکیباتی است که 

شود. بحث میو بعضاً حقوق اداري ها اغلب در شاخۀ حقوق ثبتی و سردفتري امروزه از آن
ان اشعارش جاي دیوها در دربار شروانشاهان دبیر بوده و تأثیر این امر، در جايخاقانی مدت
، هاآناز ، بعضاًبرخی اصطالحاتعالوه بر کاربرد گسترده خورد؛ چنانکه به چشم می

، که این مسأله از )596و594: 1382، خاقانیاست (عنوان ردیف اشعار استفاده کردهبه
شناسی واجد اهمیت است.جنبۀ زیبایی

اطالعات و مشاغل دفتري (حقوق ثبتی و سردفتري)- 1-2-1

،سجادي(امضاءتأیید،تصدیق،مهر،،)االربمنتهی(مهرباچک: "سجلّ"-
.)1382:463،خاقانی(کردنسجلّ،)1382:471،خاقانی(،)1394:789

باشدنداشتهمافوقوبوداجزاتمامخودنوعدرکهچیزيب،مرکّاسم: "ششدانگ"-
، )1382:834،خاقانی. (همگیتمام،،:)1394،سجاديازنقلبهآنندراج،(

ونویسندمیآنجزوملکفروشدرکهمکتوبیمعاهدهونامهضمانت: "قباله"-
وشدهادامبلغوگرفتهتعلقبدانفروشوخریدکهراچیزيآنوخریداروفروشنده

،سجادي(ملکفروشوخریدمعاملهسندکنند،میذکرراآنجزوبیعشرایط
و) 309همان،("اقبالقبالۀ"،)1382:849،خاقانی("عمرقبالۀ"ترکیبات). 1394:1171

.اندشدهساختهحقوقیواژةاینباخاقانیدیواندر،)815همان،("ازلدارقباله"
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همسندبهکهاست،صحیفهونوشتهکاغذ،معنیبهاصطالحدرواژهاین: "قرطاس"-
وقدیمهايزمانبهمربوطندارداعتبارسند: »بالقرطاساعتبارال«عبارت. استشدهاطالق

عنوانبههمشهودشهادتسندکناردرکهاستقضائیاداري،هايسازماناستحکامعدم
ترکیبخاقانیدیواندر). 1376:540،لنگروديجعفري(بودمطرحدعوياثباتادلۀ

.    استرفتهکاربهواژهاینازاستفادهبا) 1382:393،خاقانی(زرقرطاس

یابنگاهییاکسیعنوانونامآنبرکه...وعقیقسنگ،فلز،ازآلتیمهر: "مهر"-
فشارآنجزوکاغذبرآنگاهومالندمرکبآنبرچونوباشندکندهوارونراايمؤسسه

واژهاینباکهترکیباتی). لغتنامه،دهخدا. ك.ر(شودثبتآنبرمذکورنقشونامدهند
زبانبرمهر،)1382:325،خاقانی(مهر نیستی : ازاستعبارترفتهکاربهخاقانیدیواندر

مهربستن،)550همان،(برنهادنمهر،)9همان،(بمهرکردنزبان،)555همان،(نهادن
مهر،)318همان،(اهللاحسبیمهر،)260همان،(جممهرِ،)همان،(مهرتب،)357همان،(

همان،(کارمهرِ،)113همان،(عنبرمهر،)826همان،(عذراییمهر،)296همان،(سلیمان
.)1382:465،خاقانی(سربمهرخندة).372همان،(کتفمهر،)12

-"معنايبهدعوياصحاباظهاراتثبتورقۀحضور،جایگاهومجلس: "رحضَم
حضورمحل...شودنوشتهآنرويقاضینزدمتخاصمینحضورشرحکهايورقهسجلّ،
اهالیمهربهدعوياثباتبرايکهگویندرااينوشتهعرفدرستد،ودادومعاملهطرفین

استمستعملدادنسرانجاموکردندرستوساختنوکردنلفظباورسانندموالیو
محضرِ،)1382:221،خاقانی(محضرمهرِاصطالحاتوترکیبات). 1394:1387،سجادي(

سخامحضرِ،)115همان،(محضرساختن،)281همان،(محضرداشتن،)516همان،(جاه
).226(محضرنوشتن،)187و76همان،(محضرکردن،)233همان،(

اطالعات و عبارات دیوانی (حقوق اداري)- 2-2-1

-"ومرکبفعلصورتبهغیرهومقرّريادرار،وظیفه،مواجب،جیره،معنايدر: "جراا
،)1382:575خاقانی،: (استرفتهکاربهشرحاینبهخاقانیدیواندردیگرترکیبات
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جیره: اجرادادن،)همان،(سخااجراخورِ،)384همان،(اجراخوران،)269همان،(اجراخور
: اجراکش،)542همان،) (رسیدنجیره: (اجرارسیدن،)769همان،(دادنمقرريو

)826همان،) (اجراممال(اجري،)326همان،(کشندهجیره

ونهروقناتوملکاطرافاراضیازمقداريمعنايبهومدنیواژةاصلدر: "حریم"-
دراما،،)مدنیقانون136ماده(داردضرورتآنازانتفاعکمالبرايکهاستآنامثال

).1382:25خاقانی،: (استیافتهمملکتومرزمعنیِخاقانیدیوان

)453همان،(سردیوان،)1382:347خاقانی،(سپیددیوان،"دیوان"-

،)153همان،(خواستنرخصه،)1382:444خاقانی،(پروانهاجازه،رخصت،: "رخصه"-
).687همان،(دادنرخصه،)883همان،(یافتنرخصه

کهمخصوصهاينامهدرمعینبصورتراسلطانهايفرمان) حقوقتاریخ: ("غراطُ"-
هاينامه. نامیدندمیطغراراآنونوشتندمیبوداومخصوصنشانوسلطاننامحاوي
لنگرودي،جعفري(نامیدندمیطغراعموماًرادولترسمیعالمتدارايرسمی

چوناسمیوفعلیترکیباتصورتبهوبار29خاقانیدیواندرواژهاین). 1376:430
طغراي،)همان،(قبولطغراي،)364همان،(فقرطغراي،:)1382خاقانی،(طغرادادن
طغانشهطغراي،)همان،(نوروزطغراي،)همان،(طغرابرافکندن،)همان،(جاءالحق

.استرفتهکاربه)  همان،(نیازيبیطغراي،)همان،(هنرطغراي،)همان،(

)1382:889خاقانی،("عشقکارداري"-

وظیفه،راتبه،): 1382:366خاقانی،(جامگی،)همان،(ادرار،: )1382خاقانی،("وظیفه"-
نقديجامگیاست،جامهپولوبهاجامهاصلدرزیرااستمجازونقديماهیانۀمستمرّي،

)1394:281سجادي،(بودهجنسیکهاجرامقابلدراست
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:حقوقیمرتبط با روابط مالی و اصطالحاتوترکیبات-3-1

اصطالحات اغلب به تعابیر و مضامینی که خاقانی با اسامی و این دسته از ترکیبات و 
کار برده ارتباط دارد. اسامی اصطالحات مشاغل و روابط حقوقی حاکم بر آنها ساخته یا به
و ، خرید و فروش، ضمانو اصطالحات و تعابیر و ترکیباتی چون برات، چک، نقد

صر سازندة قوة خیال خاقانی را قابل توجهی از عناترکیبات مرتبط با آنها، که قسمت
،خطوط عمدة اندیشۀ خاقانی هستندنوعی در خدمت یکی از اند و هریک بهتشکیل داده

مطالعه قرار امروزه در شاخۀ حقوق تجارت و حقوق مدنی از رشتۀ حقوق مورد بررسی و
گیرد.می

اصطالحات مربوط به روابط مالی (حقوق تجارت)- 1-3-1 کهشخصیآنوسیلۀاستتجارتیسنديتجارتحقوقاصطالحدر: "برات"-
کهدهدمیحوالهشودمینامیدهعلیهمحلٌکهشخصیبهشودمینامیدهمحیل
بعدبه223مادة(بپردازداوکردبحوالهیا) لهمحالٌ(ثالثشخصوجهدرمبلغی
حکّامبریاخزانهبردولتبدانکهاستاينوشتهعربیبراءتاز). تجارتقانون
واژةاینازاستفادهباکهترکیباتی). 1394:164سجادي،(دهدوجهیحوالۀ

برائتبرات: ازاستعبارتاستشدهساختهیاموجودخاقانیدیواندرحقوقی
در (بقابرات،)818همان،در مدح، (امانبرات،)1382:754،خاقانی((در مدح)

مقرّربرات،)648همان،در عرفان و عشق، (عشقبرات،)235همان،مدح، 
).678و754همان،(نوشتنبراتراندن،براتدادن،برات،)222همان،مدح، ( ،سجادي(کردنتعیینبهاگذاشتن،قیمت): 1382:468،خاقانی("بهابرنهادن"-

وباطل): 888همان،("بهرج"،)1382:461،خاقانی("بهابوسه"،)1394:195
،خاقانی("ناروابهرج"،:)1394،سجادي(نبهرهمعرّبِناسره،کذب،

رواجبیناسرةسکۀ): 410همان،(ناروانبهرجرواج،بیقلبسکۀ): 1382:290
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ایندرپایمزد،القدم،حق): 1382:163،خاقانی("پارنج"،:)1394،سجادي(
:)1394،سجادي(شودمیگفتهپزشکویزیتبهزمان -"ل،فتحبه: "کچوآنامثالوخانهقبالۀوبیعانهومواجبووظیفهبرات،او

کاربهفارسیدرقدیمازواستفارسیآناصل). برهان(استصکآنمعرّب
حاشیۀ(استرفتهفارسیازفرانسويوانگلیسیماننددیگرهايزباندرورفته

وترکیباتو) 1394:337،سجاديازنقلبه،معیندکترتصحیحقاطعبرهان
ساختهیاکاررفتهبهخاقانیدیواندربازرگانیحقوقواژةاینباکهاصطالحاتی

چک"،)1382:471،خاقانی("نویسچک": ازاستعبارتاستشده
)337همان،("عافیت )1382:350،خاقانی("سختن"- وخریدبهاقدامکهکسی) امروزه(تاجر،بازرگان،: "برصرفه"، "صرّاف"-
همکعبهبهوتاجروبازرگانمطلقمعنیبهخاقانیدیواندر. کندمیارزفروش
چونترکیباتیباو)772بر (همان،، صرفه)1382:370،خاقانی(شدهدادهنسبت

"کاربه) 412همان،("ربانیصرافان"،)1382:507،خاقانی("فلکصراف
.استرفته .زنسکه): 57و17: 1382،خاقانی("ضرّاب"- ).1382:162خاقانی،("ستدوداد"- سرمایۀ:): 1382،خاقانی("روزششنقد"،)1382:58،خاقانی("نقد"-

،خاقانی("صفانقد"،)1394:1553سجادي،(دنیاازکنایهروز؛شش
"عیار نقد"،:)همان،سجادي(پاکیوصفاسیمِوزروسکه): 1382:245

-استعارياضافۀ("عقلنقد"،)1382:429،خاقانی("عراقنقد")،246(همان،
اضافۀ("عمرنقد"،:)همان،سجادي(خرَدسکۀوسیموزر): 245همان،

نقدهاي"،)373همان،("ببودهگمنقد"،)1382:918،خاقانی- تشبیهی
همان،("نقدجان"،)1382:825("صباحچلنقد"،)6همان،("اولوالعزم
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"نقدجوانی"،)883همان،("نقدبدیهه"،)827همان،("برنایینقد"،)473
.)916همان،( وامِ"،)1382:162،خاقانی- استعارياضافۀ("نظروامِ"خواستن،وام،"وام"-

. )856و842و826همان،("گزاردنوام"،)712همان،("توختنغم . )761همان،(شدنهزینه،)1382:912،خاقانی("هزینه"-

اصطالحات مربوط به معامالت و قراردادها (حقوق مدنی)- 2-3-1 بیعمدنیقانون338مادهطبق.  بیعوشريستد،ودادمعامله،: "فروشوخرید"-
خاقانیدیواندرحقوقیواژةاین. معلومعوضبهعینتملیکازاستعبارت

.استرفتهکاربهمختلفیاَشکالبهآنمترادفاتهمراهبه خانهوبرگوسازوتجملتركغارت،معنیبه"زدنفروشیخانه"اصطالح-
سجادي،ازنقلبهآنندراج،(مفلسمردمودنیاتاركازکنایهکردن،

: 1382خاقانی،: (استشدهاستفادهبارچندینخاقانیدیواندر،)1394:389
،)799همان،("فروشدل"،:)1382خاقانی،("خودفروش"،)606و596

،)791همان،: (دادنفریبمعنايبه،"فروختندم"و"خریدندم"
،)همان،("فروشکرامات"،)همان،("فروشیکم"،)همان،("بازفروختن"
"فروشانخداي"،)همان،("فروشاندین"،)همان،("فروشانخلقان"
"روحانیبیاعان"،)همان،("درفروش"،)همان،("فروشمی"،)همان،(
عرضۀوفروشجایگاه،"بیاعخانۀ"): 395همان،("خانبیاع"،)410همان،(

انجام): 1382:706خاقانی،("بسررفتنبیع"،: )1394سجادي،(کاروانسراکاال،
. کاروانسرا): 1382:240خاقانی،("بیعخان"،:)1394سجادي،(معاملهنشدن

: "مرتَهن"،)341همان،("غمبیعگه"،)1382:834خاقانی،("دهربیعگاه"
خاقانی،(گروگانشده،دادهرهنگذاشته،گرو،)ارتهانازمفعولاسم(

،)1382:628خاقانی،(خسارتوضررونقصان: "زیان"،)1382:174
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: "کشیسیم"،)208و608همان،("افتادنزیان"،)255همان،("آوردنزیان"
،)1382:656خاقانی،(مالاتالف یاواستقهريیاحقوقیاصطالحدر. شدندارعهدهپایندانی،: "ضمان"-
تضمینیاپرداختشخصیآنبموجبکهاستعقديصورتایندروعقدي

سیخاقانیدیواندراصطالحاین. گیردمیعهدهبررادیگريدینپرداخت
: 1382خاقانی،: (استشدهبردهکاربهاسمیوفعلیترکیباتصورتبهمرتبه
کردنضمان،)317همان،(دارضمان،)184همان،(بقاضمانِ،)80و266

،)1382:366خاقانی،(ارزاقضامنِ،)815و266و72و17و13همان،( ،)عاریه("عاریت"- . وثیقهرهینه،): 1382:95خاقانی،("گروگان"- ،)411همان،("مشاع"- )1382:203خاقانی،(عطاکردنبخشیدن،): هبه("هبت"-

:هاجرائم و مجازاتمرتبط با اصطالحاتوترکیبات-4-1

ورد مکیفريحقوق فقه جنایی وامروزه در که این دسته از ترکیبات و تعابیر برخی از 
گیرد، در دیوان خاقانی عبارت است از:بررسی و مطالعه قرار می داشتهکاربردزیرصورتبهخاقانیدیواندرآنترکیباتوخونواژة: "خون"-

دیۀوتاوانخون،بهاي): 1382:923،خاقانی) (مقلوباضافۀ("خونبها": است
،خاقانی("خاكخونبهاي"،)1394:449،سجادي(خونشدنریخته

بودن،قتلمسبب): 1382:390،خاقانی("بودندرگردنخون"،)1382:237
: 1382،خاقانی("ریزخون"،)1394،سجادي(بودنقصاصمستوجب

،)1382:216،خاقانی("دیتریزِبیخون"،)763و549و158و408
)1394:451،سجادي(کشتنریختن،خون): 548همان،("کردنخون"
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-"نواستبدنیواستجرمارتکاببرابردرمجازاتوسیاست: "حدمعی
ترکیبزدنفعلبافارسیدر. استحاکمنظربهمنوطکهتعزیربخالفاست
،خاقانی(شرعیحداجراءمعنیبهشدهساختهحدزدنمرکبفعلوشده

1382:459 ( عربیبهکهباشدآدمیبهايخون،)مقلوباضافۀازمرکباسم: ("سربها"-
استخوندیۀکهخونبهاچنانکهباشددیتکهسرقیمت،)برهان(خواننددیت

).909و418و256: 1382،خاقانی). (1394:802،سجاديازنقلبه( ،)1382:232،خاقانی(کردنعقوبتکردن،سیاست: "کردنشکنجه"- مجازاتمعلومشهريدراقامتبهرااوآنکه): مرکبصفت("شهربند"-
دراسمیوفعلیترکیباتسایرهمراهبهواژهاین:). 1394،سجادي(اندکرده
بالشهربندان،)1382:283،خاقانی(شهربند: استرفتهکاربهخاقانیدیوان

،)201همان،("شهربندقفص"،)761همان،(عهدشهربند،)163همان،(
)316همان،("شهربندکردن" فروشی (سجادي، ، مهرفروشی، نقش)1382:931،خاقانی: ("فروشیرشم"-

1393:642( فارسیدروکندناحقبهکارسازيتادهندکسیبرآنچه): رشوه("رشوت"-
دیواندر). 1394:642،سجاديازبنقلاللغات،غیاثاز(گویندپارهراآنقدیم

همان،("حلمرشوت"و) 1382:356،خاقانی(دادنرشوتصورتبهخاقانی
. استرفتهکاربه) 521 اوقانونیاولیاءیاعلیهمجنیبوسیلۀوقانونحکمبهکهاستکیفري: "قصاص"-
جرمینظیرکندمیمعینقانونکهحدوديدربایدورودمیکاربهمجرمعلیه
و) 1376:545،لنگروديجعفري(استگرفتهصورتمجرمطرفازکهباشد
دیواندرباردو) 1394:1187سجادي،(مثلبهکشیکینادبیمعنايدرواژهاین

). 484و662: 1382،خاقانی: (استرفتهکاربهخاقانی

968

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بردیهکهنابالغیاسفیهقاتلنزدیکانوخویشان): 1382:261،خاقانی("عاقله"-
،)1382:50،خاقانی("کائناتعاقلۀ"،)1394:1043،سجادي(هاستآنعهدة

)363همان،("الموکافعاقلۀ"

:حقوقیترکیباتبرخی ازاستفادهشناسی جنبۀ زیبایی-2

عالوه بر اینکه تعابیر و اصطالحات دیوانی و حقوقی نقش زیادي در شکل دادن به تداعی 
متمایز میکند برجسته و ها و قوه خیال خاقانی دارد و همین امر جنبۀ وصفی اشعارش را 

بصورت سلبی و با استفاده از واژة حقوقی دیت (دیه) مانند جایی که شاعر در توصیفی زیبا 
را براي بادیه استفاده کرده است:"دیتبیخونریزِ"وصف

(خاقانی، خونریز بی دیت مشمر بادیه که هست      عمر دوباره در سفر روح پرورش  
1382:216(

ترکیباتولغاتباطبیعیرویداديبیانشاعرخیالعنصروصفیجنبۀزیربیتدریا
کهتصویريدرقراردادها،انعقاددرزیانوسوداحتمالدرشاعربیان. استحقوقی
:استتأملقابلدادهدستبهشبفروشدنوروزبرآمدنازخاقانی

برآمدسودزخوروکردزیانمایهزمانهشدتهینورزخوروفروبردستارهفلک
)1382:880خاقانی،(

واهمیتشایان ذکر است که نیز واجد اهمیت است. بررسی این موضوع از نظر موسیقایی
وترکیباتایجادوشاعرهايتداعیومعانیموسیقایی،نظرازراردیفهايزیبایی

زیر نیزهاينمونهدر). 138-142: 1388کدکنی،شفیعی(انددانستهزباندربدیعمجازهاي
اشاره به برخی مفاهیم حقوقی ضمنغزلیدر،خاقانی. شودمیمالحظهفوقنکاتبرخی

است ردیف شعر حقوقییمفهومواجد که"نفروشم"چون صرف و بازار، با فعل هم
بیعبهاولبیتسازد. اگر بخواهیم از دید تخصصی حقوقی نگاه کنیم، درخود را می
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یکدیگربه) مسکوكغیرومسکوكازاعم(نقرهوطالازهریکبیعیعنیصرف
آنبادیگربیتیدروغمارزشبهبیتیدروکندمیاشاره) 1376:119،لنگروديجعفري(

:بردمیکاربهرادادنفریبمعنیِدرهردو"فروشیدم"و"خریدندم"ترکیب

...نفروشمهمدهیصرفعافیتشورنفروشممرهمبههستمراکهدردي

...نفروشمغممنوتوبفروشیشاديبازاربهفروشیمچهتوومنخواجهاي

...نفروشمدمنخرمدمکسزپیشتافراهمشدهگمزبانچوسرشدمنايچون

)790- 791: 1382خاقانی،(

کیسه،قیمت،چونحقوقیهايواژهآمدنباکهاست"بپرداخت"ردیفنمونهدیگر
:استشاعرهايتداعیبرخیگربیاننقدوخزانه

بپرداختهزاریکیبجايکیسهبوسیکبقیمتراعشاقتولعل

بپرداختاختیارنقدازاولشعمرمخزانۀبرافتادتوهجر
)1382:572خاقانی،(

در روابط مالی افراد کاربرد زیادي دارد چند معنی دارد و در یک معنا، که "برکش"فعل 
)468است (همان، هدر ترجیع بندي سه بار ردیف شعر قرار گرفت

هاي عمدة فکري بررسی روابط و اصطالحات حقوقی با توجه به ویژگی-3
خاقانی

:عرفان-1-3

. بدانیمعرفانیرااواثرتوانیمنمیونیستاولدرجهدرخاقانیدیواندرعرفاناهمیت
جهتبدینوباشدنمیدرجهعالیتریندرعطاروسنائیمانندواستمتوسطاوتصوف«

درخاقانیسبک). 1380:624،فروزانفر(»گرایدمیظواهرتأویلبهمتوسطصوفیانمانند
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و) 1380:617همان،(استسناییروشازتقلیديسراییقصیدهبخصوصمواردبسیاري
:خواندمیاوبدیلراخودوداشتخاصارادتیغزنويسناییبهشاعرانمیاندر

خاقانی،(نهادبدیلمننامپدردلیلبدینراسناییجهاناندرآمدممنبدل
1382:850(

فارسیادبیاتدرعرفانیوقلندريشعرسبکبنیانگذارزیاديحدودتاسناییچون
امانماید؛پیرويسناییسبکازنیزعرفاندرخاقانیکهنمایدمیطبیعیمیشود؛محسوب

درخودخاقانیاینکهعلیرغمونبودهمطرحجدينحوبههیچگاهخاقانیدیواندرعرفان
اما چون از سر سوز دل نیست سروده،"الطیرمنطق"ودادهسخندادفراوانمورداین

:مولويقولبهتوان آن را در آثار درجۀ اول عرفانی قرار داد و نمی

!کجاست؟سلیمانیالطیرمنطقصداستخاقانیالطیرانمنطق

)3578(مثنوي، دفتردوم بیت

اي در بیان ها و اصطالحات حقوقی نقش ویژهتعابیر، واژهکهعرفانیبنیادینمفاهیمبرخی
، نیستی، سکوت (صمت)، فقرعشقآزادي،دارند عبارتند از:خاقانیدیواندرآنها 

آزادي-1-1-3

میتواندشخصآنبموجبکهاستانساندرحالتیوبشرحقوقمفاهیمازیکیآزادي
دروعرفانیمفهومدربیشترخاقانیدیواندرمفهوماین. نمایدرفتارکندارادهکهآنطور
حکمتروشخودشقولبهوجهانازآزاديیعنیويتفکراصلیخطوطازیکیقالب

:ستااو

استمنحکمتروشجهانازکآزاديمنمجهاندرسخنبلندخاقانی

)1382:829، خاقانی(
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:نیستآزاديازباالترنعمتیعرفانیتفکردر

)252(همان، چکنمکفرانمائدهچنینبرنیستآزاديازبهترنعمتی

نشینخُمحکیمدیوژنداستانبهتلمیحبا(رادادنآزاديدادیاآزاديحقکاملادايوي
:استیابراهیميرفتارآننتیجۀکهمیدانددنیاییتعلقاتازکاملقطعدر)یونانی

آیدتگلستانآتشنهیبیرونخودزپیورجهیخُمدرکنیخمقددهیآزاديدادگر

)1382:451(خاقانی، 

داند، که در عرصۀ داد و ستدتنها جایی را که آزادي معنی ندارد قلمرو عشق میخاقانی
براي بیان این مضمون از ،خاقانیآن باید اختیار و ارادة خود را به جانان داد و بندة او شد. 

دربیع جانان "اصطالحات حقوقی بازار و بیع استفاده و رابطۀ حقوقی بیع را با فعل مرکب 
نماید:بیان می"آمدن

بر سر بازار عشق آزاد نتوان آمدن     بنده باید بودن و در بیع جانان آمدن  

)1382:651، خاقانی(

عشق-2-1-3

ترکیباتومفرداتبرخیهمراهبهکهاستعرفانیمفاهیمترینبنیاديازیکی"عشق"
. استگرفتهقرارتوجهموردخاقانیدیواندرحقوقی حواله و براتی تشبیه میشود که الزمۀ صدورش پیمانی است که جایی عشق به -

میان دل و عشق منعقد میشود:

دال با عشق پیمان تازه گردان      برات عشق بر جان تازه گردان    

).1382:648، خاقانی(
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، در عرفانیهاي حقوقی ساخته شده و در معانیی که با واژهاصطالحاتازیکی-
) ي("فروشخانه"است اصطالحکار رفته بهبا واژه عشق،بیشتر موارد همراه 

سجادي،(کردنخانهوبرگوسازوتجملتركیاوغارتازکنایهزدن
همراه بهخاقانیدیواندراست. این اصطالح،)486:1390،انوري(، )1394:389

:استکردنغارتمعنیبهزیربیتدرکار رفته وواژة عشق، در چند مورد به

ببردزکنارمدلبزدفروشیخانهآسمانبامخانۀعشقوقفدلمدید

.)1382:596،خاقانی(

آبِ هاي حقوقی عبارتند از: ترکیبات و واژهدر غزلی که بیت فوق از آن انتخاب شده
فروشی و وقف عشق.عیار، سکۀ کار، خانه

صابون بهکیسه"، با دو اصطالح عشقدر بیت زیر نفی و سرکوب عقل و هوش در مقابل 
و ) 1308:1390بردن (انوري، کردن، ازبینِکیسه، خرجکردنِبه معنی خالی"زدن

بیان شده است."زدنفروشیخانه"

زندفروشیخانهراهوشتاآمدهواستزدهصابونبهکیسهمراعقلتوعشق
)1382:606،خاقانی(

برفشانآستییبزن،فروشیخانههانفروکوبپايعشقبگستردنطع

کلمۀباو...ودستبوسگوشمال،دسترس،نوعازاستمرکبمصدراسم"فروشخانه"
واستوحدتیانکرهفروشیخانهیاءهمخاقانیاشعاردرواستحراجمعنیبهزدن

).  همان،سجادي. (نیستمصدري

مفهوماینبهعرفانیبويورنگدادنباخاقانی. است"وضع"حقوقیمفاهیمازیکی
:گویدمیحقوقی
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نپذیرمدهیعافیتعوضشگرچنانکتوعشقباليباامساخته

)1382:627،خاقانی( -عوآیددیگريبجايکهاستچیزيآنمعنايبهوعینکسربهعربیدر،ضو
عقوددرومعاملهارکانازیکیحقوقیاصطالحدرو )االربمنتهی(بدل

معاملهثمنیامبیعتواندمیبیععقددرگرفته،قرارمعاملهموردمقابلدرمعوض
.باشد

جايبهچیزيمعنايدرخاقانیدیواندرهم"یافتنعوض"و"رسیدنعوض"ترکیبات
:استرفتهکاربهدیگرچیزبجايچیزيگرفتنیایافتنبدلورسیدندیگرچیزي

نرسدمیخرابیکعوضِزتووگشتخرابعمرمودل

)1382:613همان،(

منیدلبرتوکهبسهمینحاصلمنهکهیافتمچهعوضششد،گممیانهازدلم

)1382:677همان،( درعرفانیغزلیاززیربیتدر"ضمان"و"اجرا"حقوقیِواژةدوازاستفاده-
:خاقانیدیوان

کویتسگضمانبهبوسهسهاجراستنقدمبهروزهرتوکويسرخاكاز
).1382:575،خاقانی(

عملمعنايدرامروزهکهاستحقوقیواژگانازیکیومقرّريوجیرهمعنیبه"اجرا"
و"کويسرخاك"تعبیر. شودمیاستفادهقضائیتشکیالتدادرسیآییندرکردن،

ادبیاتدرکهاستعرفانیعشقمضامیناز)1382:618،خاقانی(معشوقکويسگ
. استرفتهکاربهعارفانازبسیاريونظامیتوسطعامريمجنوندربارةایرانعرفانی

974

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


قانون684ماده(ضمانعقدازاعمقراردادوعقدمعنیبهیافقهیاصطالحدر،"ضمان"
وکیفريازاعممسؤولیتمعنايدریاوشدهاستعمال) مالییابدنی(کفالتو) مدنی
.)1376:418،لنگروديجعفري(مدنی

رابطۀ عشق با تقصیر:-

ورزیدن،سستیکردن،کوتاهشود:تقصیر در لغت به یکی از سه معناي زیر اطالق می
یکی بادر اصطالح حقوقی، تقصیرجرم (ر.ك. فرهنگ معین). گناه وکردن وکاريکم
اعم است از وقانون مدنی)953میکند (ماده پیدامصداقتفریطوتعديوصفدواز 

براساسمدنیمسؤولیتحقوقیِ آن معنايوخطروخطاقلمروتعدي و تفریط و شامل
بهاضرارانتسابصرفایرانمدنیقانوندر. استغفلتیااحتیاطیبیعمدي،تخطّیِ

چندواژهاینخاقانیدیواندر. استکافیآننبودنیابودنعمديازصرفنظرفعلفاعل
:استرفتهکاربهتقصیرازتقصیرکردنمرکبفعلآنبایکباروآمدهبار

تقصیرزکنینمیتقصیرتستگمرهکهدلیکاردر

)1382:618،خاقانی(

هاي بازار، مشتري، خریدن، تقصیر و کشتن بار حقوقی واژهخاقانیدر یک غزل از دیوان 
آید:دارند و بیتی از آن براي بیان مفهوم تقصیر می

برنتابدخطرعزیزانکارکهمنکشتندرتقصیرهیچمکن

)580همان،(

فقر:-3-1-3

)1386:623معنی نیازمندي و از مقامات عارفان است (سجادي، فقر به
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معنايدرمدنیحقوقوفقهدرهریککه"قباله"و"شیربها"حقوقیمفاهیم-
نظراززیربیتدر"فقر"عرفانیمفهومباترکیبازپسدارندکاربردخاصی
حائزادبیشناسیجامعهوتاریخیمطالعاتنکاح،عقدحقوقیروابطبررسی
:استاهمیت

رایگاناقبالقبالۀببروآنگهفقرعروسشیربهايبیاراول

)1382:309،خاقانی(

کودكبازگرفتنازپسکهاستاَنعامیوشیربهايمعنايبه،)مقلوباضافۀ("شیربها"
یاشیربهاکهشدهتشبیهعروسیبه"فقر"مفهومباالبیتدر. میدهندويدایۀبهشیراز

دنیاستازفشاندنآستینخاقانیقولبهودنیابهزدنپاپشتیعنیفقرمقتضیاتآنقیمت
.استآنطبیعینتیجۀرستگاريوبهروزيکه اي کرد: دنیا آن معاملهآوردن دستبهعرصۀ فقر بسیار بزرگ است و باید براي -

یزید، عیار، بها و چارسو . این مفهوم با تعابیر و اصطالحاتی چون منفقردر مقابل 
، در ابیات زیر چنین بیان شده است:)نامهلغتدهخدا،. ك.ربازار،(

عیار ارزد این بهاکان گوهر تمامیزید   فقر بده وقت مندنیا بعرص

)4همان،(دواکنیسالمتنوشزپنجرادلذوقزراهتادرآ،فقرچارسويدر مأمورواجراکشرا-وحیفرشتۀ- جبرئیلدرویشیوفقرستایشدرخاقانی، -
:استدانستهدرویشانروزيورزقرساندن

میزبانرضوانوقومایناجراکشجبرئیلهستزانکهزيهمیدرویشانزيباهمچنین
).1382:326،خاقانی(
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همراه استفاده از ، در بیت زیر به"طغراي فقر"ترکیب اضافۀ استعاري -
عرفانیِ ، در تشویق مفهوم و دیوانمشرِف ،اصطالحات دیوانی، مانند والی

:"فقر"

)364مشرف وحدت تو باش اینک دیوان او   (همان،والیِ عزلت تویی اینک طغراي فقر    

نیستی (عدم)-4-1-3

و در معناي فناشدن در طریق دوستی بسامدترین مباحث عرفانی رنیستی یا عدم یکی از پ
ی که با امر یها. در نگاهی جامع انواع و اقسام استعاره)1386:775(سجادي، است حق 

یکی هم "سکوت"گیرند؛ قرار می"نیستی"عنوان نوعی در ذیل عدمی ارتباط دارند به
دیوان در برخی تعابیر و ترکیباتی که، . )73-76: 1389(بحرانی، ستهااستعارهاز این 

: کار رفته عبارت است ازخاقانی با این عنوان ساخته شده یا به

-هر نیستی م

اي     هیچ دامانت نگیرد هستیِ کون و مکان  چون تو مهر نیستی را بر گریبان بسته

)1382:325،خاقانی(

موردتعالیخدايقولدراست،اخالقیفضایلازیکیبرآنکهعالوهخاموشی،وسکوت
إصالحٍأوأومعروفأمربصدقهمنإلّانجواهمکثیرٍمنفیالخیرَ«: .استگرفتهقرارتأکید

. این مفهوم، در اشعار خاقانی گاه با استفاده از برخی تعابیر و )4:114((قرآن»النّاسبین
اصطالحات حقوقی بیان شده است:

:در تأکید بر مطلوبیت نیستی (عدم)"زبان بمهر کردن"استفاده از تعبیر -

ال  زبان بمهر کن جز بگاه ال مگشاي     که در والیت قالوا بلی رسی از 

)1382:9(خاقانی، 
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وجهانبهنسبتنومیديواندوهوغمتشویقبدبینی،فکريخط-2-3
حقوقیاصطالحاتوترکیباتکلمات،باارتباطدرجهانمردم

خیالقوةامرهمینوشدزیاديمصائبوشدایدمتحملزندگیدورانطولدرخاقانی
زمانه، فلک، چرخ، گردون و سایر تعابیري دهر، دنیا، . داشتوامیجوالنبهراسحرآمیزش

دنیا بهنگرش اشعري و جبرانگارانۀ وي ریشه درکار برده است که وي براي توصیف دنیا به
، مذهبی و تاریخیسیاسی، هاي دارد. این نگرش در فرهنگ و ادبیات فارسی داراي ریشه

است. ایدئولوژیک

بدبینی به دنیا و مردم دنیا-1-2-3 داند:بدبینیِ او به جهان تاحدي است که نهاد آن را شر می-

الخیر دان نهاد جهان و رسوم دهر       الشییء شناس برگ سپهر و نواي خاك    

)1382:237(خاقانی،  جانی و مستوجب قصاص است:خاقانیلحاظ ذاتی در نظر دنیا به-

)662بخواه (همان،خاقانیگر بمستی دست یابی بر فلک                 زو قصاص جان

)484با جراحت بساز خاقانی                        تا قصاص از زمانه بستانیم   (همان،

، سیم=نقره یا پول + کُش: کنایه از مسرف و "کُشیسیم"و "کُشسیم"-
نظر :)، به1394، سجاديبوالفضول (ر.ك. دهخدا) و اسراف و اتالف مال (

یاي نکره یا وحدت باشد. این "فروشی بزنخانه"رسد یاي آن مانند می
و ابیات زیر در خاقانیاصطالح، در معنی اخیر داراي بار حقوقی و در دیوان 

.کار سروده  شده استمذمت دنیاي فریب
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زراق نهکُشی کن دو کون بر کف عالَم زراق را سغبه مشو، چون شدي       سیم

).1382:659، خاقانی(

، در همین معنی گفته است:نظامی

انداند              سکۀ این سیم بزر بردهکُشانی که بزر مردهسیم داند که بسته بودن دکانشان بهتر است:فروشانی میخاقانی مردم دنیا را دل-

ه  فروشان را دکان دربسته بچون بصد جان یکدلی نتوان خرید    دل

).1382:799، خاقانی( کار:در مذمت دنیاي فریب"خطِّ واخواست"استفاده از ترکیب -

مؤاخذهموردراآنخاقانیچونهمبایدانسانکهداندمیبوالعجبیودروغگوراعالَموي
:دهدقراربازخواستو

کشیدمبوالعجبعالَمبرواخواستخطّوارخاقانی

).1382:784،خاقانی(

آیینوتجارتحقوقدروداشتهکاربردنیزخودامروزيحقوقیمعنايدرواخواست،
قضاییمرجعتوسطصادرهغیابیحکمورسمیسنداجرايبهاعتراضمعنايدردادرسی

بهترتیببهحقوقی،اصطالحدرواخواندهواخواه،واخواهی،هايواژه. شودمیاطالق
).1376:732،لنگروديجعفري(شودمیاطالقعلیهمعترضومعترضاعتراض،عمل وفاییِ دنیا:براي بیان بی"شهربند عهد"استفاده از ترکیب -

وفا از شهربند عهد رسته است                که اینجا خانه در کویی ندارد  
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).1382:761، خاقانی(

طرفینِ پیمان به ایفاء تعهد، به زندان یا یتو محدوددر بیت باال عهد و پیمان از نظر الزام
عمومیـّت داشتنِ خُلف وعده دید شاعر مبنی بر تشبیه شده است؛ اما با توجه به "شهربند"

وفاییِ دنیا و دنیامداران را از آن برداشت کرد. توان دیدگاه وي مبنی بر بیوفایی میو بی
خاقانیدهندة شرایط ناسالم اجتماعی زمان شانتواند نشناختی میبیت فوق از نظر نقد جامعه

هاي خود باشد. وي در جایی دیگر براي مردم به تعهدات و پیمانو عدم التزام احترامی و بی
کند که با آنکه به لزوم وفاییِ دنیا و روزگار (=عهد) آن را به دبستانی تشبیه میبیان بی
کدام از شاگردانش به عهد و پیمان ، هیچعهد در آیات شریفۀ قرآنی هم اشاره شدهوفاي به

وفادار و پایبند نیستند:

در دبستان روزگار مرا              روز و شب لوح آرزو ببر است

هیچ طفلی در این دبستان نیست          که ورا سورة وفا ز بر است

چون کند آیت وفا فرموش               کاخر اوفوا بعهدي از سور است   

)1382:64، نیخاقا(

غم و اندوهتشویق-2-2-3

وغمآندرکهداندمیکاروانسراییویا بازار"بیعگه غم"دل محزون خود را مانندوي
:میشودستدودادحرمانویأسواندوه

کارواناودراندوهکشدزاناستخاقانیدلغمبیعگه

)1382:341،خاقانی(

کار رفته است:به"بیعخانِ جان"با استفاده از اضافۀ تشبیهیِ همین مفهوم در بیت زیر 
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)- :1382،خاقانی(درآورممعیندردکاروانصدجانبیعخاندرورصدگهکنمزانو

پسروحیدالدینمرثیۀدرايقصیدهاززیربیتدر"دهربیعگاه"ترکیبدرهمچنین است
:و ستد تشبیه شده استسرا و محل داد که جهان به کاروانويعم

بختبباختخاکیبهزمانهقمرةدرعمربدادباديبهدهربیعگاهدر

)1382:834،خاقانی(

هایی که دنیا به دل او وارد کرده باعث شده وارد معاملۀ عمر با نیستی و عدم خون دل
اي که ورود در آن کار هرکسی نیست:گردد؛ معامله

هیچکس عمر گرامی نفروشد به عدم           سر این بیع مرا هست اگر کس را نی  

).1382:806، خاقانی(

داند که نباید در آن به دنبال عافیت سرایی میسراي عاریت یا عاریتدنیا را غموي-
گشت:

سراي عاریت از شادي                گر هیچ هست هیچ کسان دارند   در غم

)1382:768،خاقانی(

عطاعافیتجهانسرايعاریتدراندندادهراکسکهمپرسعافیتاز

)1382:4،خاقانی(

اند:و طبیعتاً مردم دنیا هم چون بندگان دنیا هستند مشمول همین حکم

عطاخواستزکاتستانانزکاتازکهمرديدلسادهخلقازکنیطلبخوش

)1382:8همان،(
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نومیدي-3-2-3

آید:هیچ چیز ارزشمندي از جستجوي دنیا به دست نمی

چه بیزي               حاصل از این خاك جز غبار چه خیزد؟    بر سر بازار دهر خاك
و دوباره تکرار:)772(همان،

چه بیزي               کآخر ازین خاك جز غبار نیابیبر سر بازار دهر خاك

بیزتر از تست             زانکه دو نقدش بیک عیار نیابی    دهر همانا که خاك

)807(همان، 

نباید دل در جهان و مردم آن بست:

)799دیده از کار جهان دربسته به              راه همت زاین و آن دربسته به (همان،

:رابطۀ مالیسود و زیان حاکم بر ستفاده از تعبیر حقوقیدنیا با ادوستی با مردم ازنومیدي 

بریم خوریم     مایه زیان شده هوس سود مییاري ز دست رفته غم کار می

)1382:628(خاقانی، 

:"ارتفاع"واژهمضمون نومیدي از دنیا با 

افقازکوکبآمدنباالمعنايبهکهآننجومیمعنیبرعالوهخاقانیدیواندراین واژه، 
یازراعتحاصلومحصولمعنیبهحقوقی و - داراي بار فقهیاست،الرأسسطحبه

:استمزارعازدانهوغلهبرداشت

ارتفاعینایدمدههفتاینکزدیدماستارتفاعیطالعمرا

)1382:411،خاقانی(
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استفادهخودحقوقیوفقهیمعنايدردومیونجومیمعنايدراولارتفاعباالبیتدر
.استشده

نومیدي از دنیاداران و تأکید بر فقیه بودن:-

انتفاعینماندشاهانصدردرکهنشینمفقیهانالنعالصفبه

)1382:440،خاقانی(

بهآناباحۀطریقازکهاستمالازقسمتیحقوقیاصطالحدروحقنوعی"انتفاع"
.)1376:88،لنگروديجعفري–مدنیقانون40ماده(میشودحاصلالیهمنتقلٌبرايغیر
بیانازپسقصیدهایندرشاعر. "قناعتوعزلتدر"عنوانبااستايقصیدهازباالبیت

بهروکهداندمیآنازنیازتربیراخودآنهاازخودنومیديودنیادارانو دنیاوفاییبی
درمصلحتبیندمیرضاعیخویشاونددوماننددردونالهباراخودچونوکنددنیاارباب

برآناهمیتوارزشبرتآکیدبرايکرده،قناعتوقفراخودعمردفترکهداندمیآن
:فروشغیرقابلیعنی"الیباع": بنویسددفتراینازصفحههرروي

رضاعیهموهمکاسهنالهومننشینیهموزانوهمسایهومن

الیباعیايصفحهبهرنویسمقناعتوقفعمردفترکنم

)1382:440،خاقانی(

کهگویند) دهخدا. ك.ر(شیرخوارگیدوراندررامادرشیرشیرخوارمکیدن"رضاع"
رضاعیخویشاوندانبیننکاحممنوعیتماننداحکامیشدنجاريسببشرایطیتحققبا

. استاندوهوغمبانزدیکشقرابتخاقانیمنظورو) مدنیقانون1046ماده(شودمی
آنمنافعوحبسمالعینآنبموجبکهاستانتفاعحقانواعازوحقوقیتأسیسیوقف
).مدنیقانون55ماده(شودمیتسبیل
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وتعبیراتکلمات،بامرتبطستایشومدحمفاخره،فکريخط-3-3
حقوقیاصطالحات

سلجوقیانزماندرایراناستبدادزدةجامعۀفرهنگیوفکريمنحطّفضايکهمیرسدنظربه
اجتماعیوفکريمختلفهايحوزهدربومیوایرانیفکروملیحاکمیتوجودعدمو

ونخبگانجذببهدربارهاتمایلومستبدحکومتهايازمردمرویگردانیهمراهبهسیاسی
قصایدوستایشومدحگسترشوترویجدالیلازخودمطامعجهتدرآنهاازاستفاده
بنابراین. استمشهودخاقانیوانوريچونشاعرانیآثاردرآنپژواكکهبودمدحی

غم. استسلجوقیاندورةدرویژهبهسراقصیدهشاعرانهايویژگیازیکیستایشومدح
وتبلیغبرايزمامدارانگوناگونهايسیاستفرودست،طبقاتبهشاعرتعلقنام،ونان

شاعرانجذبموجبادبیاتوشعررسانگیعجیبقدرتازاستفادهباخودسلطۀتحکیم
وسعتباجوانخاقانیوشدمیداشتندقدرتومالسودايکهالنفسیضعیفافرادو

دانست براي حفظ جان و مال ؛ اما مینبودمستثناقاعدهاینازنیزفلسفیوعلمیاطالعات
:نباید هرچیزي را به زبان آوردخود و نزدیکانش 

تا بماند سر، زبان دربسته به    از زبان در سر شدي خاقانیا    

)1382:800(خاقانی، 

راخاقانیدیواندرحقوقیاصطالحاتوکلماتباارتباطدرستایشومدحمقولۀ
اشعاريمفاخراتازمنظور: مفاخرات- : اول دادقراربررسیموردمقولهدودرتوانمی

شاعر در مراتب فضل و کمال، علو طبع، عزت نفس، شجاعت، سخاوت، «کهاست
و در شرف و نسب و کمال حسب خویش یا امثال اینها افتخارات قومی و خانوادگی

وبیانقدرتوخودازستایشومدحدرخاقانی).1390:1334، شریفی» (سروده باشد
باارتباطدرمفاخراتاینجادرواستگفتهداندمیحاللسحرراآنکهخودسخن

ازمنظورو مراثی: مدایح-دوم . گیردمیقراربررسیموردحقوقیاصطالحاتوکلمات
امرا،ستایشومدحدرکهاوستاشعاردیواندرخاقانیاشعارازدستهآنو مراثی مدایح
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وتعبیراتکلمات،باارتباطدرآنانو اشیاء یا در رثاء و سوك مفاهیمسایریاشاهان
.استکار رفته بهحقوقیاصطالحات

مفاخرات-1-3-3

ازمنظوراینبهودانسته"عقلطغانشه"نمایندةبرترینراخودايمفاخرهدرخاقانی-
:استکردهاستفاده"وکالت"حقوقیواژة

الفتینعممنمصاحبرافضلنوعروسالوکیلنعممنمنایبراعقلطغانشه
.)1382:17،خاقانی(

:گیردقرارآزمونموردهردمکهداندمیآنازترکاملراخود"عیار"وي

آزمایی؟چندمتاعیارمدانستۀبرگراییچندتاتماممبرسختۀ

)1382:805خاقانی،(

نام آن شهر است:شهربند شدن یا محکومیت خاقانی به اقامت در شماخی موجب اعتالي-

نام شماخی توان مصر عجم ساختن  چون به شماخی ترا کرد قضا شهربند   

)1382:316، خاقانی(

وتشبیهدرناماینازخاقانیواستبودهایرانشاهانازتنچندنامطغانشاهیاطغانشاه
مانندشاهیبهعقلباالبیتدر). 1394:894سجادي،(استکردهاستفادهزیاداستعاره

.استآننمایندةووکیلبهترینخاقانیکهشده

خودازستایشومفاخرهدرابیاتیابتداسرودهارسالنقزلمدحدرکهايقصیدهدر
مبرّازیانوسودپلیديِوآالیشازاستاکبرسعدکهمشتريسیارةمانندراخودآورده،

:داندمی
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ببینمسوزیانزآالیشپاكمشتريمزاجچوجانی

.)1382:266،خاقانی(

فلکضمانتوپایندانیارزهموجانشینراخودتالشوهمتقصیدههماندرو 
:دانَدمیرسانروزي

ببینمضمانبدلهمتروزيضمانِمکنچرخگو

).1382:266،خاقانی(

:"دارضمان"در ساختن ترکیب "ضمان"استفاده از واژة حقوقی -

:داندمیخودنفسسالمتضامنگزینیعزلتلحاظبهراخوددلخاقانی

مسکنساختعزلتدارالملککهمندلشدسالمتدارضمان

)1382:317،خاقانی(

و مراثیمدایح-2-3-3

تقسیمدستهچندبه) ممدوح(مدحخطابِطرفوموضوعیلحاظبهخاقانیمدایح
وقدرتصاحبحقیقیِشخصخاقانیممدوحیاخطابطرفمواردبیشتردر. شودمی

خاقانیموارديدر. استمقامییاجاهمال،آوردندستبهمدحازغرضکهاستمکنتی
خودعمويمانندداندمیخودنعمتانولیراآنهاکهاستکسانیستایشومدحمقامدر

. استستودهرااوکهاستشخصیمدحودادنپاسخمقامدرموارديدروالدینکافی
هرچیزياستممکنبلکهنیستکسییاحقیقیشخصمدحخطابطرفمواردسایردر

حضرتتربتیااصفهانشهرماننداست؛شدهواقعشاعرعالقۀمورددلیلهربهکهباشد
ها،واژهکهدهیممیقرارواکاويموردرامدایحیازدستهآنقسمتایندرماو...ورسول

.باشندداشتهسهمیآنهاوجودآمدنبهدرحقوقیترکیباتواصطالحات
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هاي دبیري مانند مهر، محضر، خط و دفتر که امروزه بیشتر در استفاده از واژه-
هاي اسناد رسمی و حقوق ثبتی کاربرد دارند و در مدح المقتفی خلیفۀ دفترخانه
کار رفته است:بهعباسی 

از خط کردگار فلک راست دفتري         المقتفی خلیفتنا مهر محضرش

در دست روزگار فلک راست دفتري        المقتفی ابوالخلفا نقش دفترش

)1382:221(خاقانی،  محضرنوشتن، در مدح فخرالدین منوچهر شروانشاه:-

)226شاه نوشتند محضرش   (همان،عید از هالل حلقه بگوش آمدست از آنک    بر بندگی  حقوقی شاهد و فعل مرکب محضرساختن براي مدح :استفاده از واژه-

بر چنان فتحی که این میر مالیک پیشه کرد    هم مالیک شاهدالحالند و محضر ساختند  
)115(همان، سجل کردن خط بقا و عقدبستن در ارتباط با نجوم براي مدح:-

خط بقا     بست بنات نعش را عقد براي مملکت  مشتري از پی ملک کرد سجل
)463(همان، کند:اي که حواله و برات بقا را فقط به نام ممدوح روانه میتشبیه روح به نویسنده-

نکرده کاتب جان جز به نام تو اطالق    زهی برات بقا را ز عالم مطلق   

)1382:235، خاقانی( گاه:توز و تظلممظالم، مظالم-
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وسوزظالمتوز،مظالمقضاییهايواژهبهاشارهضمنایلدگزارسالنقزلاتابکمدحدروي
رسیدگیمردمشکایاتبهواستدادگروعادلکهداندمیکسیراممدوحگاهتظلم

:کندمیفصلوحلّراهاآنکرده،

ساختنداغبرمیداناینگاهتظلمتانبودشاهیسوزترظالموتوزمظالمزو

).1382:114،خاقانی(

معنايدرایرانحقوقتاریخوحقوقیادبیاتدروهاستممعنیبهمظلمهجمعمظالم
نامۀلغت. ك.ر(استرفتهکاربهشکایاتوتظلماتبهرسیدگیودادگاهوخانهعدالت
طوسی،(»بودنشستهمظالمبهروزيمأمون: «کهاستآمدهسیاستنامهدر). دهخدا

) 1390:184الملک،نظام مجبور به اقامت در جایی "معناي به"شهربند"استفاده از واژة حقوقی کیفري -
"معین

:الرومعزالدوله قیصر عظیمدر مدح 

من شهربند لطف توام نی اسیر شروان     کاینجا برون زلطف تو خشک و تري ندارم  
)1382:283،خاقانی( دارِ بقاي ممدوح است:عهدهآسمان پر ستاره ضامن و-

:گویدمیعراقدستورالدینزینالوزراملکمدحدروي 

نگارگوهرگنبدبقاشضمانگشتلباسعوديمرکزثناشبساطگشت

).1382:184،خاقانی(
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معنايدرداشتنعهدهوضمانتوضامنمعنايدرراضمانحقوقیواژةباالبیتدروي
. استکردهاستفادهآنامروزي معنیبهکردنضمانمرکبفعلشاهشروانبانويالدینصفهمدحدر-

:گویدمیبرده،کاربهراکردنضمانت

ندیدستضماناینازبهدولتعمرکندضمانچنینعیدصد

)1382:72،خاقانی(

:گویدمیسرودهالدینکافیخودعمويمدحدرکهايقطعهدر

...راضمانشنامۀازلدارقبالهنهادمهروعمرسالبصدکردضمانش

...راسوزیانشکمالستمالرأسکهوفروختخریدکندمعانیبسوزیان

نانشونامنویسندبراتکجاکنندکامغالفدرزبانبرايسخن
...  را

)816- 1382:815،خاقانی(

،"مالرأس"،"خریدوفروخت"،"سوزیان"،"قباله"،"مهر"،"ضمان"هايهواژ
و"کردنخریدوفروخت"،"مهرنهادن"کردنضمان"مرکبِافعالِو"برات"
و"معانیسوزیانِ"،"ضماننامۀ"،"ازلدارِقباله"اضافیِترکیباتو"نوشتنبرات"
وهاواژهباقطعهیکازبیتسهدرشاعرکههستندتعبیراتی"کمالمالِرأس"

.استساختهیادشدهحقوقیاصطالحات

بیاع "، "یزیدمن"، "سربها"،"زیانوسودسوزیان، "حقوقیمیهامفازاستفاده-
ستایشهمراه معانیی دربهبازو"وقف"، "بهاخون"، "طغرا"، "بیع جان"، "جهان
:استآوردهاسالمپیامبرمزارومدینهازکهتربتی
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امآوردهزیانعمريبهینارسودامکردهزرگنجتاامبودهبیزانخاكپايخاك
)1382:255،خاقانی(

ام     آنقدر زري که سوي آشیان آوردهمن کبوترقیمتم در پاي دارم سربها     
)256(همان،

داند:ي خاتم جم می"سربها"قلمش را الدینتاجدر مدح -

)909قلمش سربهاي خاتم جم   (همان،سار مشرب خضر   کرمش چشمه

، "وصیت"، "میزانسخته به"حقوقیاتاصطالحها، ترکیبات و واژهاستفاده از -
،"گواه"، "خصم"، "نوا"، "نصاب"، "بهانعل"، "خاصه"، "سربها"، "منکر"
"جزا"و "نامهحکم"، "شحنه"، "محتسب"، "جرم"، "خطا"، "دزد"،"رشوه"
ترکیبات مرتبط آن در قصیدة ستایش اصفهان:و

ازگرفتنبهرهضمنمکهازجملهوشهرهاسایربهنسبتاصفهانبرتريتوصیفمنظوربه
:کندمیاستفاده"رشوه"کیفريحقوقیمفهومازجاندارانگاري،وتشخیصصنعت

صفاهانورايرامکهننهمتاسبزششقّۀدادرشوهمراکعبه

)1382:356،خاقانی(

رم و خطا و جرایمی چون دزدي، به هاي حقوقی جضمن اشاره به واژهدر همان قصیده-
:دارکشیدنبهوچون بریدن دست و زبانهایی هممجازات

گنج خدایم ولی گداي صفاهان...جرم من آن است کز خزاین عرشی 

این نپسندند از اصفیاي صفاهانگنج خدا را بجرم دزد نگیرند   

محتسب شرع و پیشواي صفاهاندست و زبانش چرا نداد بریدن 
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شحنۀ انصاف و کدخداي صفاهانیا بسر دار بر چرا نکشیدش     

)356(همان،

ها که امروزه اصلی شناخته شده در حقوق شخصی بودن جرایم و مجازات، به قاعدة 
پردازد:کیفري است می

اینت بد استاد از اصدقاي صفاهانجرم ز شاگرد پس عتاب بر استاد 

کردة قصار پس عقوبت حداد          این مثل است آن اولیاي  صفاهان  (همان)

اشاره دارد:وي جاي دیگر نیز، به این قاعده 

)،585گر زمانه داد ندهد یا فلک                  بر تو جرم این و آن نتوان نهاد (همان،

قضاییِ - سپس ضمن تشبیه حکم مجازات خود به حکم باشگونۀ مصر به اصطالح اداري
نماید:نامه اشاره میحکم

هان  پیرِ ششم چرخ در فضاي صفانامه مهر ببندد؟   بر سر این حکم

)1382:357، خاقانی(

ستایشومدحبراي"رشوه"کیفريحقوقیمفهوماز،در همان قصیده
:شودمیاستفادهگونهبدینطغرلبنشاهارسالن

فلکگونزحلتیغدیدشاهبکفچونرامرّیخجوشندهدحلمشرشوت
)1382:521،خاقانی(
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ونوعازکهايرشوهمعنیبهوبیانیاضافۀ"حلمرشوت"ترکیبکهرسدمینظربه
ازکهراشاهشمشیرفلکوقتییعنیبیتصورتایندرباشد،بردباريوحلمجنس

خودکهمریخازمحافظتبرايکردمشاهدهبودزحلسیارةچونهمعظمتوسیاهی
شاعرودهدمیشاهشمشیربرابردربردباريرشوةعنوانبهجوشنیاستجنگاوريمظهر

عادتاًنهوعقالًنهکهدادهنسبتممدوحبهراچیزيغلوصنعتازاستفادهبابیتایندر
). 134:1388،کدکنیشفیعی(نیستممکن

و ترکیبات آن: "چک"استفاده از واژة حقوقیِ -

دلیلوسندواستممدوحمنزلتوقدرنویسحوالهاکبرسعدومشتريسیارهزیربیتدر
:استبهروزيوسعادتآناثبات

تستچکآنسجلّسعادتکهبستوقدرنویسچکمشتري

)1382:471،خاقانی(

متبادرذهنبهرانزدیکودورمعنیدوداردکهتناسبیایهامبامشتريواژةبیتایندر
ثمنپرداختبراياستممکنکاالخریدارِ،بازارعرفوشرعقانونطبق. نمایدمی

سیارةباآنتناسبوسعادتواژةگرفتننظردربااماکند؛صادرچکیاحوالهمعامله
باآنتلفیقوحقوقیواژةچندباکهشویممیشاعرهنرمتوجه–اکبرسعد-مشتري

. استآفریدهانگیزيخیالمضمونچهخودنجومیاطالعات

معنايبهکه در بیماري فرزندش سروده شده، زیربیتدر"عافیتچک"استعاريِاضافۀ
تادهندکسیبهکهایستحوالهوسندهرچکازمنظوروتندرستیوعافیتسندوحواله

):1394:337سجادي،(بگیرددیگريازراکاالیییاپولآنموجببه

بازدهیدخوروآسایشبیزاريخطبستانیدجانحاکمازعافیتچکتا

)1382:163،خاقانی(
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در توصیف و ستایش کعبه:"صرّاف"استفاده از واژة -

کعبه صرّافی، دکانش نیمه بام آسمان    بر یکی دستش محک زر ایمان آمده

)1382:370، خاقانی(

اصلیارکانازیکیوزنکابینیامهریهمعنیبهحقوقیاصطالحدر،"صداق"واژة-
الدینمجاهدستایشدر،خاقانی). مدنیقانونماده. (استموقتیادائمازاعمازدواجعقد
:گویدمیموصلصاحبوزیر

زیبداواهتمامازکهصداقبدانعقلسرازبستمعقداوبرطبععروس

).1382:854،خاقانی(

و سایر ترکیبات آن:"اجرا"استفاده از واژة حقوقیِ -

ترکیباتواست) 1394:61،سجادي(مقرّريوجیرهمعنیبهعربیافعالبابمصدراجرا
: آنهاستجملۀازکهاست،موجودخاقانیدیواندرآنازاستفادهبااسمیوفعلیمتعدد

ستایشدرزیرابیاتدرکهخواران،جیرهوخوارجیرهمعنیبهاجراخوران،واجراخور
:استسرودهشروانشاهمنوچهروارسالنقزل

ببینماردوانکاجراخورتاسالماردشیرتاجوراي-

)1382:269،خاقانی(

داشتهمهنّانزلاوبریانماهیازاوخوانازاجراخوراناو،نثارافشانانجم-

)1382:384،خاقانی(

:ملکشاهمحمدمدحدرژة حقوقی عطا و سلَم، استفاده از وا-
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سلَمنانعطا،خوشهتوکلکوکفدادهیکیستخوشهودونانفلکملکهمهدر
).1382:263،خاقانی(

ودست-عرفیوعقلیوقوعامکانعدمدلیلبه–ممدوحمدحدرغلوباشاعرباالبیتدر
دوفقطآسمانچراکهداند؛میبرتروباالتر) آسمان(فلکازراممدوحگربخشایشقلم
ودستبرايکهحالیدردارد؛) سنبلهفلکیصورت(خوشهیکو) خورشیدوماه(نان
فروشپیشرا) روزي(نانوبخشدمیراخوشهچراکهندارد؛اهمیتیامراینممدوحقلم
ازفلک،بینشاعرکهاستمضمريتشبیهوهماننديبراساساغراقاین. نمایدمی

دانستنبرتروبخششودارندگیلحاظبهدیگرسويازممدوح،کلکوکفوسویک
ایهامدارايهریکدوممصرعدرنانوخوشه. استگرفتهشکلفلکبهنسبتممدوح

خیالیتصویرگرفتنشکلدر. شوندمیمربوطکلکوکفبهنشرولفصنعتبابوده،
دهش،معنیبهعطیهوعطا. دارندزیادينقش"ملَس"و"عطا"حقوقیاصطالحدوفوق
ورقبیعمري،سکنی،نحله،یاهبهصدقه،معنیبهحقوقیاصطالحدروبخششوهبه

درکهاستبیععقدازنوعیسلفیاسلمو) 1376:453،لنگروديجعفري(استحبس
بیعبرخالفیعنی؛)362-363: 1376همان،(باشد) دارمدت(مؤجلمبیعوحالّثمنآن

قیمتابتداملَسبیعدرشود،میپرداختبعداًآنقیمتوتحویلکاالابتداآندرکهنسیه
معاملهموردزمانیمدتشدنسپريمانندشرایطیتحققازپسآنگاهشود،میپرداخت

مدتبهباغیسردرختیهايمیوهشخصیاینکهمانند. آیددرمیخریدارتصرّفبه
بهرا) روزيورزق(نانسلمِبیعخصوصیتباالبیتدرشاعر. بخرددیگريازمشخصی

کندمیمنتسبممدوحدستبهراعطیهوبخششحقوقیعملوقلمیعنیلکک .

:ملکشاهمحمدمدحدر"عاقله"و "دیت"استفاده از واژة حقوقی -

ماهی و خون را دیت شاه دهد زانکه هست   عاقلۀ دور ماه شاه ولی النعم   

)1382:261،خاقانی(
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به معنی قوم و خویش نزدیک (در مدح وزیر شروانشاه)، عاقله، در بیت باال و بیت زیر 
کار رفته است:به

بجان عاقلۀ کائنات یعنی تو     که کائنات قشوراند و حضرت تو لباب  

)1382:50،خاقانی(

عزم و ارادة کردن، در توصیف معنیِ عقوبت، به"کردنشکنجه"فعل مرکّب کاربردن به-
):علیمحمودبنالدینشمسممدوح (

عزمش همی شکنجه کند کعب کوه را      تا گنج زرفشان دهد اندر خورِ سخاش 

)1382:232، خاقانی(

اي در مرثیۀ هاي حقوقی نقد، ترازو، ششدانگ، بیعگاه و غبن، در قطعهاستفاده از واژه-
:الدینوحیدپسرعمویش 

اي که سختکو آنکه نقد او بترازوي هفت چرخ      ششدانگ بود راست بهر کفه

در قمرة زمانه بخاکی بباخت بخت...در بیعگاه دهر ببادي بداد عمر     

زین غم عمود صبح چرا نیست لخت لخت...زاین غبن چتر روز چرا نیست ریزریز 

.)1382:834، خاقانی(

با هاي مربوط به کسب و کار و مالکیت شود که چگونه شاعر با استفاده از واژهمالحظه می
که از کلمات نقد و –تصویري از اوصاف عالیِ اخالقیِ ممدوح مانند عدالت برکشیدن 

به بار او با روزگار رادرد و اندوه خود از معاملۀ زیان- ترازو و راست قابل دریافت است
گذارد.نمایش می

نتیجه
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تغییرات و تحوالت سبک ادبی از سادگی به پیچیدگی ریشه در علل گوناگون سیاسی، 
اجتماعی دارد و تمایل شاعران به استفاده از تعابیر و اصطالحات علوم و - فرهنگی و فردي

عنصر ها موجبات تغییر و تحول سبک ادبی را از طریق تحوالتفنون، در کنار سایر زمینه
حقوق نیز از این اصطالحات علوم اسالمی مانند فقه و هاي آنان فراهم آورد. خیال و تداعی

هاي گوناگون ، در آیینۀ دانش حقوق و شاخهتالش شددر این تحقیق .امر برکنار نیست
با خاقانی،تفکراتو پیوند آن با خطوط عمدة آن، ضمن اشاره به مظاهر اندیشۀ حقوقی

- اجتماعی و فرهنگی- شناختی و نگاهی به علل تاریخی و سیاسیرویکردي جامعه
ایدئولوژیک رویکرد حقوقی را در دیوان اشعار خاقانی مورد واکاوي قرار داده، به این 

شدت تحت تأثیر عناصر اساسی و زیربناییِ اندیشۀ که بهنتیجه برسیم، که این رویکرد چنان
عنصر خیال وي دارد؛ دهی بهکنار سایر عوامل نقش زیادي در شکلخاقانی قرار دارد، در 

خیالی که در خدمت عناصر اساسی اندیشۀ متشتت و پراکندة خاقانی است. این عناصر 
عبارت بود از مدح و ستایش، عرفان (نه از نوع عالی)، بدبینی، اندوه و نومیدي و یأس 

نسبت به دنیا و مردم آن.

منابع:

کتب مرجع

سخن.:)، فرهنگ کنایات سخن، چاپ سوم، تهران1390ي، حسن (انور

نشر مهاجر.:هندبوك قوانین حقوقی، چاپ اول، تهران،)1381(خالقیان، جواد

، جلد سوم، سرپرستی اسماعیل سعادت، چاپ اول، به )1388(دانشنامۀ زبان و ادب فارسی
انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.:تهران

نامه، نسخۀ الکترونیکی.اکبر، لغتعلیدهخدا، 
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)، فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعالم و مشکالت دیوان 1393الدین (سجادي، سیدضیاء
انتشارات زوار.:خاقانی شروانی (دوجلدي)، چاپ چهارم، تهران

)، 1386عرفانی، تهران، چاپ هشتم، (اصطالحات)، فرهنگ1303سجادي، سیدجعفر (
ي.انتشارات طهور

انتشارات معین.:)، فرهنگ ادبیات فارسی، چاپ چهارم،  تهران1390شریفی، محمد (

هاسایر کتاب

نشرعلم.:هاي نیستی، چاپ اول، تهران)، آینه1389بحرانی، اشکان (

سروش.:تهران،)، موج و مرجان، چاپ اول1390بشردوست، مجتبی (

حقوق، چاپ هشتم، چاپ هشتم، )، ترمینولوژي 1376لنگرودي، محمدجعفر (جعفري
کتابخانۀ گنج دانش.:تهران

الدین ضیاءتصحیح دکتر سید)، دیوان اشعار، به1382بدیل (الدینشروانی، افضلخاقانی
انتشارات زوار.:، تهرانچاپ هفتمسجادي، 

زاده، چاپ چهارم،  )، قرارداد اجتماعی، ترجمه غالمحسین زیرك1341روسو، ژان ژاك (
چهر.نشر 

انتشارات آگاه.:)، موسیقی شعر، چاپ یازدهم، تهران1388کدکنی، محمدرضا (شفیعی

)، صور خیال در شعر فارسی، چاپ 1388کدکنی، محمدرضا (شفیعی
انتشارات آگاه.:تهران،سیزدهم

تصحیح محمد استعالمی، چاپ ، سیاستنامه (سیرالملوك)، به)1390(الملکطوسی، نظام
انتشارات نگاه.تهران:اول، 
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انتشارات خوارزمی.:تهران،)، سخن و سخنوران، چاپ پنجم1380الزمان (فروزانفر، بدیع

سخن.:تهران،)، سیمرغ در جستجوي قاف، چاپ دوم1382محبتی، مهدي (

مقاالت

،قضائی»وحقوقی«مطالعاتنامۀ حق )، مقالۀ زبان حقوقی، فصل1316حبیبی، حسن (
.65تا38از،10شماره،1366تابستان

پاییز،وکالکانون)، مجلۀ 2کاتبی، حسینقلی، ادبیات حقوقی یا حقوق در ادبیات فارسی (
.231شماره،1354
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