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  چکیده

شاید امروزه عجین شدن احکام فقهی اسالم با اشعار فارسی چندان رایج نباشد، اما این تلفیـق در  

هر و ذات با اشعار این بزرگان در جو. کند شعر قدیم، به خصوص اشعار حافظ و موالنا خودنمایی می

اي، از جملـه اصـطالحات    ضمیر خود از هر وسـیله الکالم الهی سنخیت دارد و آنان براي بیان مافی 

ترین شریعت آسمانی است؛ بایـد در   جا که اسالم، به تصریح قرآن، کامل از آن. اند فقهی بهره برده

 -ررسی اصطالحات فقهیاز این روي در مقالۀ حاضر بانگرشی نو، به ب. متن زندگی مردم قرار گیرد

حقوقی غزلیات حافظ و مثنوي معنوي پرداخته شده است تا ژرفاي احکام اسالمی و گسـترة وسـیع   

نفوذ فقه بیش از پیش عیان شده و آفاقی نو فراروي پژوهندگان احکام اسالمی و اشعار ایرانـی بـاز   

یل مملو از اشـارات مسـتقیم و   دهد کالم این مردان الهی از صدر تا ذ نتیجۀ این مقاله نشان می. شود

  .غیرمستقیم به آیات، روایات، احکام، قواعد و اصطالحات فقهی است

  .فقه، حقوق، غزل، مثنوي:  واژگان کلیدي

                                                             
  .دانشگاه تهراناستاد و عضو هیئت علمی  .1

  .دانشجوي کارشناسی ارشد فقه و حقوق دانشکدة الهیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال. 2
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  مقدمه

گیري جوامع بشري و رونق گرفتن زندگی اجتماعی در غالب دولتها و حکومتهـا،   پس از شکل

آن آسایش، رفاه، عدالت  ۀقوانینی بود تا در سای یکی از نیازهاي مبرم بشر ترسیم و تدوین اصول و

هاي طبیعی و واقعی هستند و بعد از  باتوجه به این نیازها که پدیده. و سعادت افراد جامعه تأمین شود

وجه تمایز فقه با حقوق مصطلح کنونی . وجود آمد هشناسایی روابط ناشی از آنها علمی به نام حقوق ب

ه بـه نیازهـاي فـردي و       شارع اسالم باشد، یعنی  وق میاین است که فقه اعم از حق عـالوه بـر توجـ

بـه همـین جهـت در     عنایت داشته اسـت؛ اجتماعی بشر به نیازهاي روحی و معنوي آنها نیز توجه 

وسیله انسان  ینه ازندگی مادي و معنوي لحاظ شده است، تا ب ۀاحکام و قوانین فقه اسالم هر دو جنب

نگري در فقـه اسـالم بـه     ل گردد؛ این وسعت اندیشه و ژرفیو اخروي نابه هر دو سعادت دنیوي 

خلقت و مصدر تشریع است که علم تفصیلی به همۀ کائنـات   أجهت نشأت گرفتن آن از یگانه مبد

ـ  به جرأت می. دارد علـوم مختلـف داشـته اسـت،      ۀتوان گفت بشر با تمام پیشرفتهایی که در زمین

روح بشر و بعد متعالی وجود انسان ندارد، زیرا این بعـد وجـود او    ۀمتقن و معتبر در زمین یمعلومات

به دلیل غیر مادي بودن ذات و ماهیتش براي ما مجهول است؛ بنابراین شناخت حقیقی انسـان کـه   

باشد در حیطۀ علم الهی و کسانی اسـت کـه ملهـم بـه او هسـتند،       تدوین قوانین براي او می ۀالزم

 ،ی بشر قادر به درك تمام امور اسـت یند عقل جزهست آسمانی که معتقد برخالف نظر منکران پیام

)Schunon, Frithjof, 1981, Vol4, No2 ( تنها کسی که نسبت به انسان آگاهی و اشراف کامل

   )42ص :ش1360مطهري، ( .شناسد، ذات احدیت استدارد و تمام زوایاي روحانی و جسمانی او را می

  ه و احکام اسالمتوجه به نشر فقلزوم  -1

نسل جوان کنونی، نسلی پر جنب و جوش، تحصیل کرده و آگاه است که متأسـفانه در برابـر   

امـا از  . عظیم چون گرفتاریهاي اقتصادي، اجتماعی، تحصیلی و بهداشتی قرار گرفته است یبحرانهای

جامعـه شـده    گیـر  بحران ایدئولوژیک که گریبان. تر، دچار بحران ایدئولوژیک شده است همه مهم

اي و  برداشـتهاي سـلیقه   .است، نه تنها جوانان بلکه کلیۀ آحاد جامعه را دچار مشکل کـرده اسـت  

اي استوار از دیـن و اعتقاداتشـان در ذهـن     پایه ،متفاوت از دین موجب شده است تا بعضی جوانان

بیگانه، جـذب آن   هاي فرهنگ در بسیاري از موارد، تحت تأثیر تبلیغات و جاذبه زیرانداشته باشند؛ 
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اسـالمی خـویش درهـم    -که نکات مثبت آن فرهنگ را با فرهنگ اصیل ایرانی شده و به جاي این

  ) 66، ص3ش:ش1388الیی، باقري، ( .پردازند بیامیزند، به الگو برداري محض از فرهنگ بیگانه می

تـر از   نینهضت اسالم در آغاز، گرفتار یهود شد و پس از آن با همکاري سایر قدرتهاي شـیطا 

خود تبلیغات و دسایس فکري وسیعی بر ضد اسالم شروع کردند؛ هدف آنها ایـن بـود کـه مـردم     

درحالی که نسبت آیـات  . تصور کنند اسالم دین جامعی نیست و فقط احکام عبادي و اخالقی دارد

ـ  ترین و کامـل  فقه اسالم مترقی .آن از صد به یک هم بیشتر است عبادیاتماعی قرآن به تاج رین ت

احکام را دربر دارد و هیچ موضوع حیاتی نیست که اسالم تکلیفی براي آن مقرر نداشته و حکمـی  

مـردم بـه آن    ی کـه با این حال، از آنجا که دشمنان اسالم احساس کردند اسالم و ایمان. نداده باشد

با وسـایل   از این روي، ،است آنان قدرت سیاسی ةکنند سدي در مقابل منافع مادي و متزلزلدارند، 

-9ص: تا خمینی، بی. (کنند بر ضد اسالم دسیسه و تبلیغ کرده و می )و میلیاردها دالر هزینه( مختلف

باید توجه داشت سردمداران غرب با نشان دادن تصویري نادرست از اسالم و مدیریت افکار و ) 12

بر سازمانهاي دولتی  )ازممت(ۀ تسلط این طبق عقاید مردم، در پی سلطه بر تمام جهان هستند؛ همچنین

فراهم نموده است، به نحوي که در  )و مردمی(زمینه را براي خلع ید دولت و اصوالً نهادهاي دولتی

 .نماینـد  طور مستقل عمل می همراحل بعد، طبقۀ  مزبور خود را جداي از تشکیالت حکومت دانسته، ب

)Burnham,1942:p182( که بسیاري از قوانین، خارج از  شود  به عنوان مثال، امروزه مالحظه می

که تقریباً تمام آنها در ید طبقه (شوند، زیرا مؤسسات گوناگون  کنگره امریکا ساخته و پرداخته می

بسیار مؤثر  ایفاء  یدر ترسیم خطوط اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و نظامی نقش )ممتاز یهودیان است

  ) 701، ص4ش: ش1366قوامی، ( .کنند می

  و شاعرانم بر شعر تأثیر اسال -2

 آن نیست؛ بلکه بنابه حـدیث شـریف نبـوي   » هبکذَأَ شعرِال نُحسأَ«دیگر  ،شعر ،با ظهور اسالم

ـ  قِافوم یا لَم و نٌحس وهفَ نهم قَّالح قَافَا وم، فَفلؤَم مالَکَ عرُا الشِّمنَّإِ« قَّالح م ـ  نـه . »یـه ف یـرَ خَ الَفَ

پس از ظهور دین مبین اسالم و نزول قرآن کریم، نقل احادیث و  ) 32، ص 1ج:ق1408قیروانی، (

اقوال بزرگان دین، وضع شعر به تدریج تغییر یافت و آفاقی نو در برابر دیدگان شاعران گشوده شد، 

از . به گسترة ادب وارد شد )از جمله اصطالحات فقهی( با مفاهیم عالی و نو  ی تازهیها همچنین واژه

انـوار،  ( .رفت س شعر، میزان عقل و ترازوي خلوص و اعتقاد به مفاهیم جدید الهی به شمار میاین پ
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قرآن نه تنها منبع فقه و احکام اسالمی است، بلکـه کتـاب اخـالق و    ) 348-347، ص3ج:ش1377

. متعالی و باور نمودن او در تمام سـطوح اسـت   ،باشد و هدف آن ساختن انسان صالح تربیت نیز می

فصـاحت و   ،قرآن، نه تنها دستور نامۀ دینی مسلمانان است، بلکه در تار و پود آیـات آن  همچنین

دان همیشه بهتـرین تمثیـل، غنـی     خورد که شاعر و نقّاد و سخنور عربی نظیر به چشم می بی یبالغت

ترین ترکیب را در قرآن  یر، گویاترین عبارت و سختوترین تص ترین اشعار، زیباترین تشبیه، کامل

قرآن و روایات همواره یکی از منابع الهام بخش ادبا  )39ص: ش1362مؤید شیرازي، ( .سته استج

. انـد  اي از این سرچشمۀ معارف و حقایق سود برده و شعراي مسلمان بوده است و هر کدام به گونه

 ،نبـوي، طـی قـرون متمـادي     ةفرهنگ پر برکت اسالمی، در سایۀ عنایات الهی و تعلیمات ارزنـد 

هاي گوناگون علم و ادب، هنر و  ی در زمینهیانی را در دامن خود پرورانده که چون خورشیدهابزرگ

با تفقه در  دیـن و منـابع   ) فقیه( یکیاز همین روي،  .اند اخالق، فضاي انسانیت را نور افشان نموده

 نمایـد و به مکلفین ارائه احکام و اسلوب صحیح زندگی و رسیدن به قرب الهی را سعی دارد  اسالمی

هاي درست را بـه   کنند و عقیده هاي باطل را از درون مردم زایل می به قول فخر رازي، ایشان عقیده

با اتکا به ) ادیب( و دیگري) 25ص:ش1366رازي،( گردانند؛ براهین در درون مردم راسخ می ۀواسط

سعی دارد ضـمن بیـان   همان منابع ولی با بیانی لطیف و در غالبی موزون، با استفاده از صنایع ادبی 

حکمت واقعی احکام، فطرت بشري را در این عصر خواب آلودگی بیـدار نماینـد؛ همچنـین اینـان     

 که سراسر ذکر و یاد خدا( دلهاي مردمان را از تشویش و نگرانی در آورده و با کالم دلنشین خود

حقیقت زنـدگی و بعـد    عالوه براینکه انسانها را متوجهامر این ) 28/رعد( .بخشند آرامش می )ستا

  ) 4/فتح( .گردد سازد، موجب افزایش ایمان آنها نیز می متعالی وجود خود می

  جایگاه حافظ و موالنا در ایران و جهان -3

و اعصـار را در    قـرون   نـواز خـود مرزهـاي     نافذ و روح  با غزلیات  که  است  اندیشمندي ،حافظ

  را در ایران  اي کمتر خانه  روي  از این ؛ است  کرده  رسوخ  نایرانیا  تک  تک  دل  و در اعماق  نوردیده

و   اندیشـه  .قـرار نگیـرد    مورد مطالعه نباشد و  حافظ در آن  دیوان در کنار قرآن،  که  یافت  توان می

  هگوت  همچون  بزرگی  و شعراي  است  یافته  نیز راه  سایر ملل  نامدار به  و عارف  حکیم  این  افکار واالي

، 2، ب3ج: ش1382صـفا،  (  .انـد   داده  لقـب   هسـتی   تـاریخ   اندیشمندان  ترین او را از بزرگ  آلمانی

  ) 1071ص
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ترین مسایل الهوتی و ناسوتی را با مهارتی تام و حذاقتی شگفت  موالنا، این صرّاف معانی، دقیق 

الق و ایجاد کمال نوع مثنوي شریف شاهکاري براي اصالح و تعدیل اخ. انگیز در بیان آورده است

النفس، فقه، اصول فقه، اصول عقاید، ادب، فلسفه، کالم، طبیعیات و جز  کسانی که در علم. بشر است

دانند در مثنوي دربارة آنها بحث شده و حـرف تـازه و فکـر جدیـد و      اند نیک می آن مطالعه کرده

را کنار بگذاریم، از هنگامی که بشر اگر گفتار امامان معصوم علیهم السالم « . شود نامیرنده یافت می

براي حفظ افکار خود خط را به وجود آورد و تألیف کتاب را تعمیم داد و حکما و بزرگان و شعرا 

و نویسندگان، عقاید و نتیجۀ افکار خود را به صورت کتاب به جامعۀ انسانی عرضه داشتند تا کنون 

تـر از مثنـوي    تر، مفیـدتر و خـوش   ر، پرمایهت کتابی در موضوع اخالق بشري و کمال انسانی وزین

  )279، ص6ج:ش1347نثري،. (مولوي به عالم بشریت ارزانی نشده است

   لمعان فقه در غزل حافظ و مثنوي مولوي -4

اگر بخواهیم مجموعۀ ادب فارسی را بر مبناي اهمیت، حکمت، اخالق، معانی بدیع، اسلوب بیان، 

محک بزنیم، قطعاً ممتازترین بخش این گنجینۀ گرانبها از سر  نجزآ هاي اعتقادي و تربیتی و آموزه

در میان این مجموعه ارزشمند، غزلیـات حـافظ و مثنـوي     .چشمۀ قرآن و روایات گرفته شده است

این مردان . مولوي از جایگاهی بس رفیع در بین مردم و آثار مشاهیر ایران و جهان برخوردار هستند

وم زمان خود همچون، ادبیات فارسی و عربی، فقه و اصـول، حـدیث و   الهی عالوه بر آشنایی با عل

قصص، تاریخ، طب و نجوم، فلسفه و کالم اسالمی، در پی الطاف الهی، با ذهن پردازشـگر و نبـوغ   

علمی و ادبی خویش، با بیانی لطیف و اسلوبی ظریف از اصطالحات فقهی در اشعار خود گاه بـراي  

اند و گاه در قالب داستان و تمثیل و غیره در جهـت بیـان    ده کردهبیان حکمت واقعی احکام استفا

توان دید که تقریباً از  تمام  نگاهی گذرا می با .اند مقاصد اخالقی، تربیتی و عرفانی اسالمی بهره برده

اي رفته است؛ اشاره به این امـور تنهـا بـه     اشاره اشعار این بزرگاندر  و مسائل حقوقی ابواب فقهی

ذات بـا  و در جـوهر   و موالنـا  ن و روایات نیست، بلکه شعر حافظآبت دائمی او با قرجهت مصاح

کار رفته  هحقوقی ب -اهم اصطالحات فقهی) 29ص: ش1368اي،  الهی قمشه( .کالم الهی سنخیت دارد

تعزیـر،  بیـع،  اعتراف، امانـت، بنـده،   اختیار، اضرار، :  عبارتند از غزلیات حافظ و مثنوي مولويدر 

جرم، جزا، جنایت، حد، خون بها، حق، حالل، حـرام، شـرع، شـریعت، ضـمان،     توبه، ، تسلیم، تزویر

ذیالً . دیگر اصطالحات وقف، وکیل و ،مدعی، مفلس، ملحدمتهم، عاریه، کافر، گواه، قاتل، قصاص، 
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حقوقی در آنها موجب طرح -استعمال اصطالحات فقهیبه جهت پرهیز از اطناب به برخی ابیات که 

الزم به ذکر است در استناد به اشعار . کنیم باشند اشاره می انگیز میبربیشتر بحث شده است و  اشکال

استعالمی، (و اشعار مولوي از نسخه استعالمی ) ش1386قزوینی، غنی، (حافظ از نسخه قزوینی و غنی

از در پایان هر بیت رمز حافظ و عدد پس » ح«در دیوان حافظ حرف . استفاده شده است) ش1370

مخفـف  » م«و در دیوان مولوي، حرف . باشد نشانه شمارة بیت می» ب«آن شمارة صفحه و حرف 

  .اشاره به بیت دارد» ب«مولوي و عدد پس از آن عالمت دفتر شعر است و حرف 

  کننـد  مـی  تعزیـر پنهان خورید باده کـه    کنند دانی که چنگ و عود چه تقریر می: 1- 4
  

  )1ب ،200ح(

: ق1400منظـور،   ابن(و بازداشتن ) 295ص:ش1383معین، ( عنی ادب کردنتعزیر در لغت به م

عـاملی،  (کنندة نظـر فقهـا اسـت     قانون مجازات اسالمی که منعکس 16مادة  .است )561، ص 4ج

در تعریف ) 459، ص2ج:تا طباطبایی، بی/ 147، ص4ج:ق1408، )محقق( حلی/ 423،ص2ج:ق1413

بتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر تعزیر تأدیب یا عقو«: تعزیر آورده است

در » .حاکم واگذار شده؛ از قبیل حبس، جزاي نقدي و شالق که میزان شالق باید از حد کمتر باشد

خوردن مسکر موجب « : ا.م.ق165 ةبنابر ماد) شراب خواري( بیت فوق با توجه به اینکه شرب خمر

حد شرب مسکر براي مرد یا زن « :ا.م.ق174 ةباشد و طبق ماد یجزو جرائم مستلزم حد م» .حد است

آید که چرا حافظ با داشتن آشنایی کامل با فقـه از تعزیـر    این بحث پیش می» .هشتاد تازیانه است

اند کاربرد تعزیر به جاي حـد را   برخی شارحین کوشیده. عنوان مجازات شرب خمر نام برده است هب

خرمشـاهی،  . (تلقی کنند) حقوقی حافظ به ضرورت قافیه-یسامح فقهو نه ت( از روي عمد و درست

با این استدالل که حافظ شافعی مذهب بوده و در فقه شافعی چهل ضربه از ) 731، ص2ج: ش1368

امامی ( به هر حال نظر غالب فقهاي اسالمی. باشد هشتاد تازیانه مجازات شرب خمر از باب تعزیر می

کـاربردن تعزیـر از    هحدود آمده است و ب وو در قوانین کیفري جز بر حد بودن آن است) و عامه

دیگري کاربرد این اصطالح را در بیت فـوق  ۀ البته شاید بتوان به گون. سوي حافظ محل تأمل است

این احتمال » کنند پنهان خورید باده که تعزیر می«توجیه کرد؛ به این صورت که سیاق مصرع دوم

ـ که شاید حاکند  را مطرح می تعزیراتـی  و  مسـتقل  یفظ  جرم تجاهر به شرب خمر که عنوان جرم

همین مضمون را در بر ا .م.ق701ماده . باشد را در نظر داشته است می است و جدا از اصل شرب خمر
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در اماکن و معابر مشروبات الکلی اسـتعمال   یهرکس متجاهراً و به نحو علن«: دارد مقرر میداشته و 

   ».شود حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیري محکوم میعالوه بر اجراي  ،نماید

  کـو نیسـت خُـرد   قاضی ضـمان  بر  نیست    هر که مرد حد و تعزیر قاضیدر : 2- 4
  

   )1511، ب 6م(

اگر این بیمار در تعزیر و زیر ضربه شـالق تـو بمیـرد، خسـارتى     : گوید در این بیت موالنا می

رود، اگر کسى از زخمى که تـو بـه عنـوان مجـازات وارد      هدر مىشود و خونش به  نمى ات متوجه

هر کس در زیر حـد و تعزیـر   . گیرد شود و راه بهشت را پیش مى کنى بمیرد، از دوزخ رها مى مى

  قاضى جان بسپارد، قاضى ضامن خون او نیست، زیرا قضاوت و قاضى چیز محقرى نیست، بلکه

  اسـت و باشـد مسـتحق    آینه حـق   نایب حقّ است و سایه عدل حق
  

دیب قاضى براى گرفتن داد مظلومان از ستمگران است، نـه از روى آبـروى شخصـى و    أزیرا ت

چون کار قاضى در راه حق و روز معاد است، اگر هم خطایى کنـد، دیـه بـر    . خشم و سود خویش

المال که  قاضى خود حق است، لذا خطاى او از بیت ۀعاقل. گردن او نیست، بلکه دیه بر عاقله است

   )54،ص13ج:ش1368جعفري،. (شود مال اهللا است جبران مى

ــواهیم    دـاز دهنـه بـو کـظ بگـافـوام ح: 3- 4 ــا گـ ــراف و مـ ــرده اي اعتـ   کـ
  

  )10، ب 381ح(

ــد قــ    واهـداق خـد مصـنش اـر تـم منکـخص ــى کن ـــک ــااضى تقاض   واهـى گ
  

 )4349ب ،6م(

اعتراف دقیقاً در محل اقرار به کار رفتـه   طالحاوالً اصي حقوقی دارد، ابیت کامالً محتودو  این

) قـرض یـا   وام(ل موضـوع دعـوي   ع اوادر مصر باشد؛ می موضوع اعتراف دعوي مدنی زیرااست، 

مدیون ) اقرار( اثبات دعوي مزبور ذکر شده است که اعتراف ۀم ادلع دواو در مصراست شده  مطرح

اقرار و گواه نوعی حشـو حقـوقی    ۀرسد اجتماع ادل مینظر  هابتدا بثانیاً،  .باشد می )شهادت(و گواهی

یـابیم   لیکن با دقت در مصرع دوم در مـی  باشد؛ مینیازي به گواه ندیگر  ،با وجود اقرار ، چوناست

بلکه اثبـات   باشد، نمیر بر اعتراف مدیون به دین است؛ پس حشوي در کار یکه گواهی گواهان دا

وام یا (سپس اثبات دعوي اصلی، با گواهی گواهان است)  ندعوي اعتراف مدیون به دی( دعوي اول

 م.ق 1279ماده  قریب به مضمون این بیت را در. است ثابت شده اولبا اقرار که در دعوي ) قرض
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تـوان بـه    اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی مـی «: دارد توان دید که مقرر می می

ي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنـی بـر   شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعو

  ».وقوع اقرار موجود باشد

به این امر اشاره دارد که اگر متهم در محکمه به اتهام خـود اقـرار نکـرد و اگـر      مصراع دوم

اگر  صورت در این ،متهم منکر تحقق جرم شد آنگاهمدارك و مستندات کافی براي اثبات جرم نبود 

یابـد در غیـر    اقامه کند دعوي بـه نفـع او خاتمـه مـی    ) شاهد( ند براي دعواي خود بینهشاکی بتوا

کـه   فقهی حقوقی دیگري نیز اشاره دارد و آن این ۀبه نکتهمچنین . گردد صورت متهم تبرئه می این

ـ  ایشاهد باید به درخواست قاضی باشد؛ بنـابر  ۀاقام شـهادت از پـیش خـود و قبـل از      ۀن اگـر اقام

پذیرفته نیست، خواه قبل از طرح ادعا باشد یا بعد از آن، زیرا با نشـان دادن   ،اضی باشددرخواست ق

واقع  البته با رد چنین شهادتی وي مورد جرح. شود تمایل به اداي شهادت در معرض تهمت واقع می

بنابراین اگر بعد از آن در دعـوایی دیگـر شـهادت دهـد     ) 254، ص1ج:ق1410عاملی، . (شود نمی

دو نظر وجود  ،تواند در غیر این مجلس اداي شهادت نماید گردد و در این که آیا او می ه میپذیرفت

از پیش خود شهادت دادن مانع پذیرش شهادت است مگر در حقوق اهللا؛ مانند این که شهادت . دارد

» حسـبه «چنین شهادتی را شهادت . دهد فالن کس نماز و روزه و زکات خود را ترك کرده است

زیرا خداوند متعال به انجام آن فرمـان  . امند و در آن ابتدا کردن به شهادت مانع قبول آن نیستن می

دادمرزي، ( .شود داده است؛ از همین رو در حکم درخواست قاضی پیش از اداي شهادت محسوب می

   )218ص: ش1385

  ناي تواي هرگز نشد فوت از دل دا نکته  و حکمت با هزاران اختالف شرعاز رسوم : 4- 4
  

   )4، ب410ح(

  المـتم غـسـرا ه رعــشگفت از جان   امـمـی تـدهـن  راـزن چـۀ قــفـت نـگف
  

  )4562،ب 6م(

  فـم حریـسـسی جـدي هر کـبر دری  فـیـطـی لـونــسـاف رعـــشنکردي  رـگ
  

  )1210،ب 5م(

  کنـد  تــّـجــح ـۀشـو را در شیـدی  دـیی زنأر رـــع شــر دفــهــب رعــــش
  

  )1211ب 5م(
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ولی اغلب ) 617ص : معین، همان. (ین و دین هستندیي آاشرع و شرعیت در لغت هر دو به معن

شـریعت، جمیـع مقـررات اخالقـی، اعتقـادي      . کاربرد متعارف هر یک در محل خاص خود است

جعفـري  . (وحقوقی اسالم یا هر یک از ادیان آسمانی دیگر است و شـرع بـه معنـی قـانون اسـت     

غالباً در محل شرح و بسط هر یک از مقررات و قوانین شریعت  شرع،) 26ص: ش1383لنگرودي، 

رسد به توان قیاس کاربرد این دو را از کاربرد دو اصـطالح حقـوق و    به نظر می. اصطالح می شود

به هر حال در اغلـب   .قانون گرفت و چنین فرض کرد که شریعت یعنی حقوق و شرع یعنی قانون

اي از احکام و قوانین اسالمی و مشتمل بـر   شرع مقدس اسالم است که مجموعه موارد مراد از شرع،

ـ اشـرع در   .است) تعزیرات، دیات، قصاص، حدود( عقوبات و معامالتعقود،  ،عبادات  فـوق  تابی

در بیت حافظ و  رسوم شرع و حکمت ۀو مطابقاست کار رفته  هدقیقاً در معنی اصطالحی ذکر شده ب

 »افسونی لطیـف «همچنین در بیت آخر عبارت. ستا باال ۀیید گفتأدر تالنا، و نفقه در بیت مو شرع

که شرع مردم را در بند آن نگاه داشته است و رعایـت ایـن احکـام    است از احکام قضایی  هاستعار

،  »حجـت کـردن    ۀدیو در شیش «همچنین عبارت. شود از تجاوز به یکدیگر کاسته شود موجب می

: ش1375شـهیدي،  (  .دارد باز میو نشان دادن دلیل، متجاوز را از تعدي  با گذاردن شاهد شرع یعنی

  )186-185، ص9ج

  شد قانون نخواهد شرع ازین افسانه بی که ساز         خدا رامحتسب مارابه فریاد دف ونی بخش :5- 4

   ) 4ب ،165ح(

اشـیاء   ةس انـداز کشور و نیز مقیا ۀین، مقررات و احکام جارییقانون در لغت به معناي قاعده، آ

ی و غیـر موقـت کـه    یمفهومی است کلی و قضا ،قانون در اصطالح ) 749معین، همان، ص( .است

جعفـري  ( .دارنـد  دار آن را براي اجرا، تصویب کرده و به عموم مردم عرضـه مـی   مراجع صالحیت

و انـد   در اصطالح حقوق اسالمی، نام قانون را شرع و شـریعت نهـاده   )517ص: ش1388لنگرودي، 

کتـاب معـروف    )628، ص 2ج: ق1413ابن بابویـه قمـی،   ( .شرایع اسالم همان قوانین اسالم است

گـذار را شـارع و پیـروان شـرع را      بنابراین، قانون. سالم نیز از همین جا اقتباس شده استاال شرایع

ع از کار بردن اصطالحات محتسب و شر هاستعمال اصطالح قانون در بیت فوق با ب .نامند متشرعه می

نی از طرف دیگر قانون را در مرکز بیان ایهامی قرارداده است؛ در واقع محور  یک طرف و دف و
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به مثابه آلت موسیقی یا قانون مصطلح (التذاذ هنري از بیت همین حیرانی در انتخاب معنی براي قانون

  .است) حقوقی

  اكـز لعنــت بــاد خــ منکــر بــر ســر  اكـپ ردارـهـست هـر م رورتضـدر : 6- 4
  

  )       3416،ب 2م(

معین، . (در لغت به معناي نیاز، حاجت، ناگزیري و آنچه که به آن محتاج باشند، استضرورت 

اي از امـور ممنوعـه    پاره بعذري است که به موجب آن ارتکا ،در اصطالح فقهی) 654ص: همان

از مال غیر بدون  تواند مجاز باشد مانند کسی که گرسنه و در شرف هالکت است و در این حال می

) 416ص : ش1388جعفـري لنگـرودي،   ( .اذن او به قدر سد جوع بردارد و بعد عوض آن را بدهد

/ الضـرورات تبـیح المحظـورات   «: گوید ترین اصول اسالمى این اصل است که مى یکى از ضرورى

ن اسالم بـراى  با نظر به این که تمام قوانی ».سازد ها ممنوعات را جایز و مباح مىیضرورتها و ناچار

مادى و معنوى انسانها است، اگر تطبیق یکى از آن قوانین به جهـت شـرایط    ۀپیش برد هر دو جنب

شود، مانند این که  خارجى به ضرر انسانى بوده باشد، آن قانون از نظر فعلیت براى آن فرد ساقط مى

 ،) 119/انعـام ، 276و173/ بقـره ( آیـات قرآنـى   از مدارك این اصـل . مکلف به آن قانون نیست

جعفـري،  . (شـود  قانون عقلى و هم از اجماع اسـتفاده مـى   ،) ترین آن الضَرَر والضرَار مهم(روایات

در ضرورت هست هـر مـردار   «عبارت البته بایستی این نکته را بیان کرد که )305، ص5ج: همان

شـود، بلکـه حـالل     ى صحیح نیست و مردار نجس با اضطرار انسان پـاك نمـى  تاز نظر فقاه »پاك

بنابراین به نظر می رسد این تسامح از سوي موالنا به جهت قافیه باشد زیرا )524ص: همان( .گردد مى

  : خود در جاي دیگر می گوید

ـ     اللــحردارى ـت مـهس رورتـضز ـک ـ  ۀکه تحـرى نیسـت در کعب   الـوص
  

  )4672،ب 6م(

  هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد  خوش عروسیست جهان از ره صورت لیکن: 7- 4
  

  )5ب ،112ح( 

کار رفته و حافظ به زبانی استعاري  در بیت باال کاوین به معنی اصطالحی آن در فقه و حقوق به

این بیت . نکاحش عمر آدمی است ۀگوید که جهان به ظاهر عروسی زیبا است اما مهری و کنایی می

لَأُزینَنَّ لَهم فىِ الْأَرضِ و لَأُغْوِینهُم أَجمعینَ؛ إِلَّـا   «: اي لطیف به دسیسۀ شیطان است که گفت  اشاره
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در روي زمـین حتمـاً    )باطـل را (من هم  :شیطان گفت« )40-39/حجر(»  عبادك منهُم الْمخْلَصین

تو  ةو همه را مگر از میان آنها بندگانِ خالص شد) دکرگر خواهم  فریبنده و جلوه( آرایم برایشان می

  .ا گمراه سازمر

  نـیــان را من زمــمــم آسـویـر بگـگ  نــیـود امـبـم نـهـتـم ،مـنـیـگر ام: 8- 4
  

 )592ب ،1م(

. شاره داردا ،شود امین متهم نمىکه حقوقی ، -یکی دیگر از اصول فقهیبه این بیت نیز موالنا در 

تعبدى است، زیرا تمام  یاصل توان گفت و نمى. باشد فقه و حقوق اسالمى مورد عمل مىاین اصل در 

عقال در مسائل اجتماعى، اشخاصى را که به صدق و امانت بپذیرند، در مورد تردید که آیا شـخص  

در مورد اصل . کنند تا خالف آن ثابت گردد امین منحرف شده است یا نه؟ عمل به اصل مزبور مى

تـوانى   تـو نمـى  «: ندفرمود )ع(امام صادقاز جمله این روایت که تى نیز وارد شده است فوق روایا

مـتهم  ، دانـى  توانى کسى را که امین مـى  کسى را که به تو خیانت کرده است امین بشمارى و نمى

علَی  یسلَ «یکی دیگر از روایات وارد شده خبر معروف )80، ص19ج: ق1409حر عاملی، . (»سازى

طبق این قاعده اثبات تعدي و تفریط نسبت به مورد امانت  رکه ب ضمن ایناست؛ » نمیِالی الَّإمین ألَا

. کنـد  براي دفاع از خود در مقام منکر فقط اداي سوگند مـی  امین، امانت گذار گذاشته شده ةبرعهد

  )145، ص 1ج: ش1387موسوي بجنوردي، (

ـ خـَزي ال تـــیت چـســیم نـلـعـمر ـب  فـَـلــَد تـبی را شـم زد صـعلـون مـچ: 9- 4   فـَـ
  

  )1518، ب6م(

اگر پدرى فرزند : گوید جالل الدین می ،حقوقی دارد -اصطالح تلف کامالً بار فقهیفوق در بیت 

خود را بزند و فرزندش بمیرد، چون براى انتقام و فرو نشاندن غضب خویش و یا براى سـایر امـور   

بیت و خدمت به فرزند براى پدر الزم است، لـذا بایسـتى   شخصى زده است، در حالى که تعلیم و تر

اگر معلم در راه تعلیم و تربیت کودکى را بزنـد و  . خون بهایش را به باز ماندگان فرزندش بپردازد

کودك تلف شود، مجازاتى براى معلم نیست، زیرا معلم نایب پدر کودك و امین است و هیچ امینى 

به استاد یکى از واجبات نبوده است، پس این استاد با زجر و براى کودك خدمت . هم ضامن نیست

داده است، برخالف پـدر   و تنبیهى که کودك را کشته است، کار شخصى براى خویشتن انجام نمى

این مسئله که مبنی بر نظر ) 54، ص3ج: جعفري، همان(. زده است که براى کار خود فرزندش را مى
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 زیرا در باب دیات، جایی که ولی یا کسـی کـه در حکـم او   ، باشد میجالل الدین است قابل تأمل 

جنایت وارده بر (ضامن  ،معلم شنا از مال خودش: اند ست کودك را به مربی می سپارد، فقها آوردها

دلیل حکم فوق این است که چنین جنایتی شـبه  ) 277ص : ق1400عاملی، . (غیربالغ است) شاگرد

ی تفـاوتی    اقتضا میطور که اطالق عبارت  عمد است و همان کند میان تفریط کردن یا نکردن مربـ

البته عالمه حلی علت ضمان معلم شنا را تفریط ) 424، ص2ج: ق1410، )شهید ثانی( عاملی(. نیست

) 653، ص3ج: ق1417حلی، ( .ضامن نیست ،ر معلّم تفریط نکندگآن این است که ا ۀدانسته که الزم

ا دیه ثابت خواهد بود و از آنجا که دیه یکی از مجازاتهاي اسـالم  یم که از نظر فقهـینـب بنابراین می

توان این اشکال را چنین توجیه نمود که مقصود از  البته می است بیت موالنا محل اشکال خواهد بود؛

  .مدنظر بوده استتنها  قصاص » بر معلم نیست چیزي«عبارت

  مهدي دیـن پنـاه رسـید    بگو بسوز که  کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل:10- 4
  

  )6ب ،242ح(

صوفی دجال فعل ملحد «تعبیر  تأمل برانگیز است؛ استفاده از و بیت حافظ بسیار زیبا، عجیباین 

ـ  اشاره به یکی از عظیم» مهدي دین پناه«در کنار تعبیر  »شکل ل بشـریت دارد کـه در   ایترین مس

شعر حافظ به دلیل سرچشمه گـرفتن از    )81/ اسراء( .گرداند آخر الزمان حق را بر باطل پیروز می

اي  توانـد اشـاره   ست، از این روي صوفی دجال فعل میا قرآن و معارف اسالمی همیشه زنده و پویا

باشد که با نفوذ سیاسی و پولی در جهان و با در دسـت   )1ماسونها( ممتاز ۀظریف به فعالیتهاي طبق

دارند تـا در پوشـش دیـن، تمـام ایمـان و       ها سعی در رخنه در دین و فرهنگ مردم گرفتن رسانه

 ،سـت ا را که سدي در مقابل منافع مادي و قدرت سیاسی آنهـا  )به ویژه مسلمانان(مردم اعتقادات 

  . سالیق ارباب خود تغییر دهند عقاید و مطابق با

اقوام  ۀایمان به ظهور یک نجات بخش بزرگ، یک اعتقاد عمومی و قدیمی، در میان هم ۀمسأل

/ 59-58ص: ش1342بازرگـان،  / 130ص: ش1388مکارم شیرازي، ( شرق و غرب است و مذاهب

ظهور مصلح  )200، ص 1ج:ش1388صافی گلپایگانی، / 1897-1895ص: ش1381عقیقی بخشایشی، 

ۀ موعود با حوادث طبیعی، رویدادهاي اجتماعی و تحوالت سیاسی، نظامی بسیاري همراه است که هم

 ةن براي ورود به عصر جدید و آغاز دورانی سرنوشت ساز از حیات کرآنها نشان از آماده شدن جها

خاکی دارند؛ از مجموع حوادث، رویدادها و تحوالت که پیش از ظهور و یا هم زمان بـا آن واقـع   
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اصـفهانی،  . (آنهـا اسـت  شود که خروج دجال یکـی از   م ظهور تعبیر مییها و عال شوند به نشانه می

  )285، ص3ج: ق1414

ال که حافظ در بیت مورد بررسی از او نام برده کیست؟ این نام از واژا داملَ« ةججمشـتق  » د

 »حق و باطل ةدرهم کنند«، )492ص: معین، همان( »بسیار دروغگو، فریب دهنده«شده و به مفهوم 

ابن ) 236، ص 11ج: ابن منظور، همان( .است» مسیح دروغین« ، و)369، ص5ج: ق1416طریحی، (

خداوند هـیچ پیـامبري را بـه    ! اي مردم: به اصحابش فرمودند) ص(روزي رسول اکرم:  عمر گوید

رسالت مبعوث نکرد جز آن که قومش را از دجال ترسانید و خداي تعالی آن را تا به امروز بر شما 

ابـن بابویـه،   . (بدانید که خداوند یک چشم نیست ،تأخیر انداخته است و اگر امر بر شما مشتبه شد

متفاوتی است و بهترین نظر آن است کـه   يدرباره ماهیت دجال آرا) 319-317، ص2ج: ش1384

ص : ش1383اي،  تونـه ( .جهـان اسـت   ۀفرهنگ مادي بر هم ةدجال، کنایه از کفر جهانی و سیطر

یهود و همانند جریان  ۀگري و نشأت گرفته از توطئ خروج دجال جنبشی بر اساس الابالی )318-319

البتـه  . گرایـی اسـت   گذرانی و مصـرف  ربی است که ناشی از عیش و نوش، خوشغ» گري هیپی«

جنبش دجال یک چشم بسیار پیشرفته و داراي ابعاد عقیدتی و سیاسی گسـترده اسـت کـه تمـامی     

گیرد و یهودیان که در پشت این فریب  ابزارهاي علمی روز را در تبلیغات و ترفندهایش به کار می

، و بـا فریـب   ))41-40/ سـباء (صریح قرآن با پیروي و ایمان به شـیطان طبق (بزرگ قرار دارند، 

توان گفـت کـه فتنـه و     دهند و می دختران و پسران جوان آنان را در راستاي اهداف خود قرار می

  )326ص : ش1386کورانی، ( .اي سخت و ناگوار است آشوب دجال بر مسلمانان فتنه

  واه از نسل عمر خواه از على استخ    م آن ولى استـام حى قایـپس ام: 11- 4
  

  )817، ب2م(

ترین  یکی از مهم )1176ص: معین، همان. (حکومت است ،ي تسلط داشتناوالیت در لغت به معن

 .بحثهاي حقوق اساسی بعد از انقالب اسالمی کشور ما حول محور همین اصطالح شکل گرفته اسـت 

ل قیاس با هیچ یک از احکـام و مقـررات   جایگاه حساس مسألۀ والیت، در معارف دینی اسالم، قاب

مسئلۀ والیت در اسالم افضل از تمام رکنهاي آن است، زیـرا والیـت و وجـود نظـام     . دینی نیست

أَلوِالَیۀُ هی «: فرمایند می) ع(در همین زمینه امیرالمؤمنین علی(. سیاسی کلید بقاي ارکان دیگر است



 فصلنامه ادبیات دینی پنجمشماره 
 

38 

 

الس ضِ ومیِعِ الفَرَائجظَۀُ لافحافظ و نگهبان مجموعۀ فرایض و سنتهاي دینی والیت اسـت «» نَنَالح.« 

  )29، ص1ج: حر عاملی، همان(

شود، و چندان به برهان احتیاج  والیت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى

ه والیت به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسالمى را، حتّى اجماالً، دریافته باشد چون ب. ندارد

درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضرورى و بدیهى خواهد  فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى

شود و احتیاج به استدالل پیدا کرده، علتش  این که امروز به والیت فقیه چندان توجهى نمى. شناخت

) 12-9ص: همـان خمینی، . (باشد هاى علمیه خصوصاً، مى اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزه

به قانون  ۀمجموع ،رحال با وجود قوانین جامع و مترقی اسالم براي سعادت فردي و اجتماعی بشره به

 ةاصالح و سعادت بشر شود، به قـو  ۀبراى این که قانون مای. براى اصالح جامعه کافى نیستتنهایی 

اطاعـت   )59/ نساء( آنبه همین جهت، خداوند در قر )25ص: همان. (اجرائیه و مجرى احتیاج دارد

و پس از او مختص، اولی األمر و اولیـاء  ) ص(از والیت و حاکمیت بعد از خود را از آن رسول اهللا

ص : ش1386شـعبانی،  . (نموده اسـت  )خاص باشند تفویض یفقهایی که داراي شرایط( خاص خدا

و بلکه مجتهد و صاحب آید که چرا موالنا با اینکه خود فقیه  ال پیش میؤبا این اوصاف این س) 128

مطـرح  » خواه از نسل عمر خـواه از علـی  «گونه  فتوا بوده است مسألۀ والیت صاحب الزمان را این

  ، وبراى توضیح این مسئله  والیت تکوینى را به دو نوع مهم والیت تکوینى وجـودى کرده است؟ 

  )416 -409، ص 3ج: جعفري، همان: (کنیم تقسیم میوالیت تکوینى تعیینى 

آن است که فرد انسانى هر چه در راه مقصود از این نوع والیت،  : والیت تکوینى وجودى -1

الهى او بیشتر نمودار گردد،  ۀبیشتر نائل شود و قیاف یرشد شخصیت هتکامل جلوتر برود و هر چه که ب

به (الهى  ةتقرب او به خدا بیشتر شده در نتیجه قدرت تصرف و نظارت او در انسانها به عنوان نمایند

اکتسابى بوده و آیات و روایاتى که بـراى   این قسم از والیت. بیشتر خواهد گشت) معناى عمومى

این والیت به هیچ نژاد و نسبى مخصوص . کند به همین معنا است انسانهاى با ایمان اثبات والیت مى

الیـت  ترین دخـالتى در ایـن و   نیست، چنان که رنگ و شکل و سایر خصوصیتهاى طبیعى کوچک

ندارد، بلکه مربوط به این است که چه اندازه یک انسان توانسته است از عقل سلیم و وجدان و شعاع 

  .رساندبشخصیت خود را به ثمر و بهره بردارى نموده  ،الهى که در نهاد او است



 لمعان فقه در غزل حافظ و مثنوي مولوي

 

39 

 

باشد، بلکه مطابق  نمى یمطابق مدارك اسالمى اکتساب این نوع والیت: والیت تکوینی تعیینی -2

لحى که پشت پرده بوده و خداوند متعال به آنها دانا است، تنها اشخاص معینى هستند کـه ایـن   مصا

بـراي   .باشـد  کنند، این والیت منحصر در پیامبران عظام و جانشینان آنها مى مقام واال را حیازت مى

عه و روایـات شـی  ) 179/ و آل عمران 24/انعام(اثبات والیت تکوینی تعیینی عالوه بر آیات قرآن 

جانشینان مـن پـس از مـن دوازده    «/ »یشٍرَن قُم مهلُّکُ رَشَا عثنَإِى عدن بء ماُفَلَلخُأَ« سنی از جمله 

در این  )411، ص3ج: جعفري، همان. (بر آن وارد شده است» باشند ها از قریش مى نفراند و همه آن

بخشد که به  ى از افراد انسانى مىدانیم خصوصیاتى به بعض که خداوند به جهت علل پنهانى که ما نمى

آدم و نُوحاً و آلَ إِبراهیم و   إِنَّ اَللَّه اصطَفى« . باشند آن خصوصیات داراى والیت تکوینى مى ۀوسیل

غیراختیارى اسـت کـه    ۀسرمای ۀاین خصوصیت به منزل )33/ آل عمران(» آلَ عمرانَ علَى اَلْعالَمینَ

طور  به. باشد ا به ثمر رسانیدن این سرمایه کامالً به اختیار آنها مىام. فرموده استخداوند به آنان عطا 

منصب نبـوت و   نتیجه گرفت که،توان چنین  ، مییید عقلىأخالصه با نظر به منابع معتبر اسالمى و ت

ان اگر والیت انبیـاء و جانشـین  زیرا  .باشد امامت تعیینى بوده و از قسم والیت تکوینى وجودى نمى

هاى عمومى که براى هر کس وصول به آن مقـام   پدیده ۀآنان تعیینى نبود و این دو منصب از مقول

هر کسى که به  ثانیاً ؛گرفت مورد اشکال قرار مى )ص(خاتمیت پیامبر اکرم  اوالً:  امکان پذیر بود

نبـوت و امامـت   اگر بنابراین  .توانست ادعاى پیامبرى یا امامت داشته باشد رسید مى مقام تقرب مى

  . توانستند راهنماى واقعى خود را تشخیص بدهند ضابطه و مالك مشخصى نداشت مردم نمى

خـواه از نسـل   «بنابراین، در رابطه با این بیت جالل الدین باید بگوییم اگر منظور او از عبارت 

ز انسـان  کامالً صحیح است، زیرا هر فـرد ا همان والیت تکوینی وجودي باشد، » عمر خواه از علی

 تواند به مقام والیت تکوینى عالى برسد بدون دخالت نژاد و نسب و سایر خصوصیتهاى وجودى مى

اگر مقصودش والیت تکوینى تعیینى اما . دننام منابع اسالمى این گونه اشخاص را اولیاء اللَّه مىو در 

اکتسـابى نبـوده و    ،عیینى، زیرا، والیت تباشد میصحیح ن عقالً و نقالً) شرح نمودیمچنان که ( است

   .نبوت است که احتیاج به تعیین دارد ۀدامن

بـدان  « : گفته است در امر فاطمی، 52خود در فصل  معروف ۀعبد الرحمن بن خلدون در مقدم

اهل اسالم در طول قرون و اعصار مشهور است که به طـور حـتم در آخـر زمـان      ۀکه در میان هم

کنـد و بـه تمـام     عدالت را آشکار مـى  ،ن اسالم را تأیید نمودهکند، دی مردى از اهل بیت ظهور مى

  )417، ص3ج: جعفري، همان( ».شود گردد و او مهدى نامیده مى ممالک اسالمى مسلط مى
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  نتیجه گیري

 تأثیر احکام فقهی اسالم در اشـعار فارسـی  اهتمام به طور که در ابتداي مقاله بیان گردید،  همان

ی و اجتماعی، روشی نوین جهـت مبـارزه بـا تبلیغـات و فریبکاریهـاي      فرهنگ آثار مثبتعالوه بر 

از  همچنین، الزامات این برهه از زمان موجب گردید به فقه و حقوق اسالم .ستیزانه خواهد بود اسالم

حقوقی در غزلیات حافظ  -توجه کنیم و به بررسی اصطالحات فقهیو با نگرشی نو، اي جدید  دریچه

زیم تا ژرفاي احکام اسالمی و گسترة وسیع نفوذ فقه بیش از پیش عیان شود و و مثنوي مولوي بپردا

بـاز  )در جهت آموزش و پژوهش(آفاقی نو فرا روي پژوهندگان احکام اسالمی و اشعار ناب ایرانی 

در : از این قرار اسـت اصطالح به اختصار بیان گردید  10اي که پس از بررسی نتیجههمچنین . گردد

در انتخاب الفاظ فقهی حقوقی بـه فراخـور  ابیـات، دقـت در تطبیـق معنـاي        مثنوي شریف دقت

حقوقی با سیاق آنچه درصدد بیانش است، دفع و دخل مقدر در ذیـل بیـان    -اصطالحی الفاظ فقهی

برخی اصطالحات و اشاره به حکمت برخی از احکام و تشریح دقیـق آن ممتـاز از حـافظ اسـت؛     

توزیع متناسـب  . افظ نسبت به جالل الدین کمتر بار حقوقی دارندکار رفته در شعر ح هاصطالحات ب

  .توان گفت بدون تکرار است می اصطالحات فقهی حقوقی در غزلیات حافظ بسیار دقیق و
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  نوشت پی

بنّاهایی بودند که در قرون وسطی کلیسا می ساختند و خود را بندة مؤمن خـدا مـی   ) Mason( فراماسون. 1

هرداران در خواست کردند که آنان را به بیگاري نگیرد و از ایشان بی مزد کار نکشد، دانستند، از حکام و ش

کـه   یعنی بنّاي آزاد» فراماسون«و براي آن که بتوانند پیشنهاد خود را به تصویب برسانند اتحادیه اي به نام

کارگران را تعلـیم  تأسیس کردند و ) Loge( »لژ« ، بوجود آوردند، و کالسهایی بنامکند بدون مزذ کار نمی

اما بعد از تعطیل شدن ساختمان  )که بعدها مکانی براي آموزش تعالیم سحر و جادوي کاباال گردید( دادند، می

را اشراف  کلیساها، لژهاي فراماسونري در انگلستان و سپس درممالک دیگر اروپا از بنّا خالی شد، و جاي آن

درآمـد؛ ایـن    گرفتند و به صـورت باشـگاهی سیاسـی    )میدندنا ممتاز می ۀکه خود را طبق( و اصیل زادگان

  )798ص :همان معین،( .میالدي به آمریکا نفوذ کرد 18تشکیالت از اوایل قرن 
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