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چكيده
مالمحسن فيض كاشانى، از علما و اكابر بزرگ شيعه در 
قرن يازدهم هجرى است؛ كه على رغم شهرتش در تأليف 
كتب علوم مختلف، در شاعرى نيز دستى توانا داشت. 
شعر او ماالمال از انديشه هاى فكرى و اعتقادى اوست كه 
با چاشنى عرفان و معرفت درمى آميزد. آن چه كه بيش از 
همه در شعر فيض خودنمايى مى كند، بهره گيرى استادانة 
او از اشعار و مضامين فكرى شاعران بلند آوازه و صاحب 
سبك پيش از او از جمله مولوى و حافظ است كه بر رونق 
و غناى شعر او افزوده است. از اين رو، در اين پژوهش كه 
با هدف شناخت هرچه بهتر شعر فيض كاشانى صورت 
گرفته است، تالش مى گردد تا تضمين و گونه هاى آن به 
جهت اهميت و نقش غيرقابل انكارى كه در گيرايى و 
تأثيرگذارى كالم فيض ايفا مى كنند، مورد بررسى قرار 
گيرد؛ كه نتيجه حكايت از آن دارد كه اشعار فيض، عالوه 
بر آنكه دربردارندة انديشه هاى حكمى و اعتقادى اوست، 
عصارة فكرى و شعرى حافظ و موالنا نيز مى باشد؛ كه 
شاعر به صورت مستقيم و غيرمستقيم از آن ها بهره 
برده است و تضمين مبهم عبارتى يا واژگانى تضمين 
غالب به كار رفته در غزليات فيض مى باشد كه باعث 
آفرينش غزلياتى چون غزليات حافظ و موالنا شده است.
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Abstract
Mullah Mohsen Feyz Kashani is one of the great 
Shiite scholars and leaders in the 11th century 
AH; Despite his fame in writing books of various 
sciences, he was also able to write poetry. His poetry 
is full of his intellectual and doctrinal thoughts 
which are mixed with the spice of mysticism and 
knowledge. What stands out most in Feyz's poetry 
is his masterful use of the poems and intellectual 
themes of famous poets and masters of style before 
him, including Rumi and Hafez; Which has added to 
the prosperity and richness of his poetry. Therefore, 
in this study, which has been done with the aim of 
better understanding the poetry of Feyz Kashani, an 
attempt is made to examine the Interpolation and 
its types due to the  undeniable importance and role 
they play in capturing and influencing the words of 
Feyz; The result indicates that the poems of Feyz, in 
addition to containing his theological and doctrinal 
thoughts, are also the intellectual and poetic essence 
of Hafez and Rumi; Which the poet has used directly 
and indirectly, and the vague Interpolation of phrase 
or vocabulary is the dominant Interpolation used 
in the lyric poems of Feyz, which has led to the 
creation of lyric poems such as the lyric poems of 
Hafez and Rumi. 
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مقدمه
مال محسن فيض كاشانى از محدثين و مؤلفين بزرگ قرن 
يازده هجرى است كه دوران حيات ادبى او، مقارن است 
با عصر صفويان كه به زعم برخى از تحليل گران يكى از 
دوره هاى انحطاط شعر و ادب فارسى بوده است. در اين 
دوره پادشاهان صفوى، مذهب شيعه را به عنوان مذهب 
رسمى كشور برگزيدند و شعر و شاعرى را كه تا آن موقع 
تنها در خدمت مدح و ستايش پادشاهان بود، به خدمت 
دين و تبليغ مذهب درآوردند. آنان به مدح و اغراقات 
آن چندان عالقه اى نشان نمى دادند و غالباً شعر در نظر 
آنان جز مناقب و مراثى امامان و اهل بيت چيزى نبود. از 
اينرو، به شاعران مديحه سرا كه جز اغراق و تمّلق چيزى 
براى ارائه نداشتند، به ديدة تحقير مى نگريستند كه اين 
بى اقبالى باعث مهاجرت شاعران به سرزمين هندوستان 

گرديد. 
ذبيح اهللا صفا در كتاب «مختصرى در تاريخ تحول نظم 
و نثر فارسى» در اين باره مى نويسد: «نتيجة سياست 
گويندگان  كه  بود  آن  صفوى  پادشاهان  تعصب آميز 
داستان  پرداز  و  مثنوى ساز  و  غزل سرا  خوش ذوق 
به  يا  و  جستند  دورى  دربارها  از  بودند  ايران  در  كه 
دربارهاى مشّوق عثمانى و تيمورى هند رو آوردند.» 
(صفا،94:1353) از اين رو، در اين دوره از يك طرف 
سنّت هاى دربارى و از طرف ديگر، علوم مدرسه اى در 
شعر فارسى فراموش شد و به جاى اين دو، سنّت هاى 
مذهبى خاصه تشيّع و حكمت عاميانه وارد شعر شد. به 
اين ترتيب معانى و بافت كالم در شعر به تدريج تغيير 

كرد و سبك هندى يا اصفهانى پيدايش يافت. 
«شاعران سبك هندى دو دسته اند: يكى امثال صائب و 
كليم و حزين، يعنى بزرگان سبك هندى كه اوالً ابيات 
آنان قابل فهم است، يعنى رابطة تشبيهى بين مصراع 
معقول و محسوس، معتدل و لطيف است و ثانياً بين 
و  كم   شعر  و  است  ارتباط  قدما  سبك  به  آنان  ابيات 
بيش وحدت موضوعى دارد و ثالثاً ابياتى كه ساختار 
سبك هندى داشته باشد در شعر آنان زياد نيست، يعنى 

ابيات معمولى هم دارند و زبان آنان زبان روان و درستى 
است. اين شاعران در واقع ادامه دهندگان سنّت غزلى 
بعد از حافظ و بابافغانى هستند. دوم شاعرانى كه به 
آنان خيال بند و رهروان طرز خيال مى گويند كه معموالً 
معروف نيستند و سبك هندى را به سوى افول بردند. 
اوالً بناى شعر آنان بر تك بيت است و ثانياً فهم رابطة دو 
مصراع آنان دشوار است و رابعاً در زبان سهل انگارند.» 
(شميسا، 293:1382). لذا بر طبق اين رده بندى مى توان 

فيض كاشانى و شعر او را در دستة اول جاى داد. 
هرچند كه شعر فيض بيش از آنكه رنگ و بوى شعر هندى 
را داشته باشد، عراقى است، و او در شعر پيرو و حتى 
مقّلد شاعران شهير قبل از خود است. كسانى همچون 
موالنا جالل الدين بلخى و نيز خواجه شمس الدين محمد 
حافظ شيرازى كه هر كدام در شمار سرآمدان عصر خود 
و يا حتى سرآمدان شعر در همة ادوار ادب فارسى هستند. 
شايد مهم ترين عامل گرايش فيض به شعر اين شاعران به 
جهت آن است كه «آنان نيز همچون خود او عالم و شاعر 
و فقيه و قارى، محّدث و زاهد بوده اند و هر دوى اين ها 
همچون فيض در سطح عالِى علوم عقلى و شرعى قرار 
داشتند و قبل از اينكه شاعر باشند دانشمند و تحصيل 

كرده بودند» (ناجى نصرآبادى و نقيبى، 40:1387).

1-1بيان مسئله و سواالت تحقيق
بى شك اصلى ترين عامل گيرايى كالم فيض تأثيرپذيرى 
او از شعر بزرگانى چون حافظ و مولوى است؛ زيرا 
همان طور كه گفته شد فيض كاشانى در شعر، بسيار 
و  اقتفا  به  و  است  حافظ  و  موالنا  كالم  تأثير  تحت 
پيروى از آنان اشعار زيادى سروده و ابيات بسيارى از 
سروده هاى آنان را به عنوان تضمين  در غزل هاى خود 
به كار گرفته است كه در اين ميان، حافظ و كالم او بيش 
از همه بر دل و جان عارف كاشانى نقش بسته و او با 
تضمين بسيارى از غزل هاى حافظ، با همان وزن و گاه 
با همان قافيه، به نوعى ارادت خالصانة خود را نسبت به 
حافظ و انديشه هاى واالى او نشان مى دهد، همچنان كه 
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در غزل زير صراحتاً بدان اذعان كرده است:
اى يــــار مخـوان ز اشعـــار، الّـــا غــزل حافـــظ
ــظ ــزل حافـــ غ ــاّ  ــگار، الــ ــود بي ـــــعار ب اش
در شعر بزرگــان جمع كــم يابــى تو ايـــن هر دو
ــظ ــزل حافـــ ــا غ ــرار، الّـ ــخن و اس ــف س لط
استـاد غـزل سعـدى اســت نــزد همه كس ليكــن
ــظ حافـــ ــزل  غـ ــا  الّــ ــدار،  بيـ ــد  نكنـ را  دل 
صوفيـــه بســى گفتنـــد، ُدرهاى نكــو ُسفتنــــد
ــظ ــزل حافـــ ــا غ ــار، الّــ ـــد دركــ دل را نكش
در شعــر بــزرِگ روم، اســـرار بســى درج اســـت
ــزل حافـــظ ــار، الّــا غ ــود اى يــ ــيرين نبــ ش

           (فيض،507:1372) 
او سرانجام در انتهاى اين غزل طريق و شيوة شاعرى 
خود را كه در واقع همان شيوة خواجة شيراز است با 

اين استدالل برمى گزيند:
ــعــرى كه پسنـديده ســت، آن اســت كه آن دارد ش
ــزِل حافـــظ ــار، الّــا غ ــر گفتــ ــه ه ـــت ب آن نيس
ــــت اي فيــض تتبّـــع كن طرز غزلــش چون نيس
ــزل حافـــظ ــار، الّــا غ ــود مختــ ــه ب ــعــرى ك ش
      (همان: 507)

فيض در شعر به تبعيت از موالنا و حافظ و به مانند 
استادش صدرالدين شيرازى، دين و حكمت و عرفان 
را به هم پيوند داده و با ذوقى سرشار در كسوت شعر، 
هنرنمايى كرده است. (تميم دارى،563:1372) و اشعار 
دل افروز و جهانسوزى خلق كرده كه بنا به گفتة خود 
او، نور از ميان آن ها جارى است و دنياى ادب، اشعارى 

به مانند آن ها را تاكنون به خود نديده است:
چـون غـزل هــاى دل افــروز و جهانســوز تـو فيـــض
سخنــى  را كــه دهــد نــور نديــده اســت كــسى

            (فيض،336:1372)   
او در جايى ديگر شعر و كالمش را نزد مستمعان به 

لحاظ حالوت و دل نشينى، شيرين مى خواند:

سخـن فيــض بــر مستمعــان شيـــريــن اســـت
صاحــب ذوق نــدارد شكــــرى بهـــتــر ازيــــن

(همان: 263)
بنابراين مى توان ادعا كرد كه تضمين يكى از ويژگى هاى 
بارز در غزليات فيض كاشانى است كه باعث رونق و 

عظمت كالم او شده است. 
جستار پيش رو در پى پاسخ دادن به سؤاالت زير است:

تضمين و انواع آن در شعر فيض كدامند؟
تضمين در شعر فيض با چه كيفيتى ارائه شده است؟

2-1- اهداف و ضرورت تحقيق
1- تضمين به عنوان يكى از ويژگى هاى شاخص و 
تأثيرگذار در گيرايى شعر فيض مورد بررسى قرار گيرد.
2- توانايى و مهارت شاعر در استفاده از تضمين و 

گونه هاى آن شناخته گردد.
از اين رو، با توجه به اهداف فوق و نيز با اتكا به اين  
كه فيض كاشانى از علما و شخصيت هاى برجستة قرن 
يازدهم است و شعر او به دليل آن كه عصارة افكار 
نيز  و  دارد  بيش تر  شناخت  و  بررسى  به  نياز  اوست 
زمينة  در  گرفته  صورت  تحقيقات  آن كه  به  توجه  با 
ديوان اشعار فيض، بسيار محدود بوده است، انجام اين 

پژوهش ضرورى به نظر مى رسد.

3-1- روش تحقيق
فيض  غزليات  ديوان  ابتدا  پژوهش  اين  انجام  براى 
نظر  به  كه  ابياتى  و  گرديد  مطالعه  دقت  به  كاشانى 
برگرفته از شعر شاعران ديگر بود، فيش بردارى شد 
و ابيات فوق پس از رجوع به ديوان هاى شاعران مورد 
نظر از جمله حافظ و مولوى كه شاعر بيش ترين تأثير 
را از اين دو شاعر داشته است، انطباق پذيرى آن ها مورد 
بررسى قرار گرفت و سپس با طبقه بندى آن ها بر اساس 
نوع تضمين برگرفته شده در نگارش تحقيق فوق مورد 

استفاده قرار گرفت.
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4-1-پيشينة تحقيق
با توجه به بررسى هاى صورت گرفته مشخص گرديد 
كه در زمينة تضمين و گونه هاى آن در غزليات فيض 
اما  است،  نگرفته  صورت  پژوهشى  تاكنون  كاشانى، 

پژوهش هاى زير دربارة غزليات او انجام شده است:
«تصوير  عنوان  تحت  پژوهشى  در  خاتمى(1389) 
آفرينى شاعرانه در غزليات فيض كاشانى» با توجيه و 
تبيين رابطة هنرى آرايه هاى ادبى و مضامين عرفانى به 
تشريح اين ويژگى برجسته در اشعار فيض مى پردازد، 
كه نتيجه حكايت از آن دارد كه آميختگى آرايه هاى 
ادبى و مباحث و مضامين عرفانى در كالم فيض سبب 
شده است تا تصويرى متفاوت و منحصر به فرد از 

اشعار او به وجود آيد.
حسينى و همكاران(1390) در پژوهشى تحت عنوان 
«تآثير قرآن و حديث بر ديوان اشعار فيض كاشانى»، به 
بررسى تأثير قرآن و احاديث بر شعر فيض پرداخته كه 
نتيجه حكايت از آن دارد كه فيض در اشعار خود سعى 
كرده كه عقايد و باورهاى دينى خود را به منظور تبيين 

و تبليغ در شعر خود بگنجاند.

1- فيض كاشانى
محمد بن  مرتضى بن  محمود معروف  به  مالمحسن  
ملقب به فيض در چهاردهم ماه صفر سال 1007 ق. در 
يكى از معروف ترين خاندانهاى علم، عرفان و ادب در 
كاشان به دنيا آمد. پدرش رضيالدين شاه مرتضى(950ـ 
1009 ق.) فقيه، متكّلم، مفّسر و اديب، در كاشان حوزة 
تدريس داشته است. فيض در سن بيست سالگى، براى 
محمدتقى  مال  نزد  و  رفت  اصفهان  به  تحصيل  ادامه 
روايت  نقل  و  اجتهاد  اجازه  بهايى  شيخ  و  مجلسى 
و  ميرفندرسكى  ميرداماد،  نزد  در  همچنين  و  گرفت. 
مالصدرا، -فيلسوف نامدار- شاگردى كرد. پس از آن 
مالمحسن با شنيدن خبر ورود سيد ماجد بحرانى به 
شيراز، از اصفهان به آن جا رفت و مدت دو سال نزد او به 
تكميل علم حديث و روايت پرداخت و از او نيز اجازه 
نقل روايت گرفت و به اصفهان بازگشت و بار ديگر 

در حلقة درس و بحث شيخ بهايى حاضر شد. پس از 
چندى عازم بيت اهللا الحرام گرديد و در آن جا به مالقات 
شيخ محمد عاملى رفت و از او نيز پس از استفاده هاى 
علمى، اجازه روايت و نقل حديث گرفت. او پس از 
مراجعت از مكه به شهرهاى ديگر ايران مسافرت كرد و 
از دانشمندان آن شهرها بهره برد، تا زمانى كه مالصدرا 
از شيراز به قم مهاجرت كرد و در كهك قم اقامت گزيد. 
وى دختر مالصدرا را به همسرى برگزيد. مالصدرا به 
او لقب فيض داد و به مدت هشت سال فيض را تحت 
تربيت خود درآورد. فيض پس از مدتى، راهى كاشان 
شد و به تدريس و تأليف همت گماشت. تبحر فيض 
در تمامى علوم دينى به ويژه تفسير، حديث، فقه، عرفان، 
فلسفه و ادبيات عرب و عجم به حدى است كه در 
دوران سلطنت صفويه از بى نظيرترين علما و مؤلفان 
است. فيض در طول زندگى خود شاگردان متعددى 
داشته كه گروهى از آنان، خود از علما و دانشمندان 
بزرگ محسوب مى شوند و از آن دست مى توان مولى 
ابوالحسن شريف فتونى عاملى اصفهانى مؤلف تفسير 
و  بحاراالنوار  صاحب  مجلسى  عالمه  و  مرآةاالنوار 
سيد نعمت اهللا جزايرى مؤلف انوارالنعمانيه را نام برد 
كه از او اجازة روايت داشته اند. همچنين علم الهدى و 
مؤمن(برادرش)،  محمد  فيض)،  معين الدين(فرزندان 
ضياءالدين محمد و ده ها فاضل ديگر از جمله شاگردان 

مكتب درسى او بودند.
فيض كاشانى بيش ترين وقت خود را صرف تأليف كتاب 
كرد و نزديك به هشتاد كتاب  و رساله  از او بر جاى مانده  

است، كه  از آن  همه، كتاب هاى  زير معروف  است: 
علم  اليقين  فى  اصول  الدين، عين اليقين  فى  اصول  الدين، 
انوار الحكمه، الكلمات  المكنونه فى  علوم  اهل  المعرفه، 
اصول   تحقيق   در  اصول  العقايد  تشريح  العالم،  كتاب  
پنج گانة دين، كتاب  الحقايق، التذكره  در حكمت  الهى، 
المحجة  البيضأ، صافى در تفسير قرآن، اصفى(منتخب  
اربعه   كتب   محتويات   وافى(جامع   صافى)،  تفسير 
حديث  شيعيان )، معتصم  الشيعه در احكام  شريعت  و 
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مذهب  شيعه، تنفيس  الهموم(منتخب مثنوى هاى فيض)، 
درباره   ابهرى   جواب   در  رساله اى  تقويم المحسنين، 
كيفيت  علم  خداى  تعالى  به  موجودات  از روز ازل  و اينكه  
آيا خدا پيش  از پيدا شدن  اشياء بدان ها عالم  بوده  يا نه؟ 
و نيز «جواب  مسئله  وجود» كه  در آن جا بيان  داشته است.

مرتبه و استادى موالنا محسن فيض كاشانى در علوم 
را  او  اشعار  كه  پايه ايست  به  فلسفه  و  كالم  و  دينى 
او  از  ادب بيشتر  جامعة  در  و  داده  قرار  تحت الشعاع 
به عنوان دانشمند و فيلسوف و فقيه و مؤلف نامبرده 
مى شود، تا شاعر و سخن پرداز، اما در واقع آن چه كه 
در  اگرچه  فيض  كه  است  حقيقت  اين  است  مسلم 
شاعرى صاحب سبك نيست، اما متبّحر است. شعر او 
بازتاب انديشه هاى ناب عرفانى و اعتقادى اوست كه به 
جهت هم سويى با محتواى فكرى شاعران بزرگى چون 
حافظ و موالنا از شعر آنان رنگ مى گيرد و در شعر او 
مى توان آشكارا غلبة افكار و مضامين شعرى اين شاعران 

را مشاهده كرد.

2-1- مفهوم تضمين و انواع آن
تضمين در لغت به معنى «ضمانت كردن و متعّهد شدن 
به انجام دادن كار يا تهيه چيزى است» (انورى، 1390: 
1769) و در علم بديع عبارت از آن است كه «شاعر 
بيتى شعر از شعر ديگران را خوش آيد و آن را به ميان 
سخن خويش اندر آرد بر سبيل مهمان، نه دزديده. و 
رسم اين عمل آن بود كه شاعر از نخست بگويد كه 
اين بيت از كس ديگريست با نام و كنايت و اشارت» 
(رادويانى،103:1362). رشيدالدين وطواط نيز تعريفى 
مشابه با رادويانى دارد و تضمين را آوردن يك مصراع 
يا يك بيت يا دو بيت از آِن ديگرى در ميان شعر خود 
در جايى مناسب به عنوان تمثّل و عاريت، نه سرقت، 
دانسته و تأكيد كرده است كه آنچه تضمين مى شود بايد 

مشهور باشد(وطواط،72:1362).
كاشفى در كتاب بدايع االفكار فى صنايع االشعار به دو 

نوع تضمين معتقد است: مصّرح و مبهم.

1-2-1- تضمين مصّرح
تضمين مصّرح را تضمينى دانسته اند كه شاعر در اثناى 
ديگرى  از  شعر  كه  بگويد  تصريح  يا  اشاره  به  شعر 

است(كاشفى،152:1369).

3-2-1- تضمين مبهم
يا  شاعر  نام  به  كه  گويند  تضمينى  را  مبهم  تضمين 
كه  شرط  اين  با  نكند،  اشاره  ديگرى  از  شعر  گرفتن 
شعر تضمين شده مشهور باشد، تا تهمت سرقت به او 

نزنند(همان:152). 

3- تضمين در غزليات فيض كاشانى 

3-1- تضمين مصرح
همان طور كه گفته شد، تضمين مصرح آن است كه 
شاعر مصراع، بيت و يا ابياتى از شعر شاعرى ديگر را 
در اثناى كالم خود به كار گيرد و صراحتاً به نام او اشاره 
كند. در ديوان غزليات فيض، مى توان نمونه هاى خوبى 
از اين نوع تضمين را مشاهده كرد. تضمين مصرح در 
ديوان غزليات فيض، اغلب به صورت نوعى طرح مسئله 
است كه شاعر شعر خود را در پاسخ به آن مى سرايد، و 
يا به عبارتى ديگر مصرع تضمين شده مركز ثقل كالم 
شاعر است كه تمامى ابيات را در راستاى آن مى سرايد. 
اين شيوة بهره گيرى از تضمين در تمام غزليات او كه 
داراى اين نوع تضمين است، همواره به همين صورت 
ديده مى شود. مانند نمونه هاى زير از اين ديوان كه شاعر 
در انتهاى غزل خود تك مصراعى از اشعار حافظ يا 
موالنا را به عنوان حسن ختام كالم خود به كار مى گيرد، 

تا تمامى ابيات را تحت الشعاع قرار  دهد:
ــن گفتم ــظ، آن چه م ــراع حاف ــل اين مص ــود تأوي ب
"به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روى زيبا را"
               (فيض،1372:26)  

ــظ گفــــت: ــواب غـــزل كه حافـــ ايـن جـ
"راز دل بـــــا تــو گفتنــــم هــــوس اســــت"

       (همان: 76) 
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ــظ آگاه كه گفـت ــزل حافـــ ــواب غ اين جـ
"دوش وقـــت سحـر از غصــه نجاتــم دادند"

(همان:103)          
ــيار كه گفــت ــزل حافظ هش ــن جواب غ اي
ــن آمـد" ــدار به باليــ ــت بيـ ــحــرم دول "س

(همان:104)        
ــه گفــــت ــيراز ك ــزل حافظ ش ــواب غ ــن ج اي
ــان آزادم" ــر دو جهـــ ــقـــم و از ه ــدة عش "بنــ

  (همان:211)    
اين جواب غزل حافظ خوش لهجه كه گفت
"زلـف بر باد مــده تــا ندهــــى بر بـــادم"

(همان:211)     
جواب آن غزل مولويست (فيض) كه گفــت
"ميــان بــاغ گــل سرخ هــاى و هوى دارد"

(همان:163)         
فيض اين جواب آن غزل از شعر موالناست كه گفت
ــن جهان تا چند گل كارى كنم" "كارى ندارد اي

(همان:215)       
اين غزلــم جواب آنكه عــارف روم گفتـــه (فيض)

ــر بـرم"  ــق تو را به س ــر نهم عش ــده ام كه س "آم
     (همان:248) 
ايــن شــد جــواب آن نظــم از گفته هـــاى مــال
ــاى در اين گلم نـه" ــاك از آب و از گل پ "اى پـ

(همان:294)             
جـواب آن غـزل مولويسـت فيض كه گفـت
"اگـر تـو يـار ندارى چرا طلـب نكنــى"

(همان:328)       
جـــواب مولويســت اين فيـــض كه گفــت
ــتـــى" ــرا درمـــان فرس ــر درد مـ "اگــ

(همان:337)      

3-1- تضمين مبهم در شعر فيض
تضمين مبهم نيز شيوة ديگرى از بهره گيرى شاعران 
از اشعار يكديگر است كه نام شاعرى كه بيت از او 

گرفته شده است، بنا به خواست و صالحديد شاعر ذكر 
نمى گردد. فيض از اين نوع تضمين در ديوان غزليات 
خود به دو صورت بهره مى برد: 1- تضمين كامل يك 

مصرع

1- تضمين بخش يا عبارتى از يك مصرع 

1-2-3- تضمين كامل يك مصرع
تضمين كامل يك مصرع كه نوعى از تضمين مبهم 
است، در شعر فيض نمود چندانى ندارد و آن چه در 
ادامه به عنوان شاهد مثال آورده مى شود، تنها نمونه هاى 

موجود در ديوان غزليات فيض كاشانى است:
بيا خاموش شو اى (فيض) از اين اسرار و دم در كش
"كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را“

        (فيض،26:1372)
در بيت فوق شاعر با اقرار به ناتوانى خود در درك 
تك  ذكر  با  خداوندى،  حكمت  و  حقيقى  معرفت 
مصرعى از سومين غزل خواجة شيراز كه بيت كامل آن 
به صورت زير است، خود را دعوت به خاموشى مى كند:

حديـث از مطـرب و مى گــو راز دهــر كمتـر جـو
كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را
        (حافظ:34:1386)

و يا در بيت زير كه شاعر مصرعى از غزل 72 حافظ را 
فصل الخطاب قرار داده و مبتنى بر آن خود را مجاب به 

پذيرفتن هر نوع خواسته اى از جانب معشوق مى كند:
گر جــان طلـب كنــد ز تـو جانــان، روان بــده
"در كار خيـر حاجـت هيــچ استخـاره نيسـت"

         (فيض،77:1372)
هر گـه كـه دل به عشــق دهـى خوش دمـى بـود
در كار خيـر حاجـت هيـچ استخـاره نيسـت

          (حافظ،88:1386)

2-2-3- تضمين عبارتى از يك مصرع
نوع ديگر «تضمين مبهم» در شعر فيض بهره گيرى از 
يك عبارت و يا چند واژه از شعر شاعرى ديگر است 
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كه در اين شيوه شاعر تنها عبارتى از شعر ديگرى را 
كه معروف است، در خالل سرودة خود مى گنجاند، و 
ذهن خواننده به محض مواجهه با آن عبارت، بالفاصله 

به سمت بيت اصلى سوق داده مى شود.
اين نوع تضمين در ديوان فيض كاشانى به دليل عالقة 
وافر شاعر به سبك شاعرى و محتواى فكرى عارفان 
بزرگى چون حافظ و موالنا، به صورت گسترده مورد 
او  غزليات  ديوان  در  لذا  و  گرفته است  قرار  استفاده 
مى توان موارد فراوانى از اين نوع تضمين را مشاهده 
كرد كه شاعر با استادى تمام عبارت يا واژگانى از يك 
غزل معروف حافظ يا موالنا را انتخاب كرده و شعرى 
هم مضمون و هم راستا با شعر آنان مى سرايد؛ او در اين 
كار چنان مهارت به خرج داده كه خوانندة صاحب ذوق 
از مطالعة اشعار او، همان لذتى را مى برد كه از خواندن 
اشعار حافظ و يا موالنا برده است. مانند نمونه هاى زير 
برآن كه  عالوه  عبارات  اين  از  بهره گيرى  با  شاعر  كه 
مضمون  آفرينى كرده بر رونق و غناى كالم خويش نيز 

بيش از پيش افزوده است:
ــاقى بده جامـى كه مخمـورم اال يا ايهـا  الس
مـگر مى وارهاند جان از اين غم هاى پـر زورم

(فيض،144:1372)        
ــا ناوله و  ــاً  كأس ادر  ــاقى  الس ــا  ايه ــا  ي اال 
كه عشق آسان نمــود اول ولى افتـاد مشكلهـا
        (حافظ،33:1386)

از  بخشى  و  تضمين شده  عبارت  الساقى»  ايها  يا  «اال 
اولين بيت و اولين غزل حافظ است كه فيض از آن 

براى سرايش غزلى هم مضمون با آن بهره برده است.
بى دل و جان به سر شود، بى تو به سر نمى شود
بى دو جهـان به سر شود بى تو به سـر نمى  شــود

(فيض،143:1372)     
بى همگان به سـر شود بى  تـو به سـر نمى شـود
داغ تـو دارد ايـن دلــم جـاى دگـــر نمى شـــود

(مولوى،191:1387)       
«بى تو به سر نمى شود» بخشى از بيت مشهور موالناست، 

كه فيض استادانه آن را در غزل خود به كار مى گيرد. 
نكتة قابل ذكر در اين غزل آن است كه فيض نيز آن را 

در معنايى مشابه با غزل موالنا به كار برده است.
از  را  آن  شاعر  آنم» كه  عبارت «غالم همت  در  يا  و 
بيت 9 غزل 99 حافظ برمى گيرد و از آن براى سرايش 
غزلى مشابه و هم مضمون با اين غزل كه منعكس كنندة 

انديشه هاى مالمتى اوست، بهره مى برد:
غـــــــالم همــت آنـــم كـه چـــون (فيــض)
يــك پيمانـــــه تـــرك ســر گرفتــه اســـــت

    (فيض،75:1372) 
ــــــــــد غـــــــالم همــت آنــــم كـــه باش
چـــــو حافـــــظ بنــــده و هنـــــدوى فــــرخ

 (حافظ،109:1386)
هم چنين در بيت زير، كه فيض با استفاده از عبارت «گل 
بى خار كجاست» از غزل 19 ديوان حافظ، هم نوا با پير 
و مرادش، در جهان پر غصه به دنبال محرم اسرارى 

مى گردد تا قصة عشق بر او زمزمه كند:
ــم ــه غ ــت آدم ب ــر طينـ ــد مخمـ ش
يـك گـل بى خـار در عالـم كجاست؟

   (فيض،87:1372)  
ــن دهـر مرنــج ــزان در چم ــظ از باد خ حاف
ـــت ــول بفرمـا گل بى خـار كجاس فكر معقـ
(حافظ،48:1386)    

و نيز در بيت زير، كه شاعر عبارت «از غم و غصه نجاتم 
دادند» از ديوان حافظ را در غزل خود به كار مى برد، تا به 
نوعى با تداعى غزل حافظ در ذهن مخاطب، مضمون 

كالم خود را شورانگيزتر و بهتر بر او عرضه كند:
ــم بود گران ــه از آن دوش دل ــار عقلى ك ب
چون فكنـدم ز غـم و غصه نجاتم دادنــد

          (فيض،103:1372)
ــم دادنـد ــحر از غصه نجاتـ دوش وقت س
و انـدر آن ظلمــت شــب آب حياتــم دادنـــد
       (حافظ،173:1386)

در بيت زير نيز، فيض با تضمين عبارت «افسانه زدند»، 
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همسو با خواجة شيراز حقيقت را حلقة گمشدة تمامى 
كسانى مى داند كه تنها در ظاهر مانده اند:

هر كه مجنون تو شد از همه قيدى وارست
عاقالن راه نبردنـــد بـه افسانــــــه زدند

      (فيض،181:1372) 
جنگ هفتاد و دو ملـت همه را عذر بنــه
چـون نديدنـد حقيقــت ره افسانــه زدنـــد

      (حافظ،184:1386)
«اى صبا» عبارت تضمين شدة ديگرى است كه فيض 
به پيروى از حافظ و به استقبال از شعر او، در برخى از 
غزليات خود از آن بهره مى برد. او نيز به مانند حافظ، «صبا» 
را به عنوان پيكى كه واسطة ميان او و معشوق است و 
احوال او به معشوق مى رساند، مورد خطاب قرار مى دهد:

ــنگيـن دل بـــگو اى صـبا با يـار س
چـون رسانيــدى ســالم مـن بــگو

(فيض،257:1372)      
اى صـبا گر به جوانان چمـن بـــاز رسـى
خدمـت ما برسـان ســرو و گــل و ريحان را

      (حافظ،39:1386) 
از  گرفته  وديعه  واژگان  ديگر  از  نيز  گفتا»  و  «گفتم 
غزليات مشهور حافظ است، كه بسيار مورد توجه فيض 
كاشانى قرار گرفته است و او با استفاده از اين دو واژه، 
به  خود  شعر  در  را  گفت وشنود  يا  و  مناظره  صنعت 
تأسى از حافظ شيرازى، وارد نموده و چندين غزل در 

استقبال از اين غزل حافظ سروده است: 
گفتـــم غـــم تو دارم گفتــــا غمــت سر آيــــد
ــر بر آيـــد ــو گفتـــا اگ ــم كه ماه من ش گفتــــ
گفتـــــم ز مـــهرورزان رســــم وفــــا بيامـــوز
ــن كار كمــتر آيــــد ــا ز خوب رويان اي گفتــــ
گفتــــم كه بـــر خيالـــت راه نظــــر ببنــــدم
ـــــت او از راه ديگر آيــــد ــه شبروس گفتـــا ك
گفتـــم كه بـوى زلفـــت گمراه عالمـــم كــــرد
ــم اوت رهبـــر آيــــد ــر بدانـى هــ گفتـــا اگ

گفتـــم خوشـــا هوائــى كز بـاد صبـــح خيــزد
ــر آيــــد ــيمى كز كوى دلب ــا خنــك نس گفتـــ
گفتـــم كـه نــوش لعلــت ما را به آرزو كشــــت
ــرور آيــــد ــو بندگى كن كو بــنده پــ گفتـــا ت
گفتـــم دل رحيمــــت كـى عــزم صلــــح دارد
ــت آن بر آيــــد ــوى با كـــس تا وق گفتـــا مگ
گفتـــم زمان عشــرت ديدى كه چون سر آمــــد
ــر آيــــد گفتـــا خموش حافظ اين غصه هم س
گفتـم رخــت نديـــدم گفتــــا نديده باشــــى
ــــــى ــم ز غم خميدم گفتـــا خميده باش گفتـــ
گفتـــم ز گلــــــستانت گفتــــا كه بوى بـــردى
ــــــى ــم گلى نچيدم گفتــــا نچيـده باش گفتـــ
گفتـــم ز خـــود بريـــدم آن بــاده تا چشيــــدم
ــيدى از خود بريده باشـــى گفتــــا چه زان چش
گفتـــم لـــباس تـقوى در عــــشق خود بريــــدم
ـــــى گفتـــا به نـيك نامى جـــامه دريـــده باش
گفتـــم كه در فـراقت بــــس خونــدل كه خــوردم
گفتـــا كه سهل باشد جــورم كـــشيده باشــــى
گفتـــم جــفات تا كى گفتـــا هميشــــه باشــــد
از ما وفا نيايـــد شايـــد شنيـــــده باشـــــــى
گفتــــم شــــراب لطفـــت آيــا چــه طـــعم دارد
گفتــــا گـــهى ز قـــهرم شايد مــزيده باشـــــى
گفتـــم كه طــعم آن لــب گفتــــا ز حســـرت آن
جان بر لبــت چه آيــد شايـــد چشيـــده باشــــى
گفتــــم بـــكام وصلـــت خواهـــم رســيد روزى
گفتـــا كه نيـــــك بنگر شايـد رســـيده باشـى
خود را اگر نه بينــــى از وصــــل گـــل بچينـى
ــــى ــود را نديده باش ــت خ ــض اينس ــو في كار ت

(فيض،329:1372)
شاعر در غزل فوق با چيره دستى، غزلى مشابه با غزل 
به  را  آن  مختصات  تمامى  كه  مى آفريند  حافظ   231

لحاظ زبانى، فكرى و ادبى داراست. 
نيز در غزل زير، كه شاعر بار ديگر با استفاده از دو 
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واژة «گفتم و گفتا» غزلى به طريق حافظ و با شيوة 
گفت و شنود مى آفريند:

ــــــت ــم وصالــــت گفتـــا رخ دوس گفتـــــ
ــو مـــى كـــــوش ــش آيـد اكنــــون ت تا وقتــ
ـــــــت ــى گفتــــا كـه زود اس گفتـــــم نگاه
ـــــرت خـــون جــــگر نـــوش چندى به حس
ــه خامــى ــه لطفـــى گفتـــا كــ ــم كــ گفتــــ
ــگ قهـــرم يــك چـــند مــى جـــوش در ديــ
ــت زد راه دينـــــم ــه زلفـــ ــم كــــــ گفتــــ
گفتـــــا چــه دينـــى پــر زهـــد مفــــروش
ــد دل در غمت گفــت ــون ش ــم كــه خ گفتــــ
ــوش ــن دل را فرامــــــ ــا كــــ ــاد مـــ در يـــ
ــاد مـــا كــــن ــرت بنيـــ ــم كه هجـــ گفتــــ
ــوده مخــــروش ــه اى فيـــض بيهــــ گفتــا ك
ــر حرفـــى بگويـــــم ــم كـــه ديگـــ رفتـــــ
بر لــــب زد انگشــــت يعنـــى كــه خامـــوش

           (فيض،175:1372)
همچنين در غزل زير، كه اوج مهارت او را در تضمين 

و بهره مندى او از شعر مناظره اى حافظ نشان مى دهد:
ــد خــبر نــدارد ــم مگـــر ز رويــت زاه گفتـــ
گفتـــا كه تـاب خورشيـــد هر بى بصـــر نـــدارد

ـــــد   ــقــت پايــم بگل فرو ش گفتــم بكوى عش
گفتــا بــدل رهـى نيســـت اين خانــه در نـــدارد
ــت ــــراى دل را ره كوى و در كدام اس ــم س گفتــ
گفتــا بــدل رهـى نيســـت اين خانــه در نـــدارد
ــى از دلبــران ربــودى ــم تــو گوى خوبــ گفتــ
گفتــا كـه مــادر دهــر چون مــن پـــسر نـــدارد
ــيد و ماه تابـان ــت خورش گفتـــم كه بر فلك هس
گفتـا كــه همــچو رويى شمــس و قمــر نـــدارد
ــاى اهـــل دل را ــم رهى بكويــت بنمـــ گفتـــ
گفتــا كــه راه عشقـــت راهــى دگــر نــــدارد

ــد زار نالـــم ــم كــه از غــم تـو تـا چنــ گفتـــ
گفتـــا كــــه در دل مــــا رازى اثـــر نــــدارد
ــو ــق از خويش بى خبر ش گفتـــم كه فيض در عش
ـــت عاشـق كز خــود خبــر نـدارد گفتــا كه كيس

           (فيض،152:1372)  

1- نتيجه گيرى
فيض كاشانى از مؤلفان بزرگ علوم مختلف، در قرن 
يازدهم هجرى است كه در شعر نيز طبع آزمايى نموده 
است. او در شعر به جهت نزديكى انديشه  هاى عارفانه 
– عاشقانة او به موالنا و حافظ بيش از همه متأثر از 
آن هاست؛ از اين رو او به خوبى توانسته با استفاده از 
صنعت تضمين، اشعارى هم مضمون و هم شكل با 
اشعار اين دو شاعر سرشناس ادب فارسى خلق كند؛ به 
گونه اى كه صاحبان ذوق مى توانند حالوت گفتار آنان 
را در شعر او نيز تجربه كنند. تضمين در شعر او به دو 
گونة مصرح و مبهم است كه در هر دو نوع مذكور، 
شعر تضمين شده از يك مصرع تجاوز نمى كند. شگرد 
صورت  بدين  مصرح،  تضمين  به كارگيرى  در  شاعر 
است كه شاعر مصرعى از اشعار حافظ و يا موالنا را 
به عنوان حسن ختام در پايان غزل خود مى گنجاند. 
به طورى كه اين تك بيت كّل غزل او را تحت الشعاع 
قرار مى دهد. نوع ديگر تضمين در شعر فيض تضمين 
مبهم است كه شاعر به جهت شهرت مصرع تضمين 
شده، نيازى به ذكر نام شاعر نمى بيند. اين نوع تضمين 
در اشعار مورد بحث، به دو صورت ذكر تك مصرع 
و نيز ذكر پاره يا عبارتى از مصرع ديده مى شود كه 
تضمين عبارت يا واژگان، بيشترين نوع تضمين مبهم 
را شامل مى شود و سهم آن در مقايسه با نوع ديگر 
تضمين، يعنى تضمين مصرح نيز قابل توجه است. به 
طورى كه مى توان با قاطعيت گفت كه تضمين مبهم 
عبارتى يا واژگانى تضمين غالب به كاررفته در غزليات 
فيض كاشانى مى باشد كه باعث خلق غزلياتى در خور 

غزليات حافظ و موالنا شده است.
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