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Abstract  
 

From the beginning, theorists have studied the life of literary works from different 
perspectives, considering the principle of the existence of literary works and its 
independent verbal structure. In the meantime, structuralists have paid special 
attention to the function of components and elements and their organization in the 
formation of a work, in order to discover similarities and contrasts. Since the 
understanding of a work of art depends on finding the correct understanding of the 
words and studying its language system and poetry is a suitable arena for the 
emergence of these contrasts, to appear through this feature of the poet's thought; This 
research intends to study the Masnavi of Homad Homayoun Emad Faqih Kermani 
with the focus on double confrontations by means of qualitative analysis while briefly 
introducing the eighth century mystic Emad Faqih Kermani. Since the text is a 
reflection of one's thoughts, by recognizing the contrasts of the text, we find our way 
to Emad's thought and gain a better understanding of Homayounnameh. The result of 
this study showed that seven types of opposition (graded, complementary, two-way, 
directional, lexical, semantic, personality) were seen in Homayounnameh with 
grammatical forms of nouns, adjectives and verbs. Among these, four contrasts, Shah / 
Darwish, Shah / poor, Shah / beggar, Shah / servant have the highest frequency in 
Homayounnameh of Emad Faqih Kermani. . These contrasts reflect Emad's mystical 
thinking and secularism. It also reflects Emad's mystical-educational view in order to 
teach the seekers the path of truth through the path. This result is an introduction to 
show the different capacities of different readings of the text . 
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 چکیده

 
ی مستقل آن، به بررسی حیات آثار ادبی از پردازان از آغاز با توجه به اصل موجودیت آثار ادبی و ساختار لفظنظریه

ها در تشکیل  یافتگی آنساختارگرایان به عملکرد اجزاء و عناصر و سازمان ،اند. در این میانمنظرهاي گوناگون پرداخته
فهم یک اثر هنري به یافتن درك درست  چون اند.داشته ايها، توجه ویژهها و تقابلمنظور کشف شباهت یک اثر، به

هاست تا از رهگذر این ویژگی مناسبی براي ظهور این تقابل ۀعرص ،نظام زبان آن وابسته است و شعر ۀها و مطالعهواژ
عارف  ،این پژوهش بر آن است تا به روش تحلیل کیفی ضمن معرفی اجمالی عمادفقیه کرمانی ،شاعر نمایان شود ۀاندیش

هاي فرد است، بازتاب اندیشه ،نوشتار چونهاي دوگانه بپردازد.  قابلبا محوریت ت نامههمایونبه بررسی مثنوي  ،قرن هشتم
یند این پژوهش اکنیم. بردست پیدا می نامه همایونو به شناخت بیشتر  یابیممیعماد راه  ۀهاي متن به اندیشبا توجه به تقابل

-با قالب نامه همایونشخصیتی) در و  مکمل، دوسویه، جهتی، واژگانی، معنایی (مدرج، که هفت نوع تقابل دهدمینشان 

رعیت  شاه/ و گدا فقیر، شاه/ درویش، شاه/ . در این میان، چهار تقابل، شاه/وجود داردهاي دستوري اسم، صفت و فعل 
توجه او به منزل فقر و دنیاگریزي  عماد و ۀتفکر عارفان ةدهندها نشاندارد. این تقابل نامه همایونبیشترین بسامد را در 

تعلیمی عماد است تا از ـ  دیدگاه عرفانی ةفی اهللا نزد او یک منزل است. همچنین بازگوکنندي جا که فقر با فنا تا آناست، 
هاي مختلف دادن ظرفیتاین طریق، راه حقیقت را از مسیر طریقت به سالکان بیاموزد. این نتیجه درآمدي براي نشان

 .هاي متفاوت متن استخوانش
 

 .نامههمایون هاي دوگانه، ساختارگرایی، عمادفقیه کرمانی،قابلت: هاي کلیديواژه
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 . مقدمه1
مند بسیار طبیعی هاي نظامتقابل یکی از ویژگی«یکی از انواع روابط معنوي در سطح واژه، تقابل است.

ه از هاي دوگانواژگانی و تقابل ةحوز .)137: 1381(پالمر، »تواند مورد بررسی قرار گیردزبان است و می
اي است که معنی در آن شدهبنديالحات ساختارگرایان است. متن در نظر ساختارگرایان نظام طبقهطاص

هاست. ها و تقابلاي از تشابهمجموعه ةاي مربوط به متن وجود دارد و خود زیر سیطرعنوان مقوله فقط به
الح تقابل به جاي تضاد استفاده طاز اص اغلبشناسی در معنی«رو و گاه تضاد است. هتقابل به معنی روب

هاي هر واژه در شناخت مقابل .)117: 1383(صفوي، »اي از تقابل استگونه فقطشود؛ زیرا تضاد می
شدن معناي آن مؤثر است؛ زیرا مفاهیم متضاد، هرکدام با واژگان دیگر ترادف دارند و نظام  روشن

 ، معنی واژگان اتخاذ شده است.زبانیبخش درون سازند. در نظام ساختارگرایی براي بررسیواژگانی می
شود و به داللت ارجاعی و تمایز میان زبان و داللت درون زبانی توجه می ۀبه مسئل تنهادر این مکتب «

رود، نه واژه با جهان یعنی به دنبال روابط واژه می ؛المعارفی و میزان اعتبار آن کاري ندارد ةمعنی دایر
روابطی مانند «: گیردبررسی روابط بین کلمات از چند جهت مورد بررسی قرار می .)150 :1391(البنر، »خارج

واژگی جزء و دوگانههايتقابل چندمعنایی،،نامی)(هم نویسیآوا. هممعنایی، همشمول معنایی، هم
ا در آثار ساختارگرا براي یافتن معن ةاین حوز .)115: 1383(صفوي، »هستندترین این روابط شده شناخته

شود. عمادفقیه کرمانی، از عارفان قرن هشتم و تأثیرگذار در عرفانی موجب فهم اصولی و دقیق متن می
یکی از پنج  االخالصفاتحهیا  نامه همایونشاعران بزرگی مانند خواجوي کرمانی و حافظ است. مثنوي 

حاظ معنایی اشباع شده است و متن شاعرانه به ل« چونشده توسط عمادفقیه کرمانی است. مثنوي سروده
 ۀوسیلبه تا ظرفیت آن را دارد )140: 1398(ایگلتون، »داردتر از انواع دیگر سخن عرضه میاطالعاتی فشرده

  .مدون کرد ،هاي دوگانه، قوانین معینی را که بر آن متن حاکم استگرایی با محوریت تقابلرنقد ساختا
 هاي تحقیق. پرسش1-1

 هاي زیر است:ی پاسخ به پرسشاین پژوهش در پ
 ند؟ اعمادفقیه کرمانی کدام نامه همایونهاي موجود در تقابل  -
 گانه داراي بیشترین و کمترین بسامد هستند؟ هاي ششتقابل یک ازکدام  -
و درك این مفاهیم چگونه منجر به شناخت اندیشۀ  بیانگر کدام مفاهیم هستند؟ نامه همایونها در تقابل  -

 ؟گرددفانی عماد میعر
 هاي پژوهشفرضیه. 1-2
هاي مدرج، مکمل، معنایی، دوسویه، هاست و عمادفقیه کرمانی از تقابلانتقال معنا ویژگی بارز تقابل  -

هاي  رسد که تقابلنظر میشخصیتی، جهتی و واژگانی براي انتقال معناهاي گوناگون بهره برده است. به
هاي معنایی و شخصیتی داراي  قیه کرمانی داراي بیشترین بسامد و تقابلعمادف نامه همایوندوسویه در 

 .هستندکمترین بسامد 
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 ةتقابلی وجود دارد که هریک در حوز ةعمادفقیه کرمانی چندین حوز نامههمایونکه در با توجه به این -
 عرفان عابدانه قابل بررسی است.  

 پیشینه پژوهش. 1-3
 ۀنیا، علی دالیی میالن، منبع: فصلنام. محمدامیر عبدي)1388(» سنایی ۀر حدیقهاي دوگانه دبررسی تقابل«

گونی  هاي ادبی و گونهگیري از نوع آرایهنویسنده با بهره. «13ة شمار، پژوهش زبان و ادبیات فارسی
این پژوهش درآمدي است براي بازنمایاندن  پردازد.هاي دوگانه به بیان دیدگاه سنایی می تقابل

 ».هاي مختلف خوانش متونی از این دست یتظرف
 ۀ. زهرا حیاتی، منبع: فصلنام)1388( »شناختی عناصر متقابل در تصویربرداري اشعار موالنابررسی نشانه«

ها، هاي این اثر، چگونگی انتقال معنا با آن در این پژوهش با تحلیل تقابل« .6 ة، شمار2نقد ادبی، سال 
ها روشی براي درك متن و  افقی و عمودي تقابل ۀز سوي شاعر و بررسی رابطها ا کارهاي کاربرد آن راه

 ».شاعر بیان شده است ۀاندیش
، 21ة لو،دور. علیرضا نبی)1392( »نو حافظ بر مبناي نقد ۀهاي دوگانه در ساختار اندیشبررسی تقابل«
حافظ بررسی کرده و  هاي دوگانه را در شعراین پژوهش تقابل«بهار. ، 91تا  69صفحۀ ، 74ة شمار

هاي عناصر ادبی بیان انگیزهبه این نتیجه رسیده که ها را مورد بررسی قرار داده و  چگونگی پیدایی آن
 ».آوردن به این نگرش و این منطق دوگانه استحافظ از روي

زبان و  ۀنامپژهان، فیروز فاضلی، منبع: کاوش. هدي)1392(» اشعار اقبال الهوري هاي معنایی درتقابل«
تقابلی وجود دارد که هریک در ردة  ةدر کلیات اقبال الهوري چندین حوز« .27ة ادبیات فارسی، شمار
 »عاشقانه قابل بررسی است و ارزش، کفر و ایمان، خودي و بیخودي، عرفانیمفاهیم ارزشمند و بی

شناسی، نبع: زبان و زبانقلی فامیان. م . علیرضا)1393(» کارکرد کالمی تقابل واژگانی در زبان فارسی«
 .  19 ةشمار

پور،  . علی فتحی، محسن قاسم)1394(هاي معنایی حق در قرآن بر اساس معناشناسی ساختگرا تقابل
کشف میدان معنایی بر اساس تقابل، یکی « .3ة سادات سیدخراسانی، مطالعات قرآن و حدیث، شمارراضیه

هاي واژگانی  است. در پژوهش فوق بر اساس نظریهشده و کابردي معناشناسی هاي پذیرفتهاز روش
که حق  به این نتیجه رسیدهو  معناشناسی ساختگرا، تقابل معناي حق و باطل در قرآن کریم تبیین شده است

هایی مانند باطل،کذب و لعب تقابل مقابل دارد. حق با واژه ةدر قرآن کریم در سه گونه از انواع تقابل، واژ
 »تقابل ضمنی دارد. ،یر الحق، تقابل واژگانی و با واژگانی مانند ظن، شرك و ظلممکمل دارد و با بغ

. فروغ کاظمی و میترا )1397(» هاي معنایی در اشعار موالنا و نظامیانواع تقابل بررسی تطبیقی« 
اك اشتر و این پژوهش ضمن تبیین وجوه افتراق« .22تا  1فحۀ از ص 6 ةزبان کاوي، شمار ۀپیشدادیان، مجل

اي، هاي مکمل، مدرج، جهتی، طبقه این دو شاعر در کاربرد نوع، تعداد و بسامد رخداد هریک از تقابل
ها را بیشتر مد نظر داشته و آن بهره گرفته دهد که کدام شاعر کابرد تقابلنشان می ،دوسویه و واژگانی
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شناساندن جهان ذهن و ساختار زبان تواند در ها می ها و روابط دوسویۀ آن است. تأمل در ژرفاي این تقابل
یش پازباشد. در بررسی معناشناختی در متون یادشده قدرت ادبی و زبانی این دو شاعر را بیش مفیدآنان 

 »بینی و تفکر خالقان متون است.آشکار کرده و بیانگر حقیقت درون، جهان
انه، هیچ پژوهشی انجام نشده هاي دوگعمادفقیه کرمانی با رویکردهاي تقابل نامههمایوندر مورد 

 یابد.انجام پژوهشی مستقل در این خصوص ضرورت دوچندان می ،روازاین ؛است
 روش پژوهش. 1-4

مند انجام صورت نظام یعنی توصیف عینی و کیفی محتواي مفاهیم به ؛روش این پژوهش تحلیل محتواست
ها، گردآوري اطالعات، تجزیه،  الؤجاد سشود. در پی اقدام به شناخت مسئله،تعریف آن، تدوین و ایمی

ها و منابعی که در این مقوله ها،کتابگیري انجام شده است. در این پژوهش از انواع متنتحلیل و نتیجه
پژوهش است. ابزار  ۀعمادفقیه کرمانی حجم نمون نامههمایوناستفاده شده است. کتاب  ،وجود دارد

 رونیکی و فیش بوده است.افزارهاي الکتتحقیق، کتابخانه و نرم
 پژوهش . مبانی نظري2
 ساختارگرایی. 2-1

بیستم  ةدوم سد ۀروش ساختارگرایی در نیم هاي رایج در علوم اجتماعی است.ساختارگرایی یکی از نظریه
-شد. اندیشهاي گسترده به کار برده میگران زبان، فرهنگ، فلسفه ریاضی و جامعه به گونهاز سوي تحلیل

استروس، روالن -ینان دو سوسور آغازگر این مکتب بود و بعدها با نام متفکرانی چون کلود لويهاي فرد
بارت، میشل فوکو، ژرار ژنت، لوئی آلتوسر، ژاك الکان، آلژیر داس گراماس و ژان پیاژه آمیخته شده 

اما کشف ساختار  پذیر است،بار مطالعه امکاندر یک اثر کوتاه مانند سرود، دریافت ساختار با یک«است. 
ساختارگرایی با مطالعه ساختار زبان آغاز شد و  .)48: 1388(صفوي، »پذیر نیستکالن یک اثر بزرگ، امکان

یک ساختمان اجتماعی است و هر  ،ساختارگرایان به این نتیجه رسیدند که زبان« ها توسعه یافت.بعد
: 1384(جهانبگلو، »کند ها را وسیع و متحول مینها یا متروایت فرهنگ، براي رسیدن به ساختارهاي معنایی،

هر اثر فقط همچون به «زیرا  ؛ساختگراها معتقدند هر اثر، خود بهترین توصیف براي خویش است .)50
هاي ممکن تحقق آن  این نمود فقط یکی از صورتو  شودنمودي از یک ساختار مجرد و عام نگریسته می

اختارگرا باید تمایزهاي سطحی و ظاهري بین متون را کنار بزند تا به س .)20: 1392(تودوروف، »ساختار است
هاي دوگانه ترین مفهوم ساختارگرایی، تقابلاساسی«آن عنصر یگانه و ثابت متون یا معناي متن دست یابد. 

 هاي دوگانه شکلاند که تفکر انسان بر مبناي تقابلساختارگرایان بر این عقیده .)15: 1370(بارت، »است
شعر نوعی «هاي ادبی و در میان متن )25: 1392فرد، (پیشگاهی »ها ذاتی ذهن بشر هستندتقابل«گرفته است این 

کار و نقش زبان در وزانگیزد که براي درك ساسازد و برمی متقابل میان دو عنصري را برجسته می ۀرابط
معانی اظهارات پیچیده به معانی «ساختاري  در معناشناسی .)112: 1994(برادفورد، »گیرندکانون توجه قرار می
گیرند، بررسی اي را که از طریق آن، این اجزا در کنار هم قرار میشوند و نیز شیوه اجزایشان وابسته می
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 .)47: 1389افشانی،(رمضانی گل »کندشناسی واژگانی، کلمات و شاید تکواژها را مطالعه میکند، معنیمی

معنی روابط مفهومی و در سطح واژگانی  شود،می شناسی زبانی بررسیعنییکی از موضوعاتی که در م
 نظام زبان یا معنی درون زبان است.

 هاي دوگانه. تقابل2-2
زیرا از ازل ساختار جهان هستی بر  ؛ترین مباحث مورد توجه ساختارگرایان استدوگانه از مهم هايتقابل 

شناس  هاي دوگانه را نخستین بار نیکالي تروبتسکوي واجتقابل ریخته شده است. اصطالح تقابل ۀپای
هاي شناسی و آواشناسی بهره برد و به تقابل میان واجاو از تقابل در واج« روسی مطرح کرد.

پردازان ساختارگرا از . پس از او نظریه)113: 1380(مارتینه، »پرداخت واك، غنّه/غیر غنّه و... واکدار/بی
-شناسی و روانفلسفه، مطالعات فرهنگی، انسان شناسی،شناسی، روایتمختلف زبانهاي  حوزه ها درتقابل

از  اغلبشناسی  در معنی« .هستندمند شعر ریز ساختار نظامپایه ،بنیادین يهااند. تقابلشناسی بهره برده
. )99-117: 1383(صفوي، »اي از تقابل استگونه تنهاشود؛ زیرا تضاد اصطالح تقابل به جاي تضاد استفاده می

مند و بسیار طبیعی هاي نظام ها یکی از ویژگیتقابل«. معنی نیستندهاي هم ها الزاماً محتاج واژهزبان چون
زیرا از عملکردهاي بنیادین ذهن آدمی  ؛)137: 1381(پالمر، »تواند مورد بررسی قرار گیردزبان است و می

 .غز قرار دارد: راست/چپ، خوب/بد، زندگی/مرگدر پشت زبان، ماهیت دوتایی م« هاست.خلق تقابل
ما در ذات خود  کند و داراي دو بخش هستند...که مغز تولید می ندناپذیرهاي اجتناباین دوشاخگی

گونه سازد. همان ها زیربناي فرهنگ را میکه این دوگانه )14-13: 1376(استروس، »موجودات دوتایی هستیم
هاي ها وجود دارد، در آثار نظم و نثر ادب فارسی، نمونهت این تقابلکه در نظام اجتماعی و در طبیع

ترین نظام داللتی، اصلی«توان یافت که به اثر ادبی نظام و ساختار هنري بخشیده است. فراوانی از تقابل می
ر بخشد و در تفسیها نظم و ارزش می هاي دوجزئی است که خواننده به آناي از تقابلدر واقع، مجموعه

 .)136: 1386(برسلر، »گیردها بهره می متن از آن
 بندي انواع تقابلطبقه. 2-3

ها را ابتدا به دو نوع  تقابل. «کردبررسی و بندي توان از منظرهاي گوناگون دستهدوگانه را میهايتقابل
رواژگانی و تقابل دوتایی نیز خود به دو دستۀ تقابل دوتایی غی د.نکندوتایی و غیر دوتایی تقسیم می

هاي دوگانه غیرواژگانی شامل: مکمل، مدرج، وارونه، جهتی و ضمنی  تقابل شود.واژگانی تقسیم می
. براي پی بردن به دریافت بهتر از متن ادبی تقابل شخصیت نیز در آثار ادبی )37: 1376(صناعتی، »شود می

هرچند مورد  نشده است؛اکنون بررسی یکی از متون ادبی است که تنامه همایون گیرد.مورد توجه قرار می
 توجه بزرگان علم و ادب همچون خواجوي کرمانی و حافظ بوده است. 

 کرمانی . عمادفقیه2-4
شیخ االسالم، خواجه عمادالدین علی فقیه کرمانی، متخلص به عماد و معروف به عمادفقیه کرمانی 

شمار  ان برجسته و معروف قرن هشتم هجري بهیکی از شاعران و عارف ه.ق)773یا  772درگذشت –ه.ق 690ة(زاد
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 ۀعمده شهرت او، به خاطر اشعار زیبا و عارفان .)1386(منگلی، »است موردتوجه حافظ بوده«آید که می
مقام فقاهتی خویش، سرودن  برخالفاوست که مضامین معنوي و اخالقی دارند. وي از عنفوان شباب، 

ثار متعددي از خود به یادگار گذاشت. از جمله آثار او، عالوه بر و تا پایان عمر، آ کردشعر را نیز آغاز 
 ۀناممحبت، صفانامه، نامههمایونند از اتوان به پنج مثنوي نیز اشاره کرد، که عبارت دیوان غزلیاتش، می

 .)15: 1348(همایون فرخ ، است نامهطریقتو  نامهده، نامهصحبت ،صاحبدالن
 هانامههمایون. 2-5
ت و هرـش، بقادوام، یک سو شاهد ، از شتنددانظم و شعر در  دستی«کسانی که جه به این که با تو 

ه یخ مشاهدرتارش نگا مینۀرا در ز کتیحر ،یگر سوو از دند دبورش شاهکاو  یـسدوفر محبوبیت
و در د ـجدی ايانگیزهین با ابنابر ؛دمضاعف یافته بو اهمیتیرخ ارزش و موو یخ راـتدر آن ند که کرد می

 دره ـد کـسبب ش هازمینهین ا یدند.م ورزهتماایخ ربه نظم تا سیدوفراز  تقلید اـبم اـنن و اـن يستجوـج
 دـید آوـجوبه  نهضتی یخی نیزرتا ينظم حماسهها صۀعر، در یسییخنورا نهضت تاـباه رـهمل وـصر مغـع

ذوق و پسند  ۀرا نمون شاهنامهکه  ستهایی ا ها، اثر طبع سرایندهاین منظومه .)555-556: 1370، يضوـ(مرت
دوم  ۀشاعرانی در شمال غربی ایران، در نیم« را ساختند. نامههمایونخاطر خود یافتند و به پیروي از آن، 

پرور خراسان متفاوت بود. نامدارانی چون ششم، پیدا شدند که کارشان با شاعران سرزمین ادب ةسد
روانی، خاقانی شروانی و نظامی گنجوي در آذربایجان از این ابوالعالي گنجوي، قوامی گنجوي، فلکی ش

شیوه و حرکت همانان بتوان  ۀزیست، دنبال هفتم می ةسد ۀاند و شاید شعر حکیم زجاجی را که در میان دسته
 ظفرنامه نوـهمچل مغو ة، در دوریخیرتا يرشاهنامهنگا، اـهودهرـیخ سراـن تـیا .)326: 1363(صفا، »شمرد

را حکیم زجاجی در قرن  نامه همایوناست. اولین  نامهنهمایوو  لگشادفتر د، نامهزانغا، ستوفی)(حمداهللا م
هفتم در تبریز در وزن متقارب در دو جلد سروده است که جلد اول در دسترس نیست. عمادفقیه کرمانی 

طرق مختلف، خواه اثر ادبی به «خود را در قرن هشتم سرود. با توجه به این موضوع که یک  ۀنام همایون
صورت مجازي بر زندگی شاعر، ساختار شخصیتی او و محیط اجتماعی که او صورت مستقیم و خواه بهبه

را با توجه به این که  نامه همایونکرمانی  عمادفقیه ،)293: 1384(مکاریک، »در آن پرورش یافته، داللت دارد
ساختار نوآیین  ان خود سروده است.عارف و اهل سلوك بوده و بر اساس شرایط و وضع موجود زم

این  ةهایی که شالودتر و التذاذ معنایی به ساختار آن و تقابلبراي فهم عمیق ،کندایجاب می نامه همایون
 .توجه شودریزي کرده مثنوي را پی

نو صورت ساختار فرم  .2-6   نامههمایو
گونه  داراي هیچ ،دـدهح میـرفانی توضیـردي عـرا با رویک» اخالص«، این مثنوي کوتاه که نامههمایون

عنوان  که او براي مبارزالدین به» دیوانی«گوید که الف، عمادالدین می 111فحۀ بندي نیست. در صفصل
متعلق به مجلس شوراي  ۀ، نسخنامهطریقتنام دارد. این مثنوي در پایان  نامه همایون است، هدیه فرستاده

، بیت) 19(شامل هشت بخش با این عناوین است: توحید  نامه همایون .)28 :1348(همایون فرخ ، ملی ثبت است
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، سبب فرستادن اشعار بیت) 17( ، حکایت بخواب دیدن خواجه هر دو کون صلعمبیت) 12( الحالفی حسب
بیت)،  23( الدین شاه شجاع اناراهللا برهانهبیت)، فی مدیح پادشاه سعید جالل 20( پادشاه سعید ۀخانبه کتب

بیت) که  42( بیت)، الدعا و خاتمه 36( بیت)، حکایت دیدن پادشاه مغفور را در خواب 53( ی الموعظهف
ها بیانگر محتویات  شود. تخلص عماد در آخرین بیت آمده است. عنوانبیت می 242شامل  در مجموع

 ر است. این اثر داراي یک طرح کلی در سطح ساختا ،نظر می رسدخویش است. به ۀابیات زیرمجموع
 کند:را در این بیت بیان می نامههمایوننهادن این مثنوي به دلیل نام

 چو شوخی کردم و دیوانه گشتم
 
 

 نامه را عنوان نوشتمهمایون
 )8(کرمانی:                                                        

 کند:در این ابیات بیان می و تهکردن آن به شاه شجاع را وحی الهی دانس، دلیل هدیهعمادفقیه
 رسید از هاتف غیبم اشارت

 
 که بگشا فال و بگزار استخارت

 قدیر حق کردم توکلتچو بر  
 

 گشودم مصحف از روي تفأل
 در سطر اول بر آمد سورتی 

 
 که در شأن محمد بود منزل

 )8(کرمانی:                                                            

 در یک نگاه نامههمایونساختار 
 ابیات فهرست

 19 توحید

 12 الحالفی حسب

 17 حکایت به خواب دیدن خواجه هر دو کون صلعم

 20 پادشاه سعید ۀخانسبب فرستادن اشعار به کتب

 23 الدین شاه شجاع اناراهللا برهانهفی مدیح پادشاه سعید جالل

 53 هظفی الموع

 36 غفور را در خوابحکایت دیدن پادشاه م

 42 الدعا و خاتمه

 242 مجموع ابیات

 اند:نامه آمده هایی که در همایوناسامی شخصیت -
 ،االمین، خضر(جبرئیل،ایوب، خواجوکامو، روح ، شامل اشخاص دینینامههمایونها در مثنوي شخصیت

ضر، عیسی، موسی و عماد) و خلیل، محمد، سلیمان، بایزید، سلیمان، شیخ جام، پیرزاوه، سید احمد، خ
(آزر، شاه غازي، جمشید، ایاز، ایلخان، افالطون، شیرین، سکندر، خاقان چین، مبارزالدین محمد،  غیردینی

هاي شخصیتی و فردي متفاوت و گاه متضاد شود. عماد با علم بر این که قرارگرفتن ویژگیفریدون) می
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 یو غیردین یدین يها شود، از شخصیترگذاري بیشتر میها و تأثی سازي آندر کنار یکدیگر، سبب برجسته
 بهره برده است. يدر مثنو

عاشقانه است. وفور لغات عربی و اصطالحات  اي از مضامین عارفانه وشعر عماد آمیزه: از لحاظ سبکی -
هاي تازه و بدیع کم است. فقدان تر است، ترکیب ختهاي قبلی، یکنواعربی، زبان شعر نسبت به دوره

. سبک شوددر آن دیده می شدن بسامد برخی مختصات قدیمبرخی از لغات کهن سبک خراسانی و کم
 عماد، به سبک عراقی نزدیک است. 

عرفان اخالقی است. وصف و ثنا، مدح، پند و اندرز، تکیه بر دنیاگریزي و : از لحاظ فکري-
 دوستی است. آخرت

 ست.فهم او همه زبان عماد ساده :به لحاظ زبانی-

   نامههاي معنایی در همایونتقابل .3
 تقابل مدرج. 3-1
هاي  یکی از مالك بندي هستند.این نوع تقابل در میان صفاتی وجود دارد که به لحاظ کیفیت، قابل درجه«

هاي  صورت تفضیلی است. در چنین شرایطی، نفی یکی از واژهها به ها، کاربرد آنصوري این متقابل
هوشنگ جوان «ضرورتاً به این معنا نیست که (هوشنگ پیر نیست) براي مثال  دیگر نیست. ةاژمتقابل، اثبات و

ر در دو انتهاي گا هستند.در این نوع تقابل، دو نوع محمول، در تقابل با هم  .)crystal,2003: 89( »است
 ،خیلی زیاد )very much(خیلی و  )very(اگر بتوان صفت را با « ها باشند. متقابل مقیاس پیوستاري ارزش

How)( قدر و چه)how much( صفت  براي مثال چه مقدار، آورد مدرج است؛)tall( چون  ؛بلند، مدرج است
بلند،  )top(قد او چقدر است؟ ولی  او چقدر بلند است؟/ )?How tall is he(بیاید و بگوییم:  )how(تواند با می

آن قفسه چقدر بلند است؟ یعنی پذیرفتنی  (?How top is that shell)توان گفت: مدرج نیست؛ زیرا نمی
همیشه تنها یکی از « گیرد. دستوري، صفت قرار می ۀاین نوع تقابل در مقول )Hurford,2007:125( »نیست

ها براي پرسش و  یعنی تنها یکی از این صورت ؛نشان استدار و دیگري بیهاي متضاد، نشان صورت
در این نوع تقابل اثبات یکی از   .)137: 1381(پالمر، » گیردتفاده قرار میصحبت پیرامون کل معنی مورد اس

یعنی اگر دو واژه در دو انتهاي پیوستاري از مفاهیم مربوط به هم اما ؛ مفاهیم الزاماً نفی دیگري نیست
 گیرد. میترین که مقابل بلندترین قرار  مانند کوتاه ؛داراي تضاد مدرج هستند ،شده قرار گیرندبنديدرجه

 ها از نظر دستوري صفت هستند.این تقابل مورد از تقابل مدرج دیده شد. 6از  نامه همایوندر 
 در زمانه نکردي بد هرگز که

 
  

 به نیکوسیرتی گشتی نشانه
 )10: 1348(کرمانی،                                           

 بد/نیکو هر دو از جنس صفت هستند.
 من با گفت نصیحت وقت خرد

 
 دشمن دوست کن،نی دوست دشمنکه

 (همان)                                                             
 دشمن/دوست دو اسم که در معناي صفت دو بار بکار برده شده اند.
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 دلم از پیر دهقان یاد دارد
 

 که تخم تلخ بر شیرین نیارد
(همان:                                                                

11( 
 تلخ/شیرین 

 سکندر گفت با خاقان چینی
 

 که نیکو نبود ار با بد نشینی
 (همان)                                                             

 نیکو/بد
 ابدال ز گفتمی ايشوریده شبی

 
 هر حال به ،به زمستی هشیاري که

 )12(کرمانی:                                                    

 هوشیاري/ مستی          
 به جان پاك جان آفرینش

 
 به پیدا و نهان آفرینش

 )14(همان:                                                                   

 پیدا/ نهان

 تقابل مکمل .3-2
هوشنگ زنده «شود یعنی وقتی گفته می ؛دیگر است ةمتقابل اثبات واژ ةفی یکی از دو واژن«در این تقابل، 

ها  ها، محمولدر این تقابل .)crystal,2003: 89( »هوشنگ مرده است ضرورتاً به این معنی است که »نیست
ل با یعنی زمان یک محمو؛ ها حذف است احتماالت مربوطه در بین آن ۀآیند و همصورت جفت میبه

(غلط)  false/ (درست)  trueمثل  ؛محمول دیگر در تقابل مکمل است که مستلزم نفی محمول دیگر باشد

در تقابل مکمل مثل تقابل مدرج، صفات  .)Herfurd,2003:12 1( گوینداین نوع تقابل را دوگانه نیز می
اصلی که در آن با هم  ۀمعنی از تمام جهات به استثناي مشخص« پذیر نیستند. در تقابل یادشدهدرجه

 ) Lobner,2002:91( »بندي بین واژه وجود ندارداختالف دارند، یکسان است و هیچ نوع پیوستار درجه
 ها اسم هستند.دستوري این تقابل ۀاز نظر مقول .مورد تقابل مکمل یافت شد 13 نامه همایوندر 

 در    خواب دهیبود و د داریب دلم
 

 

 محراب يسوجان  ۀکلب در تنم
 

 

 )6: 1348،ی(کرمان 
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 بیدار/خواب 

 شبی در برزخ بیداري و خواب
 

 خضر را یافتم در طاق محراب
 ز سر تا پایم از هیبت بلرزید 

 

 من دید روي در مرحمت چشم به
 )7(همان:                                                     

 بیدار/خواب، سر/ پا    
 ار توانی صلح کردن مکن جنگ

 
 که با شکر نه شاید زهر خوردن

 شبی بر شاخ گل می گفت بلبل 
 

 که بد با نیک چون خار است با گل 
 دلم از پیر دهقان یاد دارد 

 

 که تخم تلخ بر شیرین نیارد
 )11(همان:                                                    

 /شیرین جنگ/صلح، شکر/زهر، خار/گل، تلخ
 شوریده اي می گفت ز ابدالشبی

 
 که هوشیاري ز مستی به هر حال

 گر آید سیلی از صحرا به بستان 
 

 دگر کس گل نه چیند از آن گلستان
 به هر وحشت که در دنیا کشیدند 

  
 شراب انس در عقبی چشیدند

 معنی مرا رمزي است معلوموزین 
 

 بگویم نکته اي از آن سر مکتوم
 یرش از محراب راندهمریدي پ 

 

 غریقی پیکرش در آب مانده
 )12(همان:                                                    

 هوشیار/مست، صحرا/بستان، دنیا/عقبی، معلوم/مکتوم، غریق/آب
 الحزانم نهادندقدم در بیت

 
 در فردوس بر رویم گشادند

 نواییبصورت در لباس بی 
 

 پادشاهی مقام در به معنی،
 )14(همان:                                                              

 بیت الحزان/فردوس، بی نوایی/پادشاهی 

 تقابل دوسویه .3-3
به  .مثل خرید/ فروش یا زن/ شوهر و غیره ؛دوسویه با یکدیگر قرار دارند ۀها در رابط این دسته از تقابل«

 »پس کامبیز کتابی به هوشنگ فروخته است ،کتابی از کامبیز خریده باشداین معنی که اگر هوشنگ 
همان رابطه  در حالت دیگر،و  شودبین دو چیز یا دو شخص توصیف  ۀاگر رابط .)118: 1383(صفوي،

شخص یا آن دو  شوند،هنگامی که آن دو چیز یا دو شخص به ترتیب متضادي ذکر شده باشند، توصیف 

قرار داشته  y  در زیر  x، یعنی اگر(پایین) blew/ (باال)bove  مثل؛ با هم قرار دارند در تقابل دوسویه شیء
و این  )saeed,2004:67( گویند.) هم میconverseقرار دارد. این نوع تقابل را وارونه (  xدر باالي y ،باشد
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گیرند می  presuppositionاي آن را رابطه«و  )141: 1381(پالمر،» گویندتقابل وارونه می« نوع تقابل را
 .)crystal,2003:89( »(همسر) wife /(شوهر) husbandمثل
 هاي دوگانه از جنس اسم و فعل است.مورد تقابل دوسویه یافت شد. تقابل 24 نامه همایوندر 

 لب جان از وقایع به کآمد مرا
 

 گشت ضایع جانم و فرسود تنم

 )6: 1348(کرمانی،                                                         

 تن جان/
 ز درد درد دوران مست گشتم

 
 بزیر پاي محنت پست گشتم

 (همان)                                                             

 پست گشتم مست گشتم/
 شکسته کشتی ام در موج عمان

 
 چو ایوبم غم و محنت ز عمان

 (همان)                                                                       

 کشتی/موج
 بحالم ناگهان دولت نظر کرد

 
 از اقلیم دلم محنت بدر کرد

 (همان)                                                                      

 محنت بدر کرد دولت نظر کرد/
 و ز آن پس پیش ارباب فضایل

  
 دل ۀمزي بیان از قصکنم ر

 دلم بیدار بود و دیده در خواب 
 

 جان سوي محراب ۀتنم در کلب

 )6(همان:                                                                   

 جان دیده، تن/ خواب، دل/ پیش، بیدار/ پس/
 ز نور او چراغ دل منور

 
 ز بوي او دماغ جان معطر

 )7(همان:                                                                  

 جان چراغ، دل/ نور/
 خلیل آسا بت آزر شکستم

 
 عروسی چند را پیرایه بستم

 ها را در نوشتم گهی افسانه 
 

 چو قرآن ناسخ تورات گشتم

 )8(همان:                                                                    

 تورات آزر، قرآن/ خلیل/
 کردنار توانی صلح جنگ مکن

 
 که با شکر نه شاید زهر خوردن

 رعیت را به احسان کن رعایت 
 

 حمایت واجب بود شاهان بر که
 )11(همان:                                                       

 شاه  زهر، رعیت/ صلح، شکر/ جنگ/
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 سیلی از صحرا به بستانآید  گر
 

 از آن گلستان نچیند گل کس دگر

 )12(همان:                                                                
 گلستان گل/ ستان، /ب صحرا

 به جان پاك جان آفرینش
 

 به پیدا و نهان آفرینش
 صبح و شام اصحاب طریقتبه 

 
 به ذکر و فکر ارباب طریقت

 ه مروارید اشک طفل محرومب 
 

 به یاقوت سرشک پیر مظلوم
 )14(همان:                                                

 پیر طفل/ ارباب طریقت، شام، اصحاب طریقت/ نهان، صبح / پیر، پیدا/ طفل/
 نوازشهر دم می خویش لطف به

 

 سازش تو مرهم رسد، زخمی وگر

 )15(همان:                                                              
 مرهمی  زخمی/

 تقابل جهتی. 3-4
مستلزم حرکت به سوي یا  »رفت«نسبت به  »آمد«اي از این تقابل رفت/ آمد است. در چنین تقابلی نمونه«

این نوع تقابل،  .)119: 1383(صفوي، »کردنکردن/ دریافتاز سوي گوینده است یا آوردن/ بردن یا ارسال
ها حرکت در یک جهت و دیگري همان حرکت را در جهت  یکی از واژه« .کندحرکت را توصیف می

این نوع تقابل را (کشیدن)   pull/(فشاردادن  push(رفتن) یا go(آمدن)/   comeکند. مثل مقابل توصیف می
توانند تحت عنوان بیش از ها می برخی از جفت واژه .)saeed,2004: 67(»گویندنیز می )reverse(معکوس 

تقابل دوسویه و نیز جهتی تلقی  ءتوانند جزمی(فروختن)   sell/ (خریدن) buyبندي شوند. یک نوع تقابل، دسته
(به  to the righit ofیا   below/ aboveهاي جهتی از جمله حروف اضافی مکانی مثل  بسیاري از تقابل شوند.

در   .)Lobner,2002: 93( »واحد، متقابل دوسویه هستند (به سمت چپ) در آنِ to the lift of/ سمت راست)
این نوع ویژگی در  مورد تقابل جهتی یافت شد. ویژگی مهم این نوع تقابل، حرکت است. 12 نامههمایون

دستوري این  ۀپوشانی وجود دارد. مقولهاي جهتی و دوسویه نیز همبین متقابل ها وجود دارد.نمونه ۀهم
 ها اسم و فعل است.  نوع تقابل در نمونه

 داده است دست بوسشپاي تا مرا
 

 است نهاده سر آستانم بر فلک
 )6: 1348(کرمانی،                                        

 فلک بوس/پاي
 آن پس پیش ارباب فضایل وز

 بود و دیده در خواب بیدار دلم 
 

 کنم رمزي بیان از قصه دل
 در کلبه جان سوي محراب تنم

 )6(همان:                                                                   
 جان سوي محراب  دیده خواب، تن در کلبه/ دل بیدار/ پیش، پس/
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 تا پایم از هیبت بلرزید سر ز
 

 مرحمت در روي من دید چشم به
 )7(همان:                                                                  

 پا  سر/
 آسا بت آزر شکستمخلیل

 

 عروسی چند را پیرایه بستم
 )8(همان:                                                                   

 بستم شکستم/
 بر شاه گردون فرس، راند اگر

 
 چو بازآید چکد از تیغ او خون

 زه بستهپرچمی بر نی سپاهش 
 

 درفش کاویانی را شکسته
 دست گیرد خنجر کین بر اگر 

 

 فلک را افتد از سر خود زرین
 )9(همان:                                                                

 افتد شکسته، گیرد/ باز آید، بسته/ راند/
 که آن باقی بماند تا قیامت

 
 و زین حاصل نباشد جز ندامت

 گفت با من نصیحت وقت دخر 
 

 که دشمن دوست کن،نی دوست دشمن
 )10(همان:                                                                

 نی دوست دشمن حاصل نباشد، دشمن دوست کن/ باقی بماند/
 کن به رحمت این دعا رااجابت

 

 مکن محروم و نومید این گدا را
 )14(همان:                                                                  

 اجابت کن/ مکن محروم 

 تقابل واژگانی. 3-5
مثل  ؛ساز در تقابل با همدیگر قرار دارندهاي منفی واژههاي متقابل به کمک تک در این نوع تقابل واژه«

  .)119: 1383(صفوي، »(آگاه/ ناآگاه)
 دستوري این تقابل فعل و اسم است. ۀمقول ابل واژگانی یافت شد.مورد تق 6 نامه همایوندر  

 که آن باقی بماند تا قیامت
 

 حاصل نباشد جز ندامت وزین
 )10: 1348(کرمانی،                                                      

 باقی بماند/حاصل نباشد
 گنج شاه استشه بی که گفتا خرد

 

 خاك راه استولیکن گنج بی شه 
 )11(همان:                                                                     

 شه بی شه/  
 دلم از پیر دهقان یاد دارد

 
 که تخم تلخ بر شیرین نیارد

 شه با گنج به یا گنج بی شاه خرد را گفتم اي داناي آگاه 
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 )11(همان:                                                                       
 دارد/نیارد، شه با گنج/ گنج بی شاه 

 دیدم از دوردر احوال جهان می
 

 رفت از بصر نورز رویم رنگ می

 )12(همان:                                                                   
 رفتمی دیدم/ می

 به جز جودي ز ظلت نیست محتاج
 

 که جودي کاز تو باشد،خوش بود باج
 )15(همان:                                                      

 جودي باشد جودي نیست/
 تقابل معنایی  . 3-6

تباین معنایی در اصل نوعی «شود که مفهومشان در تقابل با یکدیگر است.این تقابل به دو واژه محدود می
-توان گروهباره میدر این آید.معنایی پدید می ةان مفهوم چند واژه در یک حوزتقابل معنایی است که می

شنبه/ جمعه را  شنبه/ چهارشنبه/ پنجشنبه/ دوشنبه/ سه/ شرق/ غرب یا شنبه/ یک،شمال/ جنوب هایی نظیر
امروز «گوییم وقتی می براي مثالها تأیید دیگر اعضاي این حوزه است.  در نظر گرفت که نفی یکی از آن

-تواند این معنی را القا کند که امروز یکشنبه، دوشنبه یا روز دیگري غیر از شنبه است. واژهمی »شنبه نیست

در تقابل  شرق/ غربیا  شمال/ جنوب توانند دو به دو با هم در تقابل باشند؛ براي مثالهاي متباین می
وقتی دو محمول به «: چنین گفت توان اینیبه زبانی دیگر م. )121-120: 1383(صفوي، »جهتی با یکدیگرند

اند. تباین این معناییبها و غیره، داراي ت ها، گیاهان، رنگمثل نظام گل ،گشادگی متعلق باشندنظام کران 
در  (Herford:2007: 124)» گویندهم می  multiple incompatibilityچندگانهمعنایی را تناقض یا ناسازگاري 

شود که براي اي یاد میاز این نوع تقابل با اصطالح خواهرهاي طبقه« :گفت توانتعریفی دیگر می
ها در  رنگ ۀرود که در یک طبقه در یک سطح مشابه باشند. مثل طبقهایی به کار میتوصیف واژه
لذا با یکدیگر در تضاد هستند. برخی از  ؛اندهاي آبی و قرمز، اعضاي خواهرهاي یک طبقهانگلیس، واژه

به آن ي سادگی و بدون تغییر کل نظام روز دیگر توان بهروزهاي هفته و نمی ۀمثل طبق اند.قات بستهاین طب
فروشی فروخته بستنی ةهاي بستنی که در یک مغاز مثل طعم ؛اما برخی از طبقات باز هستند، اضافه کرد

 ند.گویتباین معنایی را تقابل متقاطر یا قطري هم می .)saeed:2004: 68( »شودمی
 دستوري این نوع تقابل تنها اسم است.  ۀمورد تقابل معنایی یافت شد. مقول 4 نامه همایوندر   

 خطی دیدم به سرخی بر گل زرد
       

 که خار از بوستان باید بدر کرد
 )11: 1348(کرمانی،                                        

 زرد  سرخ/
 فردا نباید خوردن امروز غم

 

 ف دوش کاري کردن امروزخال
 )12(همان:                                                    

 امروز فردا، دوش/ امروز/
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 اصحاب طریقت به صبح و شام
 

 به ذکر و فکر ارباب حقیقت
 )14(همان:                                                      

 شام صبح/
 تقابل شخصیتی. 3-7

دینی و غیردینی تقسیم  ۀبه دو دست نامه همایونهاي انسانی مطرح در اشعار عمادفقیه کرمانی در یتشخص
 ۀاندیش ۀعماد بر پای ها به این نتیجه رسید که مضامین اشعارتوان از این تقابلنگري میشوند که با ژرفمی

 یافت شد: نامه همایونتقابل شخصیتی در  10 دینی است.
ــه رو او پـــــی ــ کـــ ــبیل اســـــت اديهـــ  ســـ

 

ــی ــروانش از کــــ ــل پیــــ ــت جبرئیــــ  اســــ
 )5: 1348(کرمانی،                                             

 جبرئیل هادي سبیل/
 آسا بت آزر شکستمخلیل

 

 عروسی چند را پیرایه بستم

 )8(همان:                                                              
 آزر خلیل/

 چنگ بنوازد به سازم چون مور
 

 نه جویم جنگ محمودي کایازم

 )9(همان:                                                                
 ایاز محمود/
 رفت بر باد سلیمان تخت چون که

 

 خنک شاهی که دل بر تخت ننهاد
 )10(همان:                                                            

 شاه سلیمان/
 شیرین گفت شیرین در مدائن چه

 
 که بی خسرو جوي ارزد خزاین

 سکندر گفت با خاقان چینی 
 

 که نیکو نبود ار با بد نشینی
 )11(همان:                                                            

 خاقان چینی  سکندر/ شیرین/خسرو،
 محراب راندهمریدي پیرش از 

 

 غریقی پیکرش در آب مانده
 )12(همان:                                                              

 غریق  مرید پیر/
 پیري چند و با هریک مریدي که

 

 چون بایزیدي یکیهر معنی به
 )13(همان:                                                             

 بایزید مرید/
 از روي تحسینه واقفی ک الهی

 

 دعا ام را خضر گفته است آمین

 )14(همان:                                                              



 ش. هـ 1400، زمستان 4، شمارة سال دوم یدورة عراق یپژوهشنامۀ متون ادب                                                    53 

 خضر عماد/
 ز کان مغفرت، مغفر کن او را

 

 جهانگیري فریدون فر کن او را

 )15(همان:                                                             
 فریدون(محمد مبارزشاه)/  را او

 عمادفقیه کرمانی ۀنام همایونهاي دوگانه در نمودار تقابل

 
 

 تقابل شاه/ درویش. 3-8
 درویش است. عماد موضوع شاه/ۀ بینی عارفانموضوع اصلی و مرکز تفکر و جهان

 دارند شاهی از درویشکه شاهان
 

 نه از تدبیر و جهد خویش دارند
 )6: 1348(کرمانی،                                            

گرایش به عرفان در ادبیات به  ۀهاي عرفانی جایگاه خاصی در ادبیات کالسیک دارد. پیشینآموزه
م نیز بسیاري از ادیبان و گردد. در دوران پس از اسالمیهاي عرفانی مانی و تعلیمات مانوي باز آموزه

ها و از پیشگامان، ابوسعید عرفانی پرداختند. از میان آن ۀمایشاعران ایرانی به خلق آثار ادبی با درون
صورت رسمی با غزلیات عرفانی سنایی غزنوي در اما ورود عرفان به شعر به، توان نام بردابوالخیر را می

به نحوي که بسیاري از  ،عراقی در شعر عرفان با آن آمیخته شدقرن ششم آغاز شد. بعدها با پیشرفت سبک 
 و تعابیر و اصطالحات عرفانی به شعر رایج از آن دوره رخنه کرد. از جمله این اصطالحات، تقابل شاه

. این تقابل بعد از قرار گرفته استساز کنار سایر موضوعات عرفاندر  یدرویش است که در ادبیات عرفان
هفتم و هشتم به بعد در اشعار شاعران عارف نظیر عطار، موالنا، سعدي، عراقی،  عمادفقیه  سنایی، در قرن

. معناي لغوي درویش و گرفتعرفانی جاي  خود خارج شد و در مفهوم کامالً ةکرمانی از صورت ساد
جب تعلقی به آن وجود داشت، موگردانی از دنیا و بیمساعدي که در فرهنگ اسالمی، براي روي ۀزمین

درویشی مترادف با فقیر در معناي عرفانی کاربرد . عرفان عابدانه شد ةگستردگی کاربرد این واژه در حوز
کار برده است. او ه این تقابل را ب نامههمایونویژه در تقابل با شاه دارد که نماد خداوند است. عماد در 

گذارد و با زبان نمادین عرفانی ش میقدرت ناچیز آدمی و نیازمندان را در برابر عظمت خداوند به نمای
خدا هم بر این و  را مانند درویش نشان دهد که نیازمند آن شاه حقیقی یعنی خداوند است. تقابل شاه یآدم

تعالی است که بر کشور حکم معنا آورده شده است. در اصطالح عارفان و ادبیات عرفانی، شاه مظهر حق
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هاي از تقابل نامه همایونید به بخشش او دارند. عمادفقیه کرمانی در راند و نیازمندانِ درگاهش چشم اممی
درویش،  بینوا، شاه/ کار برده است: شاه/ه دوسویه و مکمل و حتی واژگانی در چندین مورد این تقابل را ب

 بنده. شاه،شاه/ پیرکهن، دادخواهان/ شه، شاه/شه/بی
 شاه عدوبند ينظر بگشا ا

 

 اوندخدا را بنده و ما را خد
 )6(همان:                                                       

چیز هم  فقیر و گدا به معنی بی درویش به معنی مترادف صوفی نیز در عرفان مصطلح است، ولی با کلمات
 کار برده است.ه ب نامههمایونگونه که عماد در شود. همانکار برده میه ب

 دعا را این رحمت به کن اجابت
 

 را گدااین نومید و محروم مکن
 )14(همان:                                                       

 هاي قبل است. گدا که شاه در تقدیر از بیت تقابل شاه/
تعلقی و نداشتن رود. فقر در عرفان به معناي بیدرویشی مترادف با فقر در معناي عرفانی آن به کار می

هاي مکاتب  لفهؤنیازي از بخشایش در جهان دیگر نیز هست. فقر از مرزوي مادي است که شامل بیآ
 لمعالّعرفانی است. نزد عارفان و متصوفه هفت مقام مشهورتر است و آن مقامات را ابونصر سراج در کتاب 

د پدري عارف و توکل، رضا. عماد فرزنصبر، ند از: توبه، ورع، زهد، فقر، اذکر کرده است و عبارت
پس  .سالگی، بعد از فوت پدر، سرپرستی خانقاه را با برادرش به عهده گرفته استاو از پانزده .صوفی است

با فنا  شمار آید. فقر معموالًتوجه بهانتظار است که فقر نزد او مانند دیگر عارفان، از مقامات مهم و قابلقابل
اند: مترادف شده است.به همین دلیل گفته ،سیر الی اهللا ۀمرحلفی اهللا که آخرین  يو صورت متعالی آن فنا

عرفانی عماد در  ۀاندیش ،اهللا. در حقیقت الفقر اذا تم هو شود.وقتی فقر کامل شد، عارف خدا می
 ،دهد که معتقد است عنوان یک عارف نشان می که عماد بهگدا  مشهود است و این کارگیري تقابل شاه/ هب

طوري که در ظاهر و باطن و در دنیا و عقبی وجودي براي او نتوان متصور هاهللا شود بفیسالک باید فانی 
آموزد. اصلی ذات اوست، می ۀشد و در حقیقت او به سالکان راه طریقت را که همان اتصال به شاخ

جانان و فقر که تنها از طریق گدایی درِ  عرفانی را متذکر شده ۀ، این نکتنامههمایونعمادفقیه کرمانی در 
راه  ،او سعی دارد بینی عماد است. انهج ةدهندتوان بر نفس غلبه کرد. توجه به فقر نشانمعنوي است که می

نیازي از غیر خداوند و نیازمندي به خداست  زیرا فقر نزد عماد بی؛ طریقت را از شریعت به سالکان بیاموزد
و در کتب ) 35/16(س اَنتُم الفُقَرا الَی اهللا واهللاُ هو الغَنی الحمیدقران است: یا اَیها النّا ۀو برگرفته از این آی

عماد در قشیریه در فقر)  ۀرسال ۀترجم 41(باب  »الفَقرُ فَخري و بِه افتَتخرکه عرفانی حدیثی از پیامبر نقل شده 
رگاه حق را نصیب خود توان افتخار گدایی دها میسرگذاشتن دشوارينشان داده که با پشت نامه همایون

فقر نزد  مقامی که سالک خدا را شناخته و دیده است. ،کرد و در حقیقت در نگاه عارفانه به مقام فقر رسید
ها کارگیري تقابل هعماد مفهومش این است که سالک باید قلبش  از غیر خدا و دستش از مال، تهی باشد. ب

ت گرفته تا جایی که او فقر را بدایت تصوف أنش زمان او ۀمحصول ناخودآگاه عماد است که از جامع
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کند و رسم فقر را تشبه و تقلید از دانسته و فقراي واقعی و صادق را داراي زهد و مقام صدیقان معرفی می
نامد از این جهت که پیامبر دنیا را داند. عماد در جایی انسان را رعیت درگاه شاه میپیامبران و اولیاء می

 براي آخرت است.  ۀافزودن توشبراي دنیا  دراند و انسان در این درگاه فقط نهاده آخرت نام ۀمزرع
 کن رعایت احسان به را رعیت

 

 بر شاهان بود واجب عنایت که

 )7(همان:                                                          
 شاه تقابل رعیت/

فقر و غنا، هفتمین و آخرین وادي سیر طریقت را تشکیل  ،الطیرمنطقگونه که نزد عطار در همان
-فرد سالک باید قبل از آن وادي ،کید دارد و این در حالی است که معتقد استأدهند،عماد نیز بر آن ت می

کردن  ایتو این امر، مگر با تالش و رع بگذاردتحیر را پشت سر  و هاي طلب، عشق، معرفت، توحید
 درگاه حق، مقدور نیست.

 نواییبصورت در لباس بی
 

 به معنی در مقام پادشاهی
 )13(همان:                                                 

 شدن شاه و فقیر است.یکی ةکنندپادشاه این تقابل بیان بینوا/
 

چیز و بی کید دارد. کلمات درویش و فقیر و گدا و بینوا به معنیأهاي دیگر با شاه، تاین تقابل به تقابل
صورت مترادف به کار برده هب نامه همایونتنگدست، در ادبیات عارفانه مصطلح شده است و عماد در 

اما در واقع او پادشاه عالم است که مورد  ،بیندنوا میاست. عماد معتقد است، چشم ظاهر، درویش را بی
شجاع محبت د که عماد به شاهگیرجا نشأت میاین تفکر از آن گیرد.رشک و حسادت دیگران قرار می

امر براي او دشمن ایجاد کرده بود و ، این ویژه داشت و چون مرشد و طرف مشورت او در مسائل مهم بود
توان دید. نام دیگر هایی از حسد حسودان را میمحروم نشانه بستم و اجابت/ هاي شکستم/در تقابل

شاه  وي وي عماد فقط به یگانگی خداوند تأکید دارد.زیرا در این مثن ؛است االخالصفاتحه ،نامه همایون
در جایی دیگر عماد مقام درویش را که مرادف با فقیر و رعیت است، باالتر از داند.حقیقی را خداوند می

درویش مسکین که  عماد معتقد است که شاه، اگرچه از لحاظ دنیایی مقام باالیی دارد، دهد.شاه نشان می
زاد است. آها زیرا درویش داراي آرامش روحی است و از دلبستگی؛ ترجیح داردکند، بر او تالش می
او که در خانقاه شکل  ۀبینی عارفانه و صوفیانجهانو درویش محصول خودآگاه عماد است  تقابل شاه/

و  طور مستقیم یا غیرمستقیم انسان و مسائل تربیتیبه نامه همایونهاي دوگانه در گرفته است. موضوع تقابل
پیر و  و طفل/ پیر هدایت اوست. عماد در پی هدایت سالک به هر طریقی است و در این مقوله تقابل شاه/

عماد در تقابل شخصتی عمق ماجرا اندیشه کند.اند تا سالک به حقیقت آورده شده همچنین تقابل طریقت/
 ۀو این حاصل اندیش »االَرضاهللاُ ملک السموات و« دهد که مالک و شاه حقیقی خداوند استنشان می

داند که حقیقت فقر در او ظهور یافته عماد فقیر را کسی می دینی عماد و توجه او به شریعت و قرآن است.
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داند. به اعتقاد عماد فقر اول راه طریقت است که سالک باید با است و حقیقت خود را هم از خود نمی
 تأسی به آن به غنا و شاهی برسد.

ننگاه عماد در مثنوي  فقر در. 3-9  نامههمایو
وجود است که عبارت است از نیازمندي  هاي سه مکتب زهد، کشف و شهود و مکتبلفهؤفقر از م
الفقر «و در حدیثی از پیامبر اکرم  »یا اَیهاالناس اَنتُم الفُقَرا الی اهللا« فاطر: ةسور 16 ۀبه حق و در آی مخلوق

اغلب صوفیان مانند ابونصر سراج طوسی، ابوالقاسم  .)378، 2: ج1380(قمی،آمده است  »فخري و به افتخر
گرفته اند. نگاه عماد به فقر نشأتابوالحسن هجویري در طرح موضوع فقر به این آیه استناد کرده و قشیري

که هم عصر هجویري است. او در است از عقاید عارفان پیش از خود، از جمله خواجه عبداهللا انصاري 
فقر سه دسته است: فقر «. فقر با دو دیدگاه، زهد و کشف و شهود، پرداخته است ۀبه مقول صدمیدان

 .)97: 1397(انصاري، »اضطرار، فقر اختیار، فقر تحقیق
فقر  بهشود به صفات حمیده متصف شد. نگاه کرمانی کرمانی نیز مانند انصاري، معتقد است با فقر می

اما  ،است که معتقدند مسلمان نباید مالک چیزي از دنیا باشدنگاه عارف مکتب زهد و مکتب کشف شهود 
و از طرفی، فقر نزد  یعنی با وجود عدم تملک، به دنیا رغبت دارد ؛در حد نیاز و نباید دل به دنیا ببندد

توبه، ورع، زهد، « ند ازاتوجه است. نزد عرفا هفت مقام مشهورتر است و عبارتعارفان از مقامات قابل
عطار نیز در «فقیر حقیقی در عرفان فقط نیازمند حق است.  .)69: 1382(ابونصر سراج، » توکل، رضا فقر، صبر،

الطیر، فقر را ششمین وادي سیر طریقت نامیده است: طلب، عشق، معرفت، غنا، توحید، حیرت، فقر، منطق
ت. نزد عماد، فقیر کسی عطار این مقام را ترك نیاز و احساس نیاز معنی کرده اس .)273: 1382(کبیر،» فنا

کند، است که دستش و قلبش تهی باشد تا بتواند در مقابل هر گونه کششی که او را از خدا دور می
کند. گردد و به آن قرار میمقاومت کند. سالک در این وادي به صفت عدم اصلی خود و فقر ذاتی برمی

الوجود است که غنی بالذات واجب یا واجب ها و ممکنات فقیرند و تنها وجودانسان ۀهم« فقر ذاتی یعنی
رود. کار میهعنوان تصوف ب حالی و فقر آگاهی است که بهاست. یک معناي فقر هم فروتنی و شکسته

درویش و فقیر در نگاه عماد کسی است که  .)1593: 1377(خرمشاهی،  »چندان که به صوفیان اهل فقر گویند
داند و آنان را کند. او مقام درویشان را رفیع میصبر پیشه می ترك دنیا کرده و در برابر مشکالت آن

داند. او فقیري است در ظاهر و در باطن متعالی دانسته و او را مالک تمام مقامات دنیایی می ۀداراي رتب
 گیرد. ها میزیرا فرصت گناه را از انسان ؛داندمباهات می ۀپادشاه است. عماد فقر مادي را نیز فخر و مای

 
 یبصورت در لباس بی نوای

 

 به معنی در مقام پادشاهی
 )13(کرمانی:                                          
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 پادشاه  بینوا/
زیرا بودن و نبودن ثروت نزد عماد  ؛عماد معتقد است داشتن مال و جاه دنیوي با مفهوم فقر منافاتی ندارد

ود نیاید. نزد عماد فقر به معناي فناي نفس و سلب انانیت است. وجهاگر دلبستگی در آن میان ب ،یکی است
کند و به صفت اصلی و ذاتی خود شود و از دنیا و آخرت دل میسالک از هستی اعتباري خود خارج می

دهد. عماد مانند موالنا مقام  فقر را با فنا خود نسبت نمیه طوري که هیچ عملی یا صفتی را ب ؛گرددبرمی
باد و بور  هاي آدمی از اینغم ۀهم ،گویدداند و میالدین فقر را مرادف فنا میموالنا جالل« د.دانیکی می

اگر اندکی استغنا باید و قناعت پیشه کند  .کندهستی او را می ۀهاي نفسانی است که ریشاست و خواست
واهد یافت و براي رهایی خ ،این جهانی است ۀهاي کودکاناز این مرگ تدریجی که همان غم و اندیشه

اندوزي، صوفی باید به خداي خود پناه ببرد یا به هاي ثروترسیدن به فقر حقیقی و رهایی از مضار و زیان
عماد درویشانی را که فقر را در ظاهر و باطن خود حفظ  .)333: 1382(گوهرین،  »مرد کاملی رجوع کند

دهد کسی که نور فقر بر او تابیده نشان می نامههمایونداند. عماد در پیروز میدان سلوك می ،اندکرده
 نهد. پس قدم در راه معرفت می .است به دنیا توجهی ندارد و به کمال نزدیک شده است

 نتیجه .4
کنیم از طریق تقابل و تفاوت است. این مند است و آنچه ما از متن درك میمتن ادبی یک ساختار نظام

ایون نامه، که به وسیله عمادفقیه کرمانی در قرن هشتم سروده شده پژوهش با تحلیل ساختاري مثنوي هم
 عمادفقیه زده است. نامههمایونمثنوي  ازهاي دوگانه دست به رفع ابهام و رمززدایی است، با رویکرد تقابل

هاي عمر خود را در راه کسب علوم دینی و آموختن آن به سالکان گذرانده است و در سال ۀکرمانی هم
ها سرودن اشعار عرفانی وزش سلوك الهی به سالکان از هر راهی بهره برده است که یکی از آن راهراه آم
معانی  ۀانتخاب کلمات متقابل براي ارائ ،گنجمتداول آن روزگار بوده است. سبک عماد در پنج ةبه شیو

، 13، مکمل:6(مدرج: هاي واژگانی و یک نوع شخصیتی  شش نوع تقابل نامه همایونگسترده است. در 

ها در  این تقابل جفت تقابل یافت شد. 75روي هم  )10، شخصیتی: 4، معنایی:6، واژگانی:12، جهتی: 24دوسویه:
هایی که در دو یا سه دسته مشترك بودند فعل دیده شدند. از تقابل و قالب مقوالت دستوري اسم، صفت

عرفانی عماد ـ  بینی دینیجهان ةدهندنشان که نوا استبی شاه/ و رعیت فقیر، شاه/ درویش و شاه/ شاه/
اعتقادات عرفانی و تعلیمی در جهت رشد آگاهی و  براي نامه همایوناست. عمادفقیه کرمانی در مثنوي 

ها را براي برقراري روابط بین کلمات و ایجاد مناسبات شعري را سروده است. او تقابل نامه همایونهدایت 
-یند جانشینی ذیل نظام دین اسالم قرار میاها از لحاظ ساختاري در یک فرکار برده است. این تقابلهب

تواند ها میهاي خود در جهت تعالیم اصول دینی است و هریک از این تقابلگیرند و واژگان با مقابل
شاعر باشد و مضامین اشعار او پاك از هرگونه  ۀادبی و محور اندیش بازتاب بخشی از زوایاي زبانی،

هاي نفسانی و دنیایی است. فقر عارفانه منزل ششم از هفت منزل عطار براي رسیدن به تقرب و خواهش
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ها در تقابل آمده است. این پژوهش با رویکرد تقابل نامه همایوناهللا است که با غناي شاهان در فیي فنا
ت به سمت حقیقت تعالیم دینی براي هدایت مریدان از طریق ةنشان داد که عماد شاعري عارف و آموزند

 .چنان باز استهاي مختلف و تازه همگاهدمتون با دی ةکه راه براي بررسی چندین باراست و در آخر این
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