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ش( مؤلف سه دوره تفسیر است. 1117-1541شیخ عباسعلی کیوان قزوینی )

 اصوالح. 1: اوست زندگیمهم  گرایش و محور سه بازتاب و برآیند کیوان تفسیر

 راهبورد با، جهان مردم مشکالت به ساماندهی هد  با قرآن فهم در رویکردها

 و اخوالق تهوذیب بوراي عرفوانی سولو . 5 توحیدي ادیان و مذاهب تقریب

. 1 عارفان و صوفیان سنّت و میراث در زاندیشیبا همراه عرفانی قرآن شناخت

 تعصّوب هرگونوه از دور بوه آنان به قرآنی معار  آسان تعلیم و مردم مراوده با

توان به تبیین قورآن بوا هاي روش تفسیري او میترین ویژگیاز مهم. مذهبی

شوقوق گونواگون ، مدلول لفظی قرآن با در نظر گرفتن همة وجوه معنایی لغات

اعتموادي جایگاه کلمات و تناسب و پیوند آنها با یکدیگر و بی، نحويصرفی و 

علت احتمال جعلی بودن یا خاص و محدود بودن مخاطب و روایات به برخیبه 

تفسیري و علوم قرآنوی او ، گاهی آراي فقهی، مفهوم آنها اشاره کرد. از این رو

 نماید.جدید و  شگفت می
 

کیتوان ، هتای تفستیری تصتوفوشر، تفاسیر عرفانی ها:کلید واژه

 رکوعات قرآنی. ، قرائت و کتابت قرآن، علو  قرآنی، قزوینی

 ــــــــــ
 فراوستی اانشتگاه اکتتری و اانشتجوی (المعارف ةائاردگروه ) بنیاا پووهشهای اسالمی پووهشگر.  1

 . Email: rajabiqodsi@yahoo.com مشهد

 . Email: rostami@um.ac.irمشهد   فراوسی استاایار اانشگاه.  2
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 نامه مفسّرزندگی

ار قزوین ایده به جهان گشتوا. ، ش(1118-1241) شیخ عباسعلی کیوان قزوینی
ق راهی تهتران 1111ار  1اابی ار مدرسه التفاتیّه قزوین پس از فراگیری قرآن و علو 

نجف اشرف  ارق 1112تا ق 1116را ار این شهر آموخت. از   کال شد و حکمت و
اهلل اهلل رشتی و موال لطتفمیرزا حبیب ،میرزای شیرازیو سامرار نزا فقیهانی همچون 

. وی پنهانی نزا اخباریین نیز اانت  فقه و اصول را فرا گرفتنوری اسکی مازندرانی 
و اصولی ارجه اجتهاا گرفتت و  ق از هر او گروه اخباری1112تا اینکه ار  ،آموخت

 2.ای منتشر کرای فقهی خوی  را ار رسالهافتاو
 نویسد:کیوان قزوینی ار شرب احوال خوا می

شترود بته  ،آنکه اعوی اجتهاا کتنمپس از اجتهاا ار اصول و فرود این بی»
ناگاه برخورا  به خطتری ، عمل عاجزانه نموا  تا شاید ااای ورایف بندگی شوا

، آن است که حشر همه با شکل صفت خواهد بتوا، العالج و آنصعببزرر ]و[ 
، رواز ایتن 1.«و من نتدار ، اخالق فاضله راسخه الز  است برای رستگاری کامل

ق عاز  خراسان شد و ار بیدخت گناباا به سلسله صتوفیان و اراویت  1111ار 
 تفسیر صاحب( جنابذی) گناباای محمد نعمت اللهی پیوست و از مریدان سلطان

 مقتا  و رتی پتنج شاقه شد. کیوان پس از ریاضت ةالعباد مقامات فی ةالسعاد بیان
را به ارشاا اهل رلتب  به ارجه آخر یعنی قطبیّت هم رسید و هفده سال، تصوف

امتا » را استگیری کترا. مرید هزار او گذراند و و تبلیغ اقطاب و مشایخ گناباای
فهمید... که  ن به کُنهِ مقصوا مدّعیانپس از خوض ار بطون متون تصوف و رسید

باشند و ار ااعای ختوا راجتع بته تبتدیل عاجز از تصرّف ار نفوس می، اقطاب

 ــــــــــ
ش، 1111، فتروراین وحیهد، «شرب حال کیوان قزوینی بته قلتم ختواش»کیوان قزوینی، عباسعلی، .  1

 .21،  111شماره 

-1461،  74 ش، شماره1141، آذر وحید، («1ی کیوان قزوینی )لحاج مال عباسع»سمیعی، کیوان، .  2
1461. 

 .12،  1، جتفسیر کیوان قزوینیکیوان قزوینی، عباسعلی، .  1
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 پتس از رتی، رواز ایتن 1.«اخالق مرید به وسیله تلقین ذکر و فکر صااق نیستند
و ار آثتار ختوا بته  سلسله از آنتان روی گراانتد این پیشوایان از پیروی سال11

او  1.ااشتتو ایگران را از آنتان برحتذر متی 2.ضد صوفیان پرااختافشاگری بر 
تصوف ]حقیقی[ علتت غاییته »تصوف را به او نود حقیقی و رسمی تقسیم کرا: 

همه اایان و ار ری لسان همه پیامبران است؛ اصطالب و الفتاظ و اعمتال خاصته 
، ستتبران غضبات و تحمتل شتداید واراه ا ترک مشتهیات و فرو، پنهانی ندارا

و جتز آن ، خواهد نه مریدی و مراای؛ این تصوف حقیقی استتتصفیه نفس می
 4.«تصوف رسمی است
 ایده سالگی هشتاا ار 1118 شعبان 11برابر با  1118مهر  22 وی سرانجا  ار

بته ختاک  رشت شهر نزایک «ااراب -سلیمان»گورستان  ار و فروبست جهان از
 1.سپراه شد

 آثار مفسّر

ترین تألیفات رسد؛ مهمتألیف و شرب به بی  از چهل عنوان می آثار او اعم از
 6.او پس از جدایی از صوفیان گناباای به منصة رهور رسید

تتا  1112هتای است. این تفسیر ار سال تفسیر کیوانترین اثر او شک مهمبی
 آقتای جعفتر پتوو  به اهتما  مؤلف ار پنج مجلد به چتا  رستید. اخیتراً 1111

 ــــــــــ
 .21،  1همان، ج.  1

، 117، شتماره 1186، ای کیههان فرهنگهی، «شناسی قترن ختاموش شتدصوفی»ناصرزااه، محموا، .  2
 16. 

 .1121،  71ه ، شمار1141، شهریور وحید، «(1حاج مال عباسعلی کیوان قزوینی )»سمیعی، کیوان، .  1

 .21،  1، جتفسیرکیوان، .  4

؛ نیز بنگریتد بته: کیتوان قزوینتی، 1481-1461  ،«(1حاج مال عباسعلی کیوان قزوینی )»سمیعی، .  1
گفتارههای ؛ همتو، 141،  111، شماره 1111ارایبهشت  ،وحید، «چند پرس  و پاسخ»عباسعلی، 

 .21-18،  کیوان

 .22-11،  گفتارهای کیوان ؛ همو،111،  2، جتفسیرکیوان، .  6
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چاپی  اهلل محمدی گیالنی این تفسیر را با سه نسخه ةآیتوصیه اکید  سعیدی( به)
آن را ار سته مجلتد شتامل  1174مقابله و تصحیح کراه و نشتر ستایه ار ستال 

صفحه  1711سوره توبه( به قطع وزیری ار  11حمد تا آیه ) سوره آغازین قرآنهنُ
 تفسهیر: ن شتاملخطی تفسیر کیوا از نسخه ششم به زیور ربع آراسته است. جلد

 121ار  1178نیز ار سال  اسراء() اسرائیلبنی، نحل، حجر، ابراهیم، رعد هایسوره
 جحهد، ههای کهو رتفسهیر سهوره .صفحه از سوی نشر آفرین  چا  شده است

او اثتر ایگتر  ،الفرایهد و کنهوز ةاالحید ةيمثنیز ار ضتمن  نصر و فجر، کافرون()
 1.کیوان قزوینی آمده است

 او ...نوشتته تفستیر اوره سته تتاکنون» کته استت کتراه اشاره نیقزوی کیوان
 کته التفاسهیر جهامع یکتی و استت[ کیتوان تفستیر] همتین یکی فارسی[ تفسیر]

او ار سته مجلتد  عربهی تفسیر 2؛«عربی[ تفسیر] یک و هست کربال ار اشنسخه
است تا عامه مرا  توانایی فهم متراا  و مختصر شامل کل قرآن به صورت مزجی

 1.مریدان از خوا  را اقناد کند ،را ااشته باشند و اشارات آن آن
ایگر آثار اوست؛ کیوان قزوینی ار شرب  از ترجمه فارسی قرآنو  یوسف قصه

 ربتع نسخه هزار چندین کراه فارسی را قرآن»نوشت خوا گفته است:  حال خوا
اراهی ار ای از این ترجمه ار است نیست؛ نورالدین چهولی نسخه 4،«ااا نشر و

ترجمهه ، ش به چتا  رستیده 1161( که به سال 22 ) گفتارهای کیوانمقدمه 
 یا جبرکتب چا  نشده کیوان برشمراه است. ار ایگر آثار او مانند  ررا جز قرآن

 نیز مباحث تفسیری و قرآنی وجوا اارا. اختیار و گفتارهای کیوان

 ــــــــــ
 .114،  2، جتفسیرکیوان، .  1

 .11،  1همان، ج.  2

 .114-111،  2؛ ج42،  1همان، ج.  1

 111،  1، جتفسهیر؛ نیز بنگرید به: همو، 11،  «ششرب حال کیوان قزوینی به قلم خوا»کیوان، .  4
 .114-111،  2؛ ج826و 
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تان قتدس موجوا ار بخت  نستخ خطتی کتابخانته آست) الحمد ةيوس تفسیر
از آثتار خطتی او ار  ةالعبدادفی مقامهات ةالسدعاد تفسیر بیان حواشی برو رضوی( 

نسخه خطتی حواشتی ار  نورالدین چهاراهی آقای گفته به زمینه تفسیر است؛ بنا
 1.اهلل آخوند همدان موجوا استةآیکتابخانه 

 شناسی مفسّرقرآن

لتین نی خوا کته اوّقرآن ار مبدأ روحی و بارافضل کتب آسمانی: ، قرآن( 1
تعیّن وجوای را ار آنجا یافته و از آنجا متنازالً لبتاس صتوت و حترف و نقت  

فوق همه کتب آسمانی و مقدّ  بر همه منابع استالمی و ار رتول ، کتابت پوشیده
همه آنهاست. اسرار معارف عالیّه و حقایق الهیّه که ار قرآن ذکر شده ار کتتب و 

ا به روشنی سبک و اسلوب بیتانی قترآن نیامتده صحف ایگر یا هیچ ذکر نشده ی
 2.ترین آنهاستپس نزا خدا قرآن افضل کتب و محبوب، است

، تنهتا کتتاب استال قرآن را نته، کیوانقرآن: بودن جاودانگی و فرازمانی ( 1
موجتب ، فهمانه عوا  مسلمین به قترآنااند. چسبندگی بیبلکه کتاب انسانیّت می

رج اسال  شده که به نظر سطحی بلکه به نظر رقابت ار عصبیّت ار اانشمندان خا
گمتان ، نگرند؛ اگر آنان مدالیل آیات را به شیوه و بیان تفسیر کیوان ببینندقرآن می

روا که نظرشان ارباره قرآن تغییر یابد و قرآن را کتابی که موضوع  اختالق می
فی ]این موضود[ به ببینند؛ و اگر بعضی آیات  منا، انسانی و لواز  زندگانی است

زیرا عالج اخالق فاسده آنتان  ؛ها[ مخصو  عصر نزول بواه]روش آن، نظر آید

 ــــــــــ
 18،  1ج، تفسهیر، کیتوان): بنگرید بهار چاپی او ایگر آثبرای . 11،  گفتارهای کیوانهمو، .  1

، همتتو؛ 22-11 ، کیههوان گفتارهههای، همتتو ؛128و  121-111،  2ج ؛118،  1ج ؛811و

 .(147 ، «چند پرس  و پاسخ»، ؛ همو27-28، «کیوان... حال شرب»
 .112،  1، جتفسیرکیوان، .  2
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اوره و زمتانی و ، ای]از ورتن[ بتواه استت. هتر آیته منحصر بته قتتل و اجتالر
 1.موضوعی اارا که باید شناخت و تمیز ااا و همه آیات را به یک چشم ندید

ر ما آن بوا که مرا  قرآن بخواننتد و همه مقصوا پیغمب مردم: کتاب، قرآن( 1
همه حاجات خوا را از قرآن بخواهند و معارف و احکا  و اخالق را هم از قرآن 

اعبتد النتاس »بجویند و به غیر آن اعتنا ننمایند. از پیامبر اکر  روایت شده استت: 
، نا  قرآن اشاره به آن است که همه مقصوا خدا و رستول 2.«للقرآن وةتاااکثرهم 

، مرا  چه زن و چته مترا، ار قرون اولیّه اسال  1.اهلل استرائت اائمی این کتابق
ار گفتار و نوشتار و برای هرکاری استدالل و زینت ستخن ختوا را منحصتر بته 

بایتد همتاره  4.هم به رور اقتباس و هم به گونه نقتل کامتل ،کراندآیات قرآن می
شوا و عامتل احکتا  آن؛ یعنتی قرآن همراه بدن هر مسلمان باشد که حامل قرآن 

 1.گفتار و کراار و اندیشه هر مسلمانی قرآنی گراا با تالوت و تدبّر قرآن

که پر از حقایق انیاپستند  -کیوان علت زمین خوران مسلمانان با وجوا قرآن 
، هتاشهرت، هارا عصبیّت -و عمل به آن موجب نظم و آسای  اجتماد بشر است

پس بایستته استت کته  6.ااندنحوله و اخبار مجعوله میآرای م، های منقولهاجماد
به پناه  ارآییم و خوا را به زیتور فهتم  ،فکر و ذهن خوا را صرف قرآن نمواه

آن به قدر امکان بیاراییم و نزا اشمنان اقرار به جهل نکنیم و نگوییم: که سند متا 
لماستت و اما بیان سندیّت و فهم آن منحصر به اما  غایتب و نتود ع، قرآن است

کنند بر ضد االفرااند و هم عدیم االتحاا و هر یک تفسیری می این نود هم عزیز

 ــــــــــ
 .117،  1همان، ج.  1

 .88،  1همان، ج.  2

 .118،  1همان، ج.  1

 .111و  11،  1همان، ج.  4

 .118،  1همان، ج.  1

 .11،  1همان، ج.  6
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 1.گویند مراا خدا این است و غیر این نیستایگری و می

: برخی قرآن را از سنخ عقل اانند و گویند همه جامع عقل و عشق، قرآن( 4
عشتق بته ختدا شده و آنان که قترآن را از ستنخ  احکا  عقل و قانون ار آن ذکر

اانند بر این باورند که بیانات قرآن همه آااب و رسو  عشق به خداست. قرآن می
یا به رور ترکیب یا اندماج یا تقسیم یا راهر و بارن یا سترّ و  ،او است جامع هر

 2.عَلَن؛ یعنی ار هر حکمی سرّ عشق پنهان است

 تفسیری کیوان شیوة

شناسی های سورهه معرفی برخی شاخصهکیوان ار آغاز تفسیر هر سوره ابتدا ب
، تعداا آیات، جایگاه سوره ار ترتیب تالوت، همچون نا  سوره و وجه تسمیه آن

انعکتاس آن ار فرهنتگ و ، فضتیلت ستوره، مکی و متدنی، حروف و کلمات آن
 1و شناسایی کلمات و اصطالحات کلیدی و بسامد آنها ار قترآن، سیره مسلمانان

ار ، آورافسیر هر آیه را به شکل مزجی و بته زبتان عربتی متیگاه تپراازا. آنمی
کند یا یکسره به شترب و تفستیر آن بته ااامه برخی آیات را به فارسی ترجمه می

های منظّم اهمیّت بندی مطالب و ارائه آن ار بخ آورا. به تقسیمفارسی روی می
هر آیته استت. از راهر کلمات و فرازهای ، ترین منبع او ار تفسیراهد. بزررمی
کنتد و بتا نگری و با کمک مباحث بالغی و لغوی ار آنها تدبّر میبا گرف، رواین

 همتة گترفتن نظتر ار رستاند. وی بتاسؤال و استنطاق قرآن به فهم خوا مدا می
 و تناسب و کلمات جایگاه، نحوی و صرفی گوناگون شقوق، لغات معنایی وجوه
 بیشتتر یازا. از آنجتا کته بتهمی ای بدیع استهیکدیگر به برااشت با آنها پیوند

 ــــــــــ
 .71،  1همان، ج.  1

 .111،  1همان، ج.  2

که از یتک را فهرست کلماتی ، ل نیز هستوی ار پایان تفسیر سوره بقره که انجا  مجلد اوّ.  1
ار جتدولی  ،انتدبار بته کتار رفتتهمااه به یک صیغه و یک حالت اِعرابی ار قرآن فقط یک

 با شماره سوره و آیه آنها آوراه است.  ههمرا
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 مفهتو  و مخارتب آنها اعتمتاای نتدارا یتا بوان جعلی احتمال علت به روایات
کنتد. استناا و آوران آنها خواااری متی از، ااندمی محدوا و بیشتر آنها را خا 

ارا تعصّب مذهبی و قومی و ملّی نتد  1.گیرالیات را با بیان قرآن به نقد مییاسرائ
تفستیر را بتا رویکترای ، بینتد؛ از ایتن روو مخارب خوا را قاربه ابنای بشر می

هتای بترا. از نقتد و را آرار و ایتدگاهکاربرای برای سعاات بشر بته پتی  متی
، بالغتی، نکتات اابتی، از ایتن رو 2.ای نتداراگرچه فقهی باشتد واهمته، مشهور
 گر است.ر او جلوهفقهی و گاه کالمی جدید و بدیعی ار تفسی، عرفانی

اللهتی و ساله و فعّال کیتوان ار استتگاه صتوفیان نعمتت 12با توجه به حضور 
بیان ق( صاحب تفسیر 1128 ) مراواه و مناررات علمی او با سلطان محمد گناباای

روش  -آخرین تفاستیر عرفتانی ستنّتی استت رکه جز - ةالعبدادفی مقامات  ةالسعاد
ولی او روش تفسیری عرفانی سنّتی را به ، نی اانستتوان عرفاتفسیری کیوان را می

تأویالت ار تفاسیر عرفانی ارتبتاری ولتو ضتعیف بتا  بیشترگیرا و از اینکه نقد می
بته انبتال »او  تفسیر کیوانار ، رواز این 1.کندشکوه می، مدلوالت لفظی آیات ندارا

ظ نتتوعی بازاندیشتتی ار تفستتیر عرفتتانی هتتم بتته لحتتاظ روش و هتتم بتته لحتتا
کنتد؛ از با این حال او ار این تفسیر اهداف ایگری را نیز انبال متی 4.ست«هاآموزه

لزو  فهم عمیتق ، ر منابع معارف اسالمیایگجمله تبیین جایگاه و امتیازات قرآن بر 
ها و اعتقااات تقلیدی که بتا روب و فلستفه و اقیق قرآن با تدبر ار آن و نفی شیوه

های جامع قترآن ار اصتالب یی آموزهاو  توجه به کارنزول قرآن ار تضاا است؛ لز
 های مشترک اایان و تقریب مذاهب اسالمی.  امور زندگی بشر بر پایه ایدگاه

تتوان رویکرا تفستیری او را متی، شناختی تفسیر کیوانبا توجه به مبانی روش

 ــــــــــ
 .448،  2، جتفسیرکیوان، .  1

 .112-111و  416،  2همان، ج.  2

 .111،  1همان، ج . 1

 .814،  11، جالمعارف بزرگ اسالمی ةدائر، «تفسیر»پاکتچی، احمد،  . 4
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التدین های اصالحگرای اینی اانست؛ بتر استاس بتاور جمتالتحت تأثیر جریان
قترآن منبعتی »، گترااگذار این جریان محسوب میق( که بنیان1114 ) باایاسدآ

مقدس و اربراارنده تمامی حقیقتت و همتة نیازهتای زنتدگی بشتری استت. ار 
توان اریافت کته مضتامین آن کتامالً بتا می، صورتی که قرآن به ارستی فهم شوا
قرآن بایتد متحتوّل  او معتقد بوا که تفسیر، عقل انطباق اارا. با تکیه بر این اصل

ار ، های اان  بشری هماهنگ گراا تا بتواند ار زندگی جدیدشوا و با پیشرفت
به انسان کمک کند تا زندگی این جهانی خوا را نیتز ، کنار تأمین نیازهای معنوی

ق( 1121 ) ار رویکرا اصالب اینی و ار رأس آنان شیخ محمد عبده 1.«پی  برا
بازگشتت بته قترآن و کنتار نهتاان ، الص ایتنتنها راه برای فهتم ارستت و خت

  2.تفسیرهای تقلیدی اانسته شد

 شناختی مفسّرمبانی روش

: مبنای استناا و استدالل کیوان ار تفستیر تبیین قرآن با مدلول لفظی قرآن( 1
بلکه فقط بر مبنای متدلول لفظتی ، نه حدیث است و نه مطالب حکمی و عرفانی

ل ـا ن  ا ق آنه یُفهس   »ایشان قاعده مشهور  1؛آیه است را ار هر ستخن و «   بعُضهُ بعضار
بلکته تترک آن و ، تنها بدعت نبتواهاین قاعده نه، روااند. از اینکالمی جاری می

  4.های ایگر بدعت استها و شیوهاخذ روش

ها را از خوا اور کنتیم و خداست؛ پس باید همه عصبیّت، متکلّم واقعی قرآن
یک سازیم و قریحه عبارت فهمی را بتدون هتیچ آالیت  و ررفی مطلق نزابه بی

ها و فرازهتای قترآن کته بته منزلته ای به کار اندازیم و ببینیم که از جملهمالحظه

 ــــــــــ
 .811همان،   . 1

تفسهیر ی ار روش تفسیری عبده بنگرید به: رشید رضا، ؛ برای مطالعه محورهای اصل816همان،   . 2
 .21-21،  1، جالمنار

 .61،  1، جتفسیرکیوان،  . 1

 .71،  1همان، ج . 4
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آید؛ ار این میان هتیچ ای است نه کتاب منظم منسق مرتب چه برمیکلمات قضیه
هتم  نتدهیم و اجمتاد اهتل متذهب خوامتان راآنها  مدای از اخبار و تفاسیر به

را از ختارج آنها  را و مطلقاتِ عامهآنها  نسازیم و مجمالتِ مبهماتآنها  ضمیمه
لف  خواش مبیّن و مقیّد خا  ننماییم و مدلول سیاق آنها را بته قرینته خارجته 
خواپسند تغییر ندهیم؛ چراکه اخبتار منقولته را کته هتزاران احتمتال ار جعتل و 

همچنین ائمه به مقتضای  1.بخ  شماریمتوانیم سند آرا نمی ،روامیآنها  تحریف
، انتد. از ایتن روسخنان و رفتارهای متضاا ااشته، العقیدهمقا  و مخاربان مختلف

 2.تواند برای خواش الیلی ار اخبار بیابدهرکسی می
نه تفسیر قرآن ، اندار تفاسیر نیز مفسّران ار واقع تفسیر هنرهای خوا را نمواه

نه مجمل قترآن مبتیّن و نته مبیّتن   ،الحانن تفسیر خوشرا؛ زیرا با وجوا هزارا
البته  1،نه عام  از خا  ممتاز و نه خاص  از عا  جدا شده است، مبرهن گشته

بلکه معتقد است: حدیث به منزله شرب ، کندنمیاو نق  حدیث را ار تفسیر نفی 
 4.نباید مخالف قرآن باشد، و تفسیر قرآن است. از این رو

ااند؛ یعنی آنچه ار تفسیر را مستدرکی برای تفاسیر گذشته می وی تفسیر خوا
ها و لغات و لتواز  کیوان آمده ار تفاسیر ایگر نیست مگر اِعراب و ترکیب جمله

مشترکی که هیچ تفسیری برکنار از آن نیست و اگتر بته مطلبتی از تفاستیر ایگتر 
 1.برای نشان ااان عیب و کاستی آن بواه است ،اشاره شده

: کیوان علت مخالفت مطالتب مفسترّان ار شترب مندی از علم تاریخهرهب( 1
رقصّه ن از علتم تتاریخ و اهای گذشته قرآن با کتب علمیّه تاریخ را ناآگاهی مفستّ

 ــــــــــ
 .71،  1همان، ج . 1

 .811،  1همان، ج . 2

 .77-78،  1همان، ج . 1

 .117،  1همان، ج . 4

 .61،  1همان، ج . 1
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اانتد؛ یعنتی نگتاه عقیتدتی بته نقل تاریخ از رؤسای اسال  به عنتوان عقیتده متی
ررف زمتانی ختوا  های تاریخی سبب تعصّب و عد  تحلیل واقعی آنها ارگزاره
های شدیدی کته اارنتد موجتب کاستتی ار نتیجه این تفاسیر با اختالف .شوامی

های غیرمعتبتر گراند و قرآن را ار رایف یکی از کتاباعتبار و سندیّت قرآن می
 1.اهدقرار می

های قترآن ن تما  قصهابرخی از مفسرهای قرآن: پرهیز از رمزگرایی در قصّه( 1
ل آنکته اند برای اسرار نفس نارقه بشر. این کتار چنتد عیتب اارا: اوّاهرا رمز قرار اا

وجتوا گراا؛ زیرا ایتن احتمتال را بتهموجب سلب ارمینان از همه جمالت قرآن می
جویی نفس حتی احکا  عملیّه؛ و این سبب بهانه، ورا که شاید آنها نیز رمز باشندآمی

ی رمتان و امعنت ،شوا. او  اینکه رمز بوانامّاره برای اراعت نکران از راهر قرآن می
 2.ار حالی که حکم خدا قول جز  و فصل است ،اهدافسانه بوان را می

کیوان بتا اشتاره بته روش تفستیری عرفتا گرایی افراطی: دوری از تأویل( 4
انتد و بته آنان نیز برای اثبات اصطالب یا اسرار ختوا تفستیر نوشتته :آوراه است

ولتی ، انتداند استتدالل کتراهکه به میل خواشان فهمیده ایکلمات قرآن و معانی
تأویل به »به گمان آنکه  ؛اندمدرکی برهانی ندارند و نا  آن اشارات را تأویل نهااه

عیب اارا؛ اگر بنای پیدا کتران اشتارات « تفسیر به رأی»عیب ندارا و فقط « رأی
نته آنکته ، شته باشتدالدالله از لف  ااکم یک مدرک ضعیفقرآن باشد باید است

فقط میل خوا آن مفسّر و تصدیق پیروان او که خوا را ممتتاز از ستایر مستلمین 
اانند باشد؛ ار غیر این صورت مایه رعن بر اسالمیان گراا و گویند کته همته می

مطالب مسلمین خواپسند و مصنود است و مدرکی از اساس خوا اسال  که قرآن 
 1.رهانی انیاپسنداست ندارا تا چه رسد به اساس ب

 ــــــــــ
 .112،  1، جتفسیرکیوان،  . 1

 .111 ، 1همان، ج . 2

 .111،  1همان، ج . 1
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: علم تفستیر بته های تفسیریشناسی روشآسیب بر پایهبازخوانی قرآن ( 5
مرور قرون عمرش اشکال متجداه متبااله به خوا گرفته و الحان مختلفه متخالفته 

قرآن را میدان جنگ ساخته و چوگان رأی و نظر ، به روری که برخی ،یافته است
ای که قرآن ارامندانته گویتد: متن مصتنّف گونهبه ، اندخوا را به هر سو انداخته

اانم کته متن یتک کتتاب ا ك نمیاصلی خوا  را ار اثر هیاهوی مفسران گم کراه
می لَّمنصور حالج و ستُ  گویی...اسالمی هستم یا کتاب عرفانی یا فالگیری و غیب

چه حق تصرف ار معنایم اارند کته بگوینتد ستابقین آنهاینتد کته  ...یری وو قشَ
ند و خدا آنها را اوست ااراك... اینها کجا بواند آن ا  که متن بته لفت  ابمجذو
 ارآمد  و او خوا ار من تصرف ننموا؟ك محمد

فکرتتر اقتدامی کته تتر هوستی و بتیری است و خا تر تهوُّبزرر، تفسیر قرآن
علم منتا  ، مبیّن وحی آسمانی شوا و است به مراا خدا زند. ار امر این، ایبیگانه
ت؛ شرب هر کتاب منو  به اجازه مصنّف است. کیوان با استناا به آیتاتی نظیتر: نیس
 اهفهال یهتهدهب ُ ونه ا قُا آنه ،فراز به فراز برای یاری  ،هدف تفسیر را بیان نکات لف  آیات

باقی ، ر فهمنده و راه فهم قرآن را به او نشان ااان استبُّکران به فکر خواننده و تد
قیم ختوا فهمیتد وجهته و قبلته او تنهاان تا آنچه به فکر صائب مس را به اختیار او

 1.نه آنکه ایگران را هم اعوت به فهم خا  غیرعاای خوا کند، گراا

 های کیوان در علوم قرآنیدیدگاه

نظیری و یگانه بوان قرآن را فقط و فقط تدبّر او شر  ارک بی در اعجاز:( 1
را از وجتوه ا و استشفای هر مرضی بته قترآن و افع بالها 2.ااندو تفکّر ار آن می
گیری از اغلب علمای کال  و مفسّرین که گمان وی با خراه 1.اانداعجاز قرآن می

 ــــــــــ
 .214-211،  1، جتفسیرکیوان،  . 1

 .117-118،  1همان، ج . 2

 .111-112،  1همان، ج . 1
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به ایتن نکتته اساستی ، کنند کثرت محسّنات لفظیّه و معنویه سبب اعجاز استمی
 ای پیدا کند که فرق میان کال  بشر و کال  اهللکند که شخص باید قریحهاشاره می

بوانِ قرآن برای آن الِ باذوقی است که یتک را ارک نماید؛ یعنی حقیقتِ معجزه
نته بترای ، آن لطیفه معجزه خواهد بتوا بترای آن ال، ای از قرآن حس کندلطیفه

افق خواش از همان راهی کته ختواش ایگران؛ مگر آنکه توان اثبات آن را بر هم
 1.الی ثابت نخواهد شدفکر کراه ااشته باشد. پس اعجاز قرآن بر هر 

ار پایان سورة آل عمران به ررب او ستؤال ذیتل : وی در محکم و متشابه( 1
  پراازا:می

متشابه آمده؟ اگتر تشتابه ، : چرا ار مقابل محکم که باید متزلزل آیدلسؤال اوّ
واضتح گفتته ، پتس بایتد بته جتای محکتم، مقابل  اتضاب است، از اشتباه باشد

باید مقابل  معیّن باشد؟ و اگتر اجمتال ، ابها  است، تشابه شد؟ و اگر مراا ازمی
باید مقابل  ، باید مقابل  مفصّل باشد؟ و اگر عقد و به هم پیچیدگی است، است

شتد؟ و اگتر مُصَرَّب گفته می، باید ار مقابل، منحل باشد؟ و اگر مراا تأویل است
 ابه ضد محکم نیست.بنابراین، متش آمد؟ار مقابل  باید راهر می، منظور خفاست
: آیتتا خداونتتد معنتتای لغتتوی آنهتتا را ارااه کتتراه یتتا لفظتتی از سههؤال دوم

الحکتم الفاظ]اصطالحات[ قرآن است که بایتد تفستیر شتوا؟ اگتر محکتم ثابتت
 2. شوا...و متشابه منسوخ باشد با بحث ناسخ و منسوخ یکی می، نسخبی

استت نتیجته همتین ستوره فتت ه آل عمران که ار سیاق آیه هاو با توجه به آیه نُ
نازل ساختن متشابهات همان وزیدن بااهای تفرقه و پرانیدن مرا  از آشتیانه  ،گیرامی

وحدت است. هرکسی هم احکا  محکمه اارا که با ایگران ار آنها شتریک استت و 
 1.ااشته باشدرا هم احکا  متشابهه خاصه اارا که باید انتظار بیان آنها 

 ــــــــــ
 .111،  1همان، ج . 1

 .111-121،  2همان، ج.  2

 .22همان،  .  1
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خط قرآن به غیتر رنتگ ستیاه مرستو  نیستت و  ف:المصحدر علم رسم( 1
کنند که قرآن باید بته غیتر ستیاهی نوشتته بعضی حدیثی هم ار این باب نقل می

، عباس متروک شتد. یکتی از عالیتم رهتورخط کوفی به حکم اولت بنی 1نشوا.
شوا که پس از رهور اما  حکم می 2.مرسو  شدن خط کوفی ار آخر الزمان است

 1.نامندکوفی بنویسند و آن را خط قرآنی میقرآن را به خط 

اهد که رسم الخط برخی کلمات کته مینشان  کنوزالفرائد 41کیوان ار فریده 
 4.شوا ار قرآن صحیح استغلط محسوب می، ار غیر قرآن

قاری و شنوندگان قرآن هنگا  قرائت باید خوا را ماننتد در آداب قرائت: ( 4
عوا  هه و سوره اعراف:  211نمازگزار بدانند و به حکم آیه  ئه ا ق آُن فهرستهم  و ها ْا قُ  

توا  هعهل کُم تُفل حون  َ انه و آیه صد  سوره نحل: ، اهن ِ  م  ْ ب ار َه ا قا آنه فهرساتهع  أ فهر ْا قها ه

جیم  از همه کارهای لغتو و هتر عملتی کته منتافی اصتغا و انصتات ا شایْرن  ا ا  
کیتوان از ، از ایتن رو 1.شتد پرهیتز کننتدسکوت با الِ حاضر بترای شتنیدن( با)

ان شایعهت نر»سوربرااشت قرّار و بیشتر فقها از حدیث  ان  هام یهاتهَّهن  ب ار ق آن  فهلهایسه م   6«مه
پندارند ارهار شگفتی که آن را الیل جواز بلکه استحباب غنا ار خواندن قرآن می

 8.کندمی

 ــــــــــ
 بتا را ختوی  مصحف سوره آخرین ورّاق بن محمد: »621 ، 2ج، اصول کافى، کلینى: بنگرید به.  1

 بتا جز قرآن ندار  خوش: فرموا اما  و کرا عرضه صااق اما  به را آن، بوا نگاشته یىرال رنگ
 .«شوا نوشته -شد کتابت سیاه رنگ با مرتبه لیناوّ که رور همان -سیاه رنگ

 ق.1122[، ]الکوفیاحیاء الخط  ةيسالالعابدین، بنگرید به: صفوی، زین.  2

 .86-81،  1، جتفسیرکیوان، .  1

 .11،  1ن، جهما.  4

 .168،  1؛ نیز بنگرید به: همان، ج87-88،  1همان، ج.  1

ن ار  ایس»ی به نقل از رسول خدا به این صورت آمده است: یاین حدیث ار منابع روا.  6 ان م   یهاتهَّن    هام مه

. برای مطالعه معنای تغنتی 164،  1ج، ابوداود طیالسی؛ 471،  2ج، عبدالرزاق مصنّف) «ب ار ق آن
 .(611-616 ، «تغنّی»، : غفاریبهبنگرید 

 .148،  2، جتفسیرکیوان، .  8
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تقستیم قترآن بته  قدما بته حزب(:) هفت سبع -الف  در تقسیمات قرآن:( 5
کیوان یک قرآن چا  هند را ایده کته ار آن  1اااند.اسباد سبعه خیلی اهمیّت می

سنّت تعیین هفت ، کشورهای اسالمیایگر برخالف  2.ها مشخص بواه استسبع
های شبه قتاره و رکوعات قرآنی هنوز ار چا  قرآن« هفت منزل»حزب با عنوان 

  هند مرسو  است. 

کیوان یکی از شواهد اهتما  مسلمین به قرائت قرآن را  ،رکوعات قرآنی -ب
خورا که شتیعه ایتران اکنتون افسوس میاو  1ااند؛ها به رکوعات میتقسیم سوره

 4.این رسم را عموماً به سه الیل ندارند
کیوان قرائت هر یک از قاریان سبعه را برای مسلمانان ستند و در قرائات: ( 6

ااند نته تغییتر را بیان معنای آیه می ائت اهل بیتاو هدف از قر 1.ااندحجت می
الفاظ قرآن. بنابراین اِتّباد از آن قرائات به عنوان لف  قرآن جایز نیست و ائمه این 

او فلسفه پیدای  قرائات را  6.اندگونه قرائات را به عنوان احد القرّار مطرب نکراه

 ــــــــــ
و قرآن بته  یافته پایان هجری نهم سال ار تقریباً قرآن تدوین و کتابت و نزول، معتبر روایات پایه بر.  1

 ةديدنمالتهاریخ ، شتبه ابتن ؛171،  4ج، ةیوالند  ةالسیر، هشا  ابن) بواهفت حزب تقسیم شده 
 ستوره پتنج ل؛اوّ حتزب، [نستار و عمتران آل، بقره] لاوّ سوره سه .(111و 111،  2ج، ةيونمال

 ستوره یتازاه چهتار ؛ حتزب، بعتدى ستوره هنُ سو ؛ حزب، بعدى سوره هفت او ؛ حزب، بعدى
ل حتزب» و ششم حزب، بعدى سوره سیزاه پنجم؛ حزب، بعدى  «نتاس» تتا «ق  » ستوره از «مفصتّ

 (.211،  4، جتفسیر القرآن العظیم، کثیرابن) است قرآن هفتم حزب( سوره 61 شامل)

 .826-821،  1، جتفسیرکیوان، .  2

: متراای زنجتانی و بنگریتد بتهواحد موضوعی)رکوعات(  111برای مطالعه جدول تقسیم قرآن به .  1
 ستوره هتر موضتوعی . واحدهای64-11،  روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، لسانی فشارکی

نیتز  حافظتان و قاریتان. استت آیات سیاق و سوره آن موضوعی رمحو تشخیص برای مهمی مبنای
 آمیز بهرة الز  را ببرند.بندی اعجازتوانند ار تالوت و حف  قرآن از این تقسیممی

، 1، جنهور ملکهوت قهرآن؛ نیز بنگرید به: حسین رهرانتی، محمدحستین، 11،  1، جتفسیرکیوان، .  4
 .128و  121، 117 

 .87  ،1، جتفسیرکیوان، .  1

 .111،  1همان، ج.  6
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ا منحصر به لهجته قتری  ااند؛ زیرا اگر رسول خدا قرائت روسعت ار قرائت می
الز  بوا همه قبایل بیایند و لهجه قری  را فرابگیرنتد و ایتن سته عیتب ، کرامی

شد؛ او  آنکه همه بر بوا و موجب فوت وقت و مقصوا آنان میالً زمانااشت: اوّ
شدند؛ سو  اینکه رقابت و عصبیّت که ار عرب ویوه کواکان و پیران موفق نمیبه

مانع یااگیری و قبول ایتن از ستوی غیرقریشتیان ، ای بشر استبیشتر از ایگر ابن
رنا القترآن »ای نمانتد: شد. بنابراین پیغمبر کار را آسان نموا تا بهانهمی ولقتد یستّ

 1.(41و12، 22، 18 /قمر) «للذکر

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

، بیتروت، تحقیق محمد عبتد القتاار عطتار، الطبقات الکبرى، محمد، ابن سعد .1
  . 1118، اارالکتب العلمیّه

يونمالّةدينمالتاریخ ، عمر، ابن شبّه .2  تحقیق فهیم محمد شلتوت.، ةّ 

 ق.1412، اارالمعرفه، بیروت، العظیم القرآن تفسیر، اسماعیل، کثیر بنا .1

، به کوش  عمتر عبدالسّتال  تَتدرمُرى، ةيوالن ّةالسیر، عبدالملک، ابن هشا  .4
  . 1116ق/ 1416، اارالکتاب العربى، بیروت

، ترکی عبدالمحسن بن محمد تحقیق، مسند، ااوا بن سلیمان، ریالسی ابوااوا .1
  .1111ق/1411، والنشر عةللطب  هجر

چهاپی  ها و تفسهیرهایکتابشناسی جهانی ترجمه، خالد، ارن و عصمت، بینارق .6
ترجمته و نگتارش محمدآصتف ،  ( 1171-1111) زبهان 65قرآن مجید به 

 ش.1181، ان قدس رضویبنیاا پووهشهای اسالمی آست، مشهد، فکرت

، تهتتران، 11ج، المعههارف بههزرگ اسههالمی ةدائددر، «تفستتیر»، احمتتد، پتتاکتچی .8
 .ش1178

 عالمته انتشتارات، مشتهد، قهرآن ملکوت نور، محمدحستین، رهرانی حسینی .7
 .رباربائی

 اارالمعرفه.، بیروت، تفسیر المنار، محمدرشید، رضا .1

 ــــــــــ
 .117-118،  1همان، ج.  1
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 شتهریور، وحیهد، («1) قزوینتی کیتوان عباستعلی مال حاج»، کیوان، سمیعی .11
 .71شماره، 1141

، 1141 مهتر، وحیهد، («2) قزوینتی کیتوان عباستعلی مال حاج»، تتتتتتتتتت  .11
 .72شماره

، 1141آذر، وحیهد، («1) قزوینتی کیتوان عباستعلی متال حتاج»تتتتتتتتتت ،  .12
 .74 شماره

، بیتروت، األعظمتی الترحمنحبیتب تحقیتق، مصهنّف، عبتدالرزاق، صنعانی .11
 ق. 1411، اإلسالمی المکتب

 ق.1122، ]الکوفى[ احیاء الخط ةيسال، العابدین زین، صفوى .14

، تهتتران، 11ج، میالمعههارف بههزرگ اسههال ةدائددر، «تغنّتتی»، مهتتدی، غفتتاری .11
 ش.1178

، اکبتر غفتاریتصتحیح علی، االصول مهن الکهافی، یعقوب محمد بن، کلینی .16
 ق. 1171، الصدوق ةتبمك، تهران

 ش.1174، سایه، تهران، قزوینیتفسیر کیوان ، عباسعلی، کیوان قزوینی .18

 نشتر، چهتاراهی مسعوارضا مدرستی به کوش ، یوسف قصهتتتتتتتتتت ،  .17
 ش.1181، آفرین 

با مقدمه و حواشی نورالدین ، ار هفت رساله() گفتارهای کیوانتتتتتتتتتت ،  .11
 ش.  1161، فتحی، تهران، چهاراهی

، وحیههد، «ختتواش قلتتمه بتت قزوینتتی کیتتوان حتتال شتترب»تتتتتتتتتتتت ،  .21
 .11-28 ، 111شماره، 1111فروراین

، 111شتماره، 1111ارایبهشتت، وحیهد، «پاسخ و پرس  چند»تتتتتتتتتت ،  .21
 147-116. 

موضوعى  روش تحقیق، محمدعلى، لسانى فشارکىو  حسین، مرااى زنجانى .22
 ش.1171، قلممهر، زنجان، در قرآن کریم

، گهیفرهن کیههان، «شتد ختاموش قترن شتناسصتوفی»، محمتوا، ناصرزااه .21
 .18-14 ، 117 شماره، 1186ای

، پساسهاختارگرایی فلسهفه سهاختارگرایی و، ابرساختارگرایی، ریچارا، هارلند .24
، حتوزة هنتری ستازمان تبلیغتات استالمی، تهتران، ترجمه فرزان ستجوای
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