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ز جامعترین روشهها بهرای بررسهی و تحلیهل عملهی و      است كه اای، دانشی جدید شناسی الیهسبک
نظر بههره میگیهرد و روشهی اسهت مركهب از دانهش سهبک         كاربردی سبک متون و آثار ادبی مورد

 شناسی عمومی، فرمالیسم و ساختارگرایی. 
قسیم تئولوژیک در این شیوه، متن یا متون موردنظر به پنج الیۀ آوائی، واژگانی، نحوی، بالغی و اید

 وقدام میکنهد  شناس به بررسی جداگانۀ هر الیه، با اتّکاء به اصول حاكم بر هر الیه امیشود و سبک
و  سهم هر الیه را در كشف و توضیح نگهرش فکهری مّّلهف و اههداف او از تهملیف مهتن را بررسهی       

بهر   مشخص میکند. نظربه اینکه در هر گونه بررسی و تحلیل سبک شناسانۀ یک متن، مبنهای كهار  
جسهته  ساختارهای برجسته و پُر بسامد آن متن استوار است. بدین جهت در این پژوهش بهدلیل بر 

-1357وینهی ) بودن دو الیۀ واژگانی و ایدئولوژیک در سه مورد از آثار حکیم ملّاعباسعلی كیهوان قز 
 و الیهۀ د ق( شامل؛ بهین سخن، استوار و رازگشا، به بررسی و تحلیل آثار یاد شده بر اسهاس  1277

ای با رویکرد تحلیلی و روش كار كتابخانه –وصیفی ایم. شیوه كار در این پژوهش تیاد شده پرداخته
شف كنظر در  گفتمان انتقادی است. با بررسی و تحلیل آثار موردنظر، سهم هر الیه از دو الیۀ مورد

 بررسهی مشهخص گردیهده    ها و افکار عرفانی مّلّف و نحوۀ بروز آنها در آثهار مهورد  و توضیح اندیشه
 است. 

شناسهی  : مالعباسعلی كیوان قزوینی، تصوف و عرفان ایران در دوره معاصهر، سهبک  واژگان كلیدی
  های واژگانی و ایدئولوژیک، استوار، بهین سخن و رازگشا.ای، الیهالیه
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Layer stylistics of distinct works of philosopher Molla Abbas Ali 
Keyvan Qazvini in two layers of vocabulary and ideological 
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Abstract  
Layer stylistics is a new knowledge which one of the most methods 

for scientific and applied assessing and analysis considered literature 
texts and works and is a combined method of common stylistics, 
formalism and structuralism. 

Under this method, text or texts are divided into five layers of lyrics, 
vocabulary, grammatical , rhetorical and ideological where stylist 
assesses each layer separately based on governing principles on each 
layer and determines portion of each layer in finding and explanation 
thinking scope of composer and evaluates and defines composer’s 
objectives of composing the text. Since in every assessment and analysis 
of a text in regard of stylistics; the base of doing so is founded on distinct 
and high tolerance structures, then in this study due to highly distinct 
layers are vocabulary and ideological layers; we set to assess and 
analysis three works of Molla Abbas Ali Keyvan Qazvini (A.H. 1277–
1357) including: Beheen Sokhan, Ostovar and Razgosha based on two 
layers as mentioned above. Methodology of this study is descriptive–
analytical and library method along with critical dialogue approach. By 
assessing mentioned works, portion of each layer out of two layers in 
finding and explanation of mystic thoughts belonging to composer 
through composer’s works was determined. 

 
Keywords: Molla Abbas Ali Keyvan Qazvini, Iran’s Sufism and 
theology in contemporary era, layer stylistics, vaocabulary and 
ideological layers, Beheen Sokhan and Razgosha 
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 طرح مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق 

مّلفان آثار عرفانی، صوفیانه و ادبهی در تهملیف اینگونهه آثهار بیشهتر بهه دنبهال تبیهین         

ههای  نیز به حکم افکار و اندیشههای خود هستند، حکیم مالعباسعلی كیوان قزوینی اندیشه

عارفانه و صوفیانۀ خود، از این مقوله مستثنی نیست، او در سه مورد از آثار خود به توضهیح  

های عرفانی خود پرداخته است. در این نوشتار محور اصلی تحقیق بررسهی و  افکار و اندیشه

شناسهی  سهبک  تحلیل سه كتاب استوار، رازگشا و بهین سهخن كیهوان قزوینهی بهر مبنهای     

دئولوژیک است، تا از قبهل آن انهدازۀ كهاركرد آنهها در     ای با اتّکاء بر دو الیۀ واژگانی و ایالیه

شکل دادن به سبک نویسنده مشخص گردد. نگارندگان برای دستیابی به این اهداف، پاسخ 

 به پرسشهای ذیل را در این پژوهش راهگشای خود میدانند.  

 در سه اثر یاد شده بازتاب یافته است.  الیۀ واژگانی به چه شکلی -

واژگان پربسامد كدامند؟، نحوۀ انتخاب و چینش آنها در متنها به چه صهورت بهوده، و تها     -

 چه حدّ حامل ایدئولوژی كیوان در آثار مورد بررسی هستند؟ 

 اند.  ویژگیهای الیۀ ایدئولوژیک در متون یاد شده كدامند و چگونه در آنها بازتاب یافته -

آیا این بازتاب به صورت صهریح و مسهتقیم اسهت و یها غیرمسهتقیم و ضهمنی؟ و در ههر         -

 صورت چرا؟ 

 آیا نگرش كیوان قزوینی از نوع رویکرد انتقادی است و یا رویکرد بیطرفانه؟   -

طیف واژگانی بیشتر مبیّن ایدئولوژی كیوان در آثار مورد بررسهی او در ایهن    كدام نظام و -

 مقاله هستند.  

 پیشینۀ تحقیق 

ای در تحلیههل آثهار و متهون ادبهی كههاربرد فراوانهی یافتهه اسههت و      شناسهی الیهه  سهبک 

های پنجگانۀ آن بررسی و تحلیل نمهوده و  پژوهشگران متون ادبی گوناگون را بر اساس الیه

بررسهی و تحلیهل دو   »اند، امّا چون موضوع موردنظر ما یعنی مورد نظر را بدست دادهنتایج 

الیۀ واژگانی و ایدئولوژیک سه اثر از مالعباسهعلی كیهوان قزوینهی، صهوفی، ادیهب و عهارف       

قمری( است، متمسفانه تاكنون هیچ پژوهشگری  قرنهای سیزدهم و چهاردهمشهیر معاصر )

شناسی چه در بعد نظری و چه در بعد عملی، یعنهی؛  دانش سبکبه بررسی آثار او از منظر 

ای نپرداخته است و این پژوهش در نهوع خهود اولهین و غیرمسهبوق بهه      سبک شناسی الیه

نامه و كتابی در ایهن موضهوع تهاكنون تهدوین و     سابقه است و هیچ پژوهش، مقاله و یا پایان

 تملیف نشده است. 

 باسعلی كیوان قزوینی به اختصار  زندگی و آثار و احوال حکیم مالع

ق( فرزنهد مالاسهماعیل قزوینهی در     1277-1357حکیم مالعباسعلی كیوان قزوینهی ) 

( و بعهد از  211قزوین دیده به جهان گشهود و از پهنج سهالگی بهه مکتهب رفهت )مینهودر،        
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فراگیری قرآن و دیوان حافظ در قزوین به تحصیل علوم دینی نزد پدر خود و دیگر استادان 

قمری برای تکمیل تحصیالت خود عازم تهران و قم شد.  1300آن شهر پرداخت و در سال 

( و بعد از تحصیل در این دو شهر جهت كسب درجۀ اجتهاد در 126)برگی از تاریخ قزوین، 

قمری عازم عتبات عالیات شد و در آنجا نزد بزرگهانی چهون میهرزای شهیرازی،      1306سال 

اهلل مازندرانی و كاظمینی تحصهیل اجتههاد نمهود و از علمهای      اله رشتی و آیتمیرزا حبیب

 ( 142اصولی و اخباری اجازۀ اجتهاد گرفت. )مشاهیر قزوین، 

كیوان بعد از كسب درجهۀ اجتههاد و برگهزاری منهابر وعهظ پرمخاطهب و شهورانگیز در        

ساس (. اما پیوسته اح27عتبات عالیات به شهرت رسید )حاج مال عباسعلی كیوان قزوینی، 

میکرد كه علوم ظاهری هرگز مایۀ آرامش او نشده و نخواهند شد و در درون خود احسهاس  

ای بزرگ دارد، لذا دنبال انسان كهاملی میگشهت تها او را بهه كمهال روحهی       میکرد گم شده

 (  26:1361برساند. )سیری در تصوف، 

ن و عتبهات  او بدین منظور مدتها با اقطاب و سالسل مشهور صوفیۀ زمان خود در تههرا 

عالیات همدم و همنشین شد و از سوی برخی از آنها به عنوان شیخ سیّار معیّن شد. )حهاج  

 ( 14مال عباسعلی كیوان قزوینی، 

امّا این گروه از اقطاب هرگز آن قطب و انسان كاملی كهه او میخواسهت نبودنهد، بهدین     

بادی قطهب بهزرگ و   ای او را بهه مالسهلطان محمهدگنا   وجوی فراوان عدهجهت بعد از پرس

اللهیه در بیدخت گنابهاد رهنمهون شهدند و كیهوان قزوینهی در سهال       رئیس گنابادیه نعمت

سال به عنوان شیخ سیار و بعهدها بها    20قمری عازم بیدخت گناباد میشود و حدود  1314

عنوان قطب و لقب منصور علی یا منصور علیشاه به مالسلطان محمدگنابادی و دو جانشین 

و محمدحسن گنابادی خالصانه خدمت میکند. )دو رسهاله در زنهدگی و شههادت     او مالعلی

 ( 126جناب سلطان علیشاه، 

تا اینکه به مرور زمان مخصوصاً بعد از مشاهدۀ خالفها و فریبهای آن سه قطب یاد شده 

یابد كه مسیری اشتباه را پیموده و عمر با ارزش خود را هدر داده است، بهدین جههت   درمی

قمهری بهه كلهی دل از     1344ن قطبیّت مالمحمدحسن، صهالح علیشهاه و بهه سهال     در زما

گنابادیه و تصوف موردنظر سالسل صوفیه میکند و در تهران و اصفهان گوشۀ انزوا و عزلهت  

( و بعهد از مهدتی دسهت بهه افشهاگریهای      16میگزیند. )حاج مال عباسعلی كیوان قزوینهی،  

(. حاصهل ایههن  174انههی در منظهر تههاریخی آن،  ای علیههه آنهها میزنههد )تصهوف ایر  گسهترده 

افشاگریها از لحاظ علمی و عرفانی و ادبی سه اثر برجستۀ او در مخالفت با تصوف نادرسهت  

اسهتوار،  »مرید و مرادی و افشای خالفهای گنابادیه و آقطاب آنهاست، این سه اثر با نامهای 

سهتند، از بهتهرین آثهار انتقهادی     عالوه بر اینکه از بهتهرین آثهار او ه  « رازگشا و بهین سخن

عرفانی و صوفیانه در قرنهای سیزدهم و چهاردهم هجری یعنی اواخر قاجار و عصهر پهلهوی   
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اول به شمار میروند. عباسعلی كیوان قزوینی شاگردان بزرگی چهون؛ ملهک الشهعرای بههار،     

س عباس اقبال آشتیانی، رشید یاسمی، سعید نفیسهی و كیهوان سهمیعی را در حلقهات در    

و فرهنگ سخنوران و سهرایندگان   96خود در تهران آموزش داده است. )سیری در تصوف، 

 (218قزوین: 

 1317قمهری برابهر بها     1357و سرانجام بعد از هشتاد سال زندگی در گیالن و به سال 

« سهلیمان داراب »شمسی به علت بیماری درگذشته و در نزدیک شهر رشت و در قبرستان 

 (  112)سیری در تصوف، مدفون گردیده است. 

كیوان عالوه بر عرفان و تصوف، كه در آن شهرۀ دههر بهود، در تفسهیر عرفهانی قهرآن و      

تفسیر عرفانی رباعیات خیام نیز شهرت و تبحّر خاصی داشته، فزون بر این، در شعر فارسی، 

آثهار  هائی از شعرهای او به این سه زبهان در البهالی   عربی و تركی نیز دستی داشته و نمونه

چاپ شده و چاپ نشدۀ او برجای مانده است، او زبان عبری را نیز بخوبی میدانسهته اسهت،   

آثار و تملیفات او در دو مرحله قبل از جدائی از تصوف و گنابادیهه و بعهد از جهدائی از آنهها     

بکلّی متفاوت هستند. عدد كتابها و آثار چاپ شده و چاپ نشدۀ او بالغ بر یکصد اثهر بهزرگ   

ک است، اما سه كتاب یاد شد، و مورد بحث این مقاله در كنار تفسیرهای او از قهرآن  و كوچ

و فرهنههگ سههخنوران و  67كههریم بهتههرین آثههار او بههه شههمار میآینههد. ) مشههاهیر قههزوین،  

 (  218سرایندگان قزوین، 

این كتاب از اصلیترین كتابهای او بعد از جدا شهدن از   كتاب استوار یا استوار رازدار: -1

نابادیه و تصوّف مرسوم است، او در این كتاب معنها و مفههوم تصهوف و عرفهان حقیقهی و      گ

 انفرادی را بیان نموده و تفاوت آنرا با تصوف مرسوم مرید و مرادی بیان نموده است. 

كتابی بسیار مهم است و پاسخهائی است به دوازده سّال مهّهم از كیهوان    بهین سخن: -2

یان نوآوریها و ابداعات او در تصهوف و عرفهان و از بهتهرین آثهار     در مورد تصوف و عرفان و ب

عرفانی و صوفیانۀ او بهه شهمار میهرود و دارای نثهری روان، شهیوا و آكنهده از ذوق ادبهی و        

 (.  174محسّنات لفظی و معنوی است )كیوان نامه، 

از شهیوۀ   كیوان در این كتاب كه از نثری فصیح و روان و ادبی برخوردار است،رازگشا:  -3

ی است به پنجاه سهّال از او دربهارۀ عقایهد و    پاسخهائ پرسش و پاسخ استفاده كرده و كتاب

رسوم تصوف مرسوم و مسائل مربوط به گنابادیه و اقطهاب آنهها در زمهان همکهاری كیهوان      

قزوینی با آنها و بیان دالیل كیوان قزوینی در ردّ تصوف و اثبات بطهالن سلسهله گنابادیهه و    

 (. 214لل جدائی او از گنابادیه و تصوف مرسوم )عرفان نامه، بیان ع

 سبک شناسی به اختصار  

سبک در اصطالح ادبیات عبهارت اسهت از روش خهاص ادراک و بیهان افکهار از طریهق       

(. هر سبکی تصهویر خاصهی از   12تركیب و گزینش واژگان و طرز تعبیر )سبکشناسی بهار، 
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یشه، چگونگی دیدگاه و تفسیر او نسبت به اشهیاء  صاحب آن سبک است كه بیانگر روش اند

است. سبک به یک اثر ادبی وجهه خاص خود را از لحاظ صورت و معنا القا میکند و آن نیز 

شناسهی  به نوبه خود وابسته به طرز تفکّر نویسنده دربارۀ حقیقت است. )درآمدی بر سهبک 

 (  126ساختاری، 

 ایشناسی الیهسبک

ررسی تمام مهوارد و خصوصهیات موجهود در مهتن اسهت. و در      دار بشناسی عهدهسبک

یابی به عناصر و مشخصات ظاهری مهتن بها محتهوا و مضهمون     ای، دستشناسی الیهسبک

كالم به آسانی قابل تشخیص و بررسی است. چون وحدت و انسجام متن در سایۀ پیوستگی 

ه هریک از این سهطوح  تنیدگی سطوح مختلف زبان شکل میگیرد و ارزیابی جداگانو در هم

ها از طریق جداسازی عناصر سازندۀ كالم و تعیین نقش اثرگذار آنها در پیکرۀ یک اثر و الیه

مند سهبک یهک مهتن ادبهی منجهر میشهود. در       به وجود میآید و در نهایت به تحلیل روش

شناسی گفتمان استوار است یعنی بهه كهارگیری   ای بر پایۀ سبکشناسی الیهحقیقت سبک

هها، رویکردهها و   شناسی، نظریهه های ادبی. )سبکهای تحلیل گفتمان در بررسی متنروش

 ( 237روشها، 

و این كار از طریق تبیین و توصیف رابطه محتوای متن با بیرون متن در پنج الیه مورد 

 ( 239گیرد. )همان :واكاوی قرار می

ای نو جههت  شناختی بنیان نهاده شده و شیوهشناسی بر پایۀ علم زباناین نوع از سبک

بررسی سبکی به شمار میآید، در این روش جدید مبانی سازندۀ سبک را در پنج الیۀ آوائی، 

واژگانی، بالغی و نحوی و ایدئولوژیک بررسی میکنند، پژوهشگر و منتقهد ادبهی میتوانهد بها     

 (.  237ّلف دست یابد و آنرا تحلیل كند )همان:این روش به سبک م

در میان مختصّات متن یا متون ادبی، فقط تعدادی از آنها ارزش سهبکی دارنهد و اینهها    

نهام دارنهد،   « مختصهات سهبکی  »و یها  « سهبک آفهرین  »یها  « مختصّات سبک سهاز »همان 

یهد متکهرّر و   مختصات سبکی اعم از آوائی، بالغی واژگانی، نحوی و فکهری و ایهدئولوژیک با  

دارای بسامد باال باشند واژگان و نحوۀ گهزینش آنهها نقهش مهمّهی در ایجهاد سهبک بهازی        

 ( 104شناسی، كنند. )سبکمی

ها و نوع گزینش آنها بسهتگی دارد، در  پیدایش یک سبک فردی تا حدود زیادی به واژه

ب بر مهتن یهک   های حاكم و غالگزینی و نوع واژهتحلیل سبکی یک متن شناخت نظام واژه

ای بها نهوع اندیشهه و سهبک     ضرورت است، چون هر طیف واژگهان ارتبهاط و تناسهب ویهژه    

نویسنده و یا شاعر دارد، حتی میتوان با بررسی طیف و نظام واژگهانی یهک مهتن، بهه الیهه      

هها،  شناسهی، نظریهه  ایدئولوژیک و فکری و عقیدتی و مّلّهف آن نیهز دسهت یافهت. )سهبک     
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ها و نحوۀ گهزینش و چیهنش   ( بار معنایی و ایدئولوژیک متن از واژه266رویکردها و روشها، 

 آنها حاصل میشود. 

 

 الیۀ واژگانی:   -1

ایهم، چهون نمهود واژگهانی سهبک      گزینی بدانیم حرف درستی زدهاگر سبک را هنر واژه

 (.  249های آن در یک متن است )همان:بیشتر از دیگر الیه

یام به مخاطب اهمیّت زیادی دارد روشنی و سادگی و انتخاب درست واژگان در انتقال پ

ابهام و تیرگی متن به عملکرد نویسنده در انتخاب واژگهان و چگهونگی بکهارگیری آنهها در     

(، در الیۀ واژگانی، واژگان افهزون بهر   46متن بستگی دارد )از پوشیده گوئی تا روشن گوئی، 

ننده در متن هستند. شهناخت نظهام واژه   های متمایز كها، حاصل نشانهانتقال معانی و ایده

گزینی و نوع واژگان مسلّط بر متن یک ضرورت سهبک شهناختی اسهت، چهون ههر طیهف       

واژگانی تناسب خاصی با نوع اندیشه و سبک مّلف دارد. به عنوان مثال واژگهان انتزاعهی و   

حسهی بهر   ذهنی بر عقاید، كیفیّات، معانی و مفاهیم ذهنی داللت دارند و واژگهان عینهی و   

 (.  266ها، رویکردها و روشها، شناسی، نظریهاشیاء واقعی و محسوس )سبک

توّجه به تکرار واژه هها، توجهه بهه مترادفهها و متضهادها و واژگهان خهاص و تخصهص و         

های غنی شهده نیهز بسهیار اهمیهت دارد چهون الیهه واژگهانی        رمزگاندار و نشاندار و یا واژه

یری الیۀ ایدئولوژیک متن دارد، و اینها همهه چیزههائی   گبیشترین نقش و سهم را در شکل

هستند كه در آثار مورد بحث ما به روشنی نمایان هستند و ملّاعباسعلی كیوان، ناخواسته و 

 با رعایت این اصول تا حدودی كار ما را در تحلیل و بررسی آثار موردنظر آسان نموده است. 

باط تنگهاتنگی میهان مهتن و بافهت بیرونهی و      واژگان دارای رمزگان در الیۀ واژگانی ارت

ایدئولوژیک آن پیدا میکنند، این ارتباط در آثار موردنظر ما بخوبی پیداست و مها ایهن را از   

های دارای بار ایهدئولوژیک و طیهف واژگهان خهاص بهر متنهها       طریق بررسی بسامد نوع واژه

 (  266متوجه میشویم و به آن میرسیم. )همان:

مکانی و شاخصهای شخصی نیز در الیۀ واژگهانی نبایهد از نظهر دور     توجه به شاخصهای

 بمانند.  

در بررسی و تحلیل الیه واژگانی آثار عرفانی و صهوفیانۀ كیهوان قزوینهی مها بیشهتر بهه       

بررسی واژگان انتزاعی میپردازیم، چون این واژگان بیشهترین بسهامد را در آثهار او دارنهد و     

هیم موردنظر او هستند این واژگان عموماً رمزگانههای تخصّصهی   بیانگر عقاید، و باورها و مفا

هستند و نوع داللت آنها ذهنی و ویژگی و صهفت سهبکی آنهها از نهوع گفتمهانی اسهت )از       

 (. 41پوشیده گوئی تا روشن گوئی، 
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در سیستم واژه گزینی كیوان قزوینی غلبه با واژگان ذهنی و انتزاعی رسمی و تخصصی 

های او را دچار گان انتزاعی بر خالف انتظار به ندرت بافت متنها و نوشتهاست، ولی غلبۀ واژ

ابهام تیرگی نموده است. رمزگانهای كیوان از نوع ساختاری هستند و به نظامهایی از قبیهل  

اند، ما در این پژوهش بها توجهه   تصوف و انواع آن، عرفان و اقسام آن و دین ارجاع داده شده

معنی و متضاد و تخصّصی متهون مهورد بررسهی درک دقیقتهر     ف، همبه واژگان مکرر، متراد

و درآمدی بهر   8شناسی كاربردی، الیۀ ایدئولوژیک این متون را مدّنظر قرار میدهیم. )نشانه

 (.43شناسی در ادبیات، سبک

چرا كه نوع الفاظ، تنوع و بسامدی آنها، رسمی و ادبی بهودن و یها عامیانهه و تخصصهی     

و طنزآمیز بودن آنها، نو و كهنه بودن آنها، ساده و یها دشهوار بهودن آنهها،     بودن آنها، جدی 

حتی عینی و یا انتزاعی بودن آنها، عام و یا خاص بودن آنهها، سهاده یها مركهب بهودن آنهها،       

گیری سبک مّلف و انتقال پیام متن، انسجام و وحدت متن، نقش مهمهی  هركدام در شکل

تركیب آنها نقش  ها در متن و نحوۀا و نحوۀ چینش واژههدارند. گزینش نوعی خاص از واژه

االسهلوب؛ دراسهه   »مهمی در تشخیص اهداف فکری و ایدئولوژیک مّلف در آثهار او دارنهد.   

 (44بالغیه تحلیله ألصول االسالیب االدبیه، 

هها و یها دلیهل تکهرار آنهها و      در الیۀ واژگانی دلیل و علت انتخاب بیشهتر برخهی از واژه  

هم معنی و مترادف و یا متضاد با آنها از سوی مّلف در متن بررسی میگهردد )علهم   كلمات 

 (. 74االسلوب مبادئه و اجرائاته، 

همچنین از دلیل و علت انتخاب واژگان حسی و عینی و یا انتزاعی و بسامد بکهارگیری  

یهن  شهناس و ناقهد بها ا   آنها در متن و هدف نویسنده از این كار نیز صحبت میشود و سهبک 

شیوه به سبک ادبی و دیگر اهداف نویسنده در تملیف آن اثر و یا آثار دیگر او پی میبرد و به 

پیام و ایدئولوژی متن و مّلف نیز دست مییابد. و همچنین متوجه انسهجام و تناسهب فهرم    

 زمانی و درونی و بیرونی بافت متن نیز میگردد.  

 گانۀ كیوان قزوینی   طیف واژگان پربسامد ذهنی و انتزاعی در آثار سه

ظر، بررسهی و  ها را در آثار موردناگر بخواهیم نظام واژگانی و طیف پربسامد اینگونه واژه

 استقصای بلیغ و تاّم بنمائیم. بدون شک نظام واژگهانی ایهن آثهار كهه بیهانگر بافهت و الیهۀ       

بهه قهرار    ایدئولوژیک كیوان قزوینی نیز هستند، رمزگانهای خاص و انتزاعی از حیث بسهامد 

 ذیل هستند:

تصوف، تصوف حقیقی و انفرادی، تصوف مرید و مرادی، تصوف مرسوم، صهوفی، صهوفی   

های تصوف، رسوم، آداب، عرفان، عارف، عرفان علمی، عرفان حقیقی، تصوف مرسوم، سلسله

عملی، عرفان حقیقی، عارف حقیقی، مراد، قطب، انسهان كامهل، شههود، ملکهوت، ناسهوت،      

، شریعت، طریقت، حقیقت، عشق، محبت، نفرت، فقر، ثهروت، بقهاء، فنهاء،    مکاشفه، مشاهده
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وحدت، كثرت، ارشاد، تبلیغ، خوف، رجاء، توبه، ترک، تسلیم، رضا، ریاضهت، تصهوف مركهز،    

تصوف بدایت، تصوف برزخ، سعادت و شقاوت. واژگان یاد شده در هر سه اثر مهورد بررسهی   

ها و مترادفهای آنهها بیشهتر از دویسهت بهار تکهرار      هباالترین بسامد را دارند و گاهی این واژ

انهد )رازگشها و بههین سهخن، صهفحات      اند و گاهی باالتر از پانزده  بار بکارگرفته شهده شده

 متعدد(

پربسامدترین نظام « استوار، بهین سخن، رازگشا»نگارندگان در بررسی سه اثر یاد شده 

میدانند. البتهه ایهن نظهام واژگهانی، یهک      واژگانی و طیف واژگان خاص را همین موارد فوق 

ای مترادف، مکرّر و متضاد، وجه غالهب و  هطیف از رمزگانهای تخصصی هستند كه به صورت

مسلّط بر متون موردنظر هستند و تقریباً در تمام این سه اثر حضور و غلبۀ بسهیار پررنگهی   

رصهد پربسهامدترین   دارند، این طیف واژگان و این نظام واژگان غالهب، فهزون بهر هشهتاد د    

واژگان گزینش شدۀ مّلّف برای رساندن محتوا و پیام متنها به مخاطبهان خهاص ایهن نهوع     

علوم و دانشها، یعنی اهل تصوف و عرفان را دربردارند: در این قسمت برای اثبات این نظهام  

 هائی میپردازیم.  واژگانی و به كارگیری آن در آثار مورد بررسی به ذكر نمونه

ها یادآور میشویم كه مطابق اصهول حهاكم بهر الیهۀ واژگهانی      ذكر شواهد و نمونهقبل از 

طیف واژگان بکار رفته در متون موردنظر تناسب خاصّی با نوع اندیشه و سبک مّلّف دارنهد  

و چون نظام واژگانی مسلّط بر متون مورد نظر از نوع واژگان ذهنی و انتزاعی و غنهی شهده   

و ایدئولوژی كیوان قزوینی صریح و آشکار است و آنگهاه كهه ایهن    است داللت آنها بر عقیده 

نظام واژگانی درمقابل واژگان ذهنی و انتزاعی متضّاد و مکرّر در بافت متون مهوردنظر قهرار   

میگیرد به شکل دقیقی از باورهای ایدئولوژیک مّلّف و جلوۀ آنها در مهتن پهرده برمیهدارد.    

 كیوان قزوینی میگوید:  

ام، پهس تهرک آنهها نمهوده و بهه      تهیدستی و فقر اهل تصوّف یقین كرده اینک من به»

 (32)بهین سخن، الف « امام و از سالسل تصوف یکسره دل كندهگوشۀ انزوا نشسته

همه باید بفهمند كه پشت پردۀ تصوّف چیست و چرا هیچکدام از آقطهاب دنیها تهرک    »

 ( 32)همان: « اندریاست و تصوف نکرده

مجلس نیاز از قضایای تصوّف است و كمتر شیخ و مرادی این را میداند و آنها تنها بهه  »

 ( 98)همان: « فکر و گمان و حدس نیست، بلکه كشف و عیان و شهود ملکوت الزم دارد

دیگ جوش مثل عقیقه است، دیگ جهوش آداب ویهژه دارد، و بعضهی صهوفیه گهاهی      »

ب و مراد خود، دیگ جوش را باید به دراویش و ای یک بار دیگ جوش میبرند نزد قطهفته

 (  89)همان: « فقرا بخورانی
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تصوّف عرفان عملی است نه عرفان علمی، عرفان یا علمی است و یا عملی و تصوّف یها  »

حقیقی است و یا تصوف مرسوم مرید و مرادی است كه سازمان دارد و سلسله، رسهوم دارد  

 (  44)همان: « و آداب، قطب دارد و تشکیالت

آغاز تصوّف ستودن و نکوهیدن نبود، ابداً حرف ریاسهت نبهود، رقابهت نبهود، و اسهاس      »

)اسهتوار رازدار،  « تصوّف بر اطفای كلّ نوائر داخله و خارجه و بر میراندن روح غضبات اسهت 

 ( 64ب، 

همانطور كه مالحظه میشود، اكثر واژگان دارای تناسب با فکر و ایدئولوژی خاص مّلّف 

چون اكثر این طیف واژگان هم معنی و متناسب با محتوای مهتن از نهوع واژگهان     هستند و

خاص، نشاندار و انتزاعی و ذهنی هستند، نوع داللت آنها نیز ذهنی است و ویژگی و صهفت  

 سبکی آنها از نوع گفتمان است. 

 های دیگر نیزمّیّد این نظریه است. مانند:  نمونه

« مهن »و قطبیّت، هزاران مریهد شهیفتۀ موافهق بهه او، بهه       سال ارشاد هفدهتا آنکه بعد از »

گرویده و او را بر اقطاب و مرادهای دیگر، حتی بر قطب سابق خودشان ترجیح دادند، چون 

)همهان:  « ای در تصوف دانستندكرامات بزرگ و آثار ملکوتی شگرف در او دیده و او را نابغه

82 ) 

 و مانند:  

وت برگردم، با سوغات لطایف ناسوتی بهه قهقهرا برگشهته، از    به جای آنکه از ناسوت به ملک»

ملکوت دروغین اقطاب متصنّع خودساز خودآرا برگشته، رو به ناسوت سادۀ جههل بسهیط و   

انصاف از خود نهاده، مشتی دستورات و صنایع هرسلسله و هر قطب را برای جوامع ناسوتی 

 ( 85)همان: « به سوغات آورده، تقدیم آنها كردم رایگان

 و بازگوید:  

تصوف حقیقی و انفرادی كیمیاست مرطالبان و سالکان را و هر سالکی تهاب آن را نهدارد،   »

تصوف حقیقی قطب ندارد، سالکان آن گریزان از شهرت هستند، فخهر صهوفی حقیقهی بهه     

ترک عموم لذائذ و ترک معاشرت و گزیدن عزلت است تا حهد ممکهن، تصهوّف حقیقهی بهه      

است. تصوف حقیقی مرید و مرادی نیست، اندیشه و عمل است، كردار ترک ثروت و ریاست 

 تر از عرفان و ادیان است. گفتار است. تصوف حقیقی قدیمبی

تصوف حقیقی عشق و محبّت است و سالک تصوّف حقیقی باید پاسبان دل خهود باشهد تها    

و  132 دل به كسی و چیزی نبندد و هیچ تعلّقی در دل و جهانش جهایگیر نشهود. )همهان:    

98 ) 

تصوف مرسوم، تصوف دروغین مرید و مرادی است، اهل قطب و سلسله و رسوم »و بازگوید: 

در تصوف مرسوم قطب فکر مرید و آزادی او را بهه كلهی   . و آداب خود ساخته و باطله است
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خواهند او را دین، مذهب، پیامبر و خدای خود بداند، با آنکهه  شوند، از مرید میمتصرف می

بهین داشهته   چ كرامتی ندارد از مرید و سالک ساده دل میخواهد تها چشهم كرامهت   خود هی

باشد، زاهد و مطیع باشد، هیچ ظن و گمان بدی به سلسهله و مهراد و قطهب خهود نداشهته      

باشد، اگر به كماالت نفسانی و مکاشفه و شهود و ملکوت نرسید از نقص خود بداند و نهه از  

ت كه آنها اینگونه مریدان و سالکان شریعت، طریقت و ضعف قطب و مراد و هزاران سال اس

 86و  43)همان: « اندحقیقت را فریفته و دركشتی سرگردان، در حیرت و ضالل نگه داشته

 (111و 

 و باز میگوید:  

« مریهد و مهراد  »خواهد: امّا معنی اصطالحی تصوف را كه سرسپردن است، دو مصداق می»

ئم به طرفین است. پس هر یک از مرید و مراد باید صفاتی زیرا امر اضافی و نسبی است و قا

داشته باشند تا مفهوم تصوّف بر آنها صدق كند واال مصداق كاذب خواهند بهود پهس مریهد    

 (  165باید حاضر باشد برای قبول تصرفات باطنیۀ مراد. )بهین سخن، 

 و در خصوص تصوّف و صوفی گوید:  

ها جستجو میکردم و نفس به نفس باصهوفیان  صوفیخانهام را در سالها قدم به قدم گمشده»

مهن از او  »عمر را میگذراندم تا شاید به مقصود برسم و یار جانیم را در آغوش جهان كشهم.   

 (17)همان، :« او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ»یا « جانی ستانم جاودان

بل توضیح است بررسی سبک كیوان قزوینی بیشتر از طریق نظام واژگان ذهنی و انتزاعی قا

ولی در توضیح بیشتر سبک او توجه بهه واژگهان عینهی و حسهی و شاخصههای مکهانی،  و       

شاخصهای شخصی هم در تحلیل سبک شخصی او الزم است. در ایهن بخهش از مقالهه بهه      

بررسی پربسامدترین شاخصهای انسانی، مکانی، در آثار مهوردنظر ایهن نوشهتار میپهردازیم،     

نها ما را درک علل به كارگیری مکرر آنها از سوی كیهوان قزوینهی   شاخصهائی كه توجه به آ

كمک میکند، این شاخصها همچنین به عنوان بخشی از الیۀ واژگانی آثار او مها را بهه درک   

 بهتر الیۀ ایدئولوژیک متون مورد بررسی رهنمون میشوند. 

اهلل(، ن )عجهل حضرت محمد)ص(، علی )ع(، ائمه اطهار، امام زماالف: شاخصهای انسانی: 

اهلل، رشهتی،  آذر كیوان، خیام نیشهابوری، صهفی علیشهاه، میهرزای شهیرازی، میهرزا حبیهب       

العابههدین مازنههدرانی، مالسههلطان محمههدگنابادی، مالعلههی گنابههادی، مالمحمدحسههن  زیههن

گنابادی، حاج شیخ عبداهلل گنابادی، از پربسهامدترین شاخصههای انسهانی در آثهار عرفهانی      

قزوینی هستند. اودر جای جای این سهه اثهر عرفهانی و صهوفیانۀ خهود بهه       عباسعلی كیوان 

صورت مکرّر و پیوسته و با ذكر صریح نام آنها از این اشخاص به دالیل و علتههای گونهاگون   

 نام میبرد چرا كه اینها در توضیح نظام فکری او نقش ویژه دارند.  

 است. نام بردن از این شاخصهای انسانی پربسامد از چند جهت 
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گروهی از این شاخصهای انسانی جزو معتقهدات او هسهتند. ماننهد، علهی )ع( و محمهد       -1

 )ص( و امامان معصوم و امام زمان: به عنوان مثال او میگوید:  

در ضمن سیر كلمات پیامبر اسالم حضهرت محمهد)ص( و علهی )ع( و امامهان معصهوم از      »

اسالم و مذهب حقّهه شهیعه را فهمیهدم و    العادۀ آن كلمات حقیقت و درستی بزرگی و فوق

سخنان علی )ع( و حضرت محمد)ص( و دیگر امامان معصوم را آكنهده از مفهاهیم عالیهه و    

 (21-24)بهین سخن، الف، « محسنات لفظیه و معنویه یافتم

گروهی از این شاخصهای انسانی استادان و آیات عظام دیهن در تههران و قهم و عتبهات      -2

كه مالعباسعلی كیوان نزد آنها تحصهیل نمهوده،  و از آنهها اجهازۀ اجتههاد و       اندعالیات بوده

فقاهت گرفته و از آنها به عنوان كسانی كه زنهدگی علمهی و معنهوی خهود را مهدیون آنهها       

میداند نام برده و از نقش و مقام علمهی و اخالقهی و معنهوی آنهها عمومهًا تجلیهل میکنهد.        

رشتی، زین العابدین مازنهدرانی، آخونهد خراسهانی شهیخ     میرزای شیرازی، میرزا حبیب اهلل 

محمدحسین كاظمینی، از پربسامدترین این شاخصها در آثار عرفانی و حتی غیر عرفهانی او  

 (  71و  16و بهین سخن، الف  41و  17و استوار رازدار، ب  80هستند. )رازگشا، 

قزوینهی در ابتهدا    گروهی از این شاخصهای انسانی اقطاب صهوفیه هسهتند كهه كیهوان     -3

نگاهی مثبت به آنها داشته، ولی به مرور زمان و بنا به دالیلی كه خهود مکهرر از آن دالیهل    

سخن میگوید بعدها نگاهش به آنها عمومًا منفهی میشهود و ایهن آثهار سهه گانهه عرفهانی و        

د، انه صوفیانه او در توضیح همین دو نگاه او نسبت به این اقطاب و سالسل آنها تملیف شهده 

پربسامدترین شاخصهای انسانی این گروه، افرادی چون، مالسلطان محمدگنابادی، مالعلهی  

گنابادی، مالمحمدحسن گنابادی، حهاج شهیخ عبهداهلل حهائری و صهفی علیشهاه اصهفهانی        

هستند كه در این سه اثر او از پربسهامدترین شاخصههای انسهانی مهورد اسهتناد عباسهعلی       

 (  36-94و  67و  93، 9و10كیوان قزوینی هستند. )همان: 

 شاخصهای مکانی  

بکارگیری شاخصههای مکهانی و میهزان بسهامد آنهها در الیهۀ واژگهانی آثهار سهه گانهۀ           

مالعباسعلی كیوان قزوینی بخشی از نظام و طیف واژگانی این آثار هسهتند كهه در تناسهب    

امدترین ایهن  كاملی با دیگر ساختار و نظام واژگهانی آنهها قهرار دارنهد، مهمتهرین و پهر بسه       

شاخصهای مکانی عبارتند از: قزوین، تهران، قم، سامرا، نجف، كربال، مکّه، مشههد، خراسهان،   

بیدخت، گناباد، كاشان، اصفهان، شیراز، همدان، كرمانشاه، كرمان، هندوستان و تركستان و 

 روسیه. 

سهت.  علت باال بودن بسامد این شاخصهای مکانی در آثار كیوان به چند مهورد مربهوط ا  

سهالگی بهوده اسهت. و     بیسهت و دو  مثالً قزوین زادگاه و محل زندگی و تحصیل او تا سهن  

اند و عتبات عالیات تهران و قم هم محل تحصیل و بعدها تبلیغ و ارشاد و منابر وعظ او بوده
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نیز چون قم و تهران، امّا بیدخت و گناباد و خراسان، بیانگر وابستگی و گهرایش او بهه یهک    

سالسل صوفیه یعنی گنابادیه هستند و شهرهائی چون اصفهان، كاشان، همدان و  سلسله از

كرمانشاه محل تبلیغ و جائی برای انجام منابر وعظ و عرفان او و در مواردی محل زندگی او 

)اصفهان و كاشان( و مابقی شهرها و بالد محلّی برای جلب مریدان و تبلیغ گنابادیه و جمع 

ه گناباد و بیدخت. در میان شهرهای یاد شده جز هنهد و تركسهتان و   اموال برای فرستادن ب

روسیه، در باقی موارد دارای بسامدیها بسیار باال و متکّرر هسهتند و بها وجهود اینکهه اینهها      

ها و ایهدئولوژی مّلّهف پیهدا میکننهد     شاخصهای مکانی هستند  ارتباط تنگاتنگی با اندیشه

 متنها به عنوان یک ساختار منسجم و یکپارچه. البته در قالب بافت كلی و ساختار 

 الیۀ ایدئولوژیک 

ایدئولوژی مّّلف در كّلیهت نظهام و بافهت درونهی مهتن و آثهار او بطهور خودآگهاه و یها          

( و ههر اثهری   45و دانشهنامه سیاسهی،    45ناخودآگاه بروز میکند )ماركسیسم و نقد ادبهی،  

نیهز هسهت،  كهه بهر مبنهای سهبک       تردید حامل ایدئولوژی و سبک شخصی مّلهف آن  بی

ممکهن اسهت بها بررسهی     ای ایدئولوژی در سطوح پنجگانه متن نمود مییابهد و  شناسی الیه

ههای  متون از این منظر ایدئولوژی یک متن از اوضاع موجهود فراتهر ارزیهابی گهردد. نوشهته     

 كیوان قزوینی بعد از جدائی او از تصوّف اینگونه هستند.  

را یک نظام معنایی ثانویه میداند كه معنای ضمنی را به معنهای  روالن بارت ایدئولوژی 

 (185شناسی كاربردی، افزاید. )نشانهاولیه یا معنای صریح می

ایدئولوژی اگر به صورت صریح و آشکار در متن بازتهاب پیهدا كنهد، مهتن را در ردیهف      

ن میگردد، و ایهن  متون گفتمانی قرار میدهد كه ایدئولوژی با صراحت و شفافیت در آنها بیا

گونه متون گفتمانی متعلق به یک جامعه گفتمانی و یها جامعهۀ تفسهیری خهاصّ هسهتند،      

یعنی متعلّق به گروهی از نویسندگان و مخاطبان و خوانندگان خاصّ كه ممکن است تعداد 

خوانندگان اینگونه متون كم یا زیاد باشند، آثار صوفیانۀ كیوان بعد از جدائی از تصهوف كهه   

 د بحث ما هستند، به كلی اینگونه هستند. مور

« زاویهۀ دیهد  »چون الیۀ ایدئولوژیک، نظامی از عقاید است كه دریافت كلّی از زندگی و 

های زبان اثر مینهد و ما میتوانیم بازتهاب آن را  مّلف را شکل میدهد، بنابراین بر همۀ جنبه

ه تا بالغی مالحظهه كنهیم. الیهۀ    های زبانی متن از آوائی گرفتدر همۀ عناصر، سطوح و الیه

های ذهنی، روحی، قلبی و باورهای قدسی مّلهف در مهتن   ایدئولوژیک در واقع بازتاب انگاره

 است كه به عنوان یک عنصر برجسته و سبک ساز خود را برمتن مسلط میکند. 

مسملۀ اصلی در این الیه بررسی میهزان و چگهونگی اثرپهذیری كمّهی و كیفهی مهتن از       

ها و افکار مّلّف است. و اینکه چگونه و با كمک چهه شهیوه و روشهی میتهوان آن را     اندیشه

بررسی، ارزیابی و تحلیل نمود برای دستیابی به جواب این پرسشها الزم است مبانی فکهری  
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های پربسامدتر چون الیۀ واژگانی و یا هر الیهۀ دیگهری   و ایدئولوژیک مّلف را با كمک الیه

دارد مورد بررسی قهرار دههیم، و چهون متهون مهورد بررسهی ایهن         كه با بافت متن تناسب

تردید سنجش وجهیّت و قطعیّت اثر هم اهمیت پژوهش متون عرفانی و صوفیانه هستند بی

( و توجهه بهه كنشهها و كاركردههای تصهریحی، اظههاری،       84:1393پیدا میکند )وردانهک،  

تون عرفانی در الیهۀ ایهدئولوژیک   ترغیبی، تعهّدی و عاطفی و اعالمی نیز كه از ویژگیهای م

 (23ای از تاریخ بیهقی با رویکرد معناشناسی كاربردی، است نیز مهم میگردد. )تحلیل نامه

ها و اشکال كنشها و واكنشهای كالم با مختصّات مربوط به یهک  برهمین اساس، صورت

هها،  ریهشناسی، نظوضعیت اجتماعی، فکری و شخصی رابطۀ تنگاتنگی پیدا میکنند. )سبک

 (  345رویکردها و روشها، 

گهرا و گهاهی در   و این رابطه تنگاتنگ وجوه مختلفی دارد گاه برونگراسهت و گهاه درون  

شکل شادی گرایانه و یا اندوه گرایانه بروز میکند و در نهایهت اینکهه ایهن نگرشهها در كهل      

عشق و جنگ دریافت مّلّف از هستی و مسائل مهم آن را از قبیل شناخت، معرفت، صلح و 

 ( 157شناسی شعر، و غیره به نمایش میگذارند. )سبک

مورد نباشد اگر بگوئیم بسیاری از متون ادبی تحت تمثیر نگرشهای فکری پا بهه  شاید بی

 (  1374عرصه میگذارند. )همان:

ها و افکار آثار سه گانۀ عباسعلی كیوان در واقع چیزی جز بازتاب صریح و آشکار اندیشه

های این متنهها بها بافهت آنهها     ی او نیستند و ما از طریق بررسی روابط میان سازهو ایدئولوژ

قادر به توضیح و تفسیر ایدئولوژی كیوان قزوینهی هسهتیم. الیهۀ ایهدئولوژیک آثهار كیهوان       

محقق میشود. الیۀ واژگانی پربسامدترین الیه در شکل گیری و « گفتمان»قزوینی از طریق 

میرود و در نهایت الیۀ ایدئولوژیک الیۀ غالب متون مهورد بررسهی   توضیح این الیه به شمار 

های ذیل بیانگر ادعای فوق هستند توضیح در میان آثار او خودنمائی میکند. شواهد و نمونه

اینکه الیۀایدئولوژیک در واقع همهان الیهۀ معنها شناسهیک مهتن اسهت كهه فکهر، ههدف و          

ب پیهامی كوتهاه یها بلنهد بهه مخاطهب منتقهل        های مّلف، شاعر و نویسنده را در قالاندیشه

ای از مسهائل سیاسهی و اجتمهاعی گرفتهه تها      كند و ممکن است این الیه در هر زمینهه می

مسائل مذهبی و عرفانی و صوفیانه مد نظر مّلف قرار گیرد بدین جهت الیۀ ایدئولوژیک در 

نشان داده است گرچه آثار مورد بررسی كیوان قزوینی به عنوان وجه غالب به خوبی خود را 

های دیگر نیز بههره میبهرد كهه درمهورد آثهار كیهوان       این الیه برای بیان مقصد خود از الیه

ای ایفا نموده است. قزوینی الیۀ واژگانی در توضیح و تکمیل الیۀ ایدئولوژیک نقش برجسته

اط زبهانی  از این رو میتوان آثار عرفانی و صهوفیانۀ كیهوان قزوینهی را از منظهر نظریهۀ ارتبه      

یاكوبسن نیز مورد بررسی قرار داد و مطابق این نظریۀ از شش نقش كاركردی زبهان، نقهش   
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ترغیبی و انگیزشی در آثار كیوان وجه غالب به شمار میآیند چون در نقش ترغیبهی جههت   

 پیام متوجه مخاطبان خاص است كه در اینجا این مخاطبان اهل عرفان و تصوف هستند.

 

 دالیل ورود كیوان قزوینی به تصوف و عرفان:   در بیان علل و -1

سالگی كه در قزوین بوده ماننهد دیگهر طهالب علهوم      22كیوان قزوینی در ابتدا تا سن 

قمهری و ورود بهه    هزارر و سیصد دینی با تصوف و صوفیۀ مخالف بوده است اما بعد از سال 

اهش به جههان هسهتی و   تهران به جهت ادامه تحصیل و با خواندن كتاب تجرید العقاید نگ

باورهای خود تغییر میکند و كم كم به فکر مالقات با صوفیان بهزرگ تههران زمهان خهود و     

 های صوفیه و آثار و افکار آنها میافتد. خود در این باب چنین میگوید:آشنایی با سلسله

من با كسب علم اصول و اخبار واخذ اجتهاد در فقه و اصول دریهافتم كهه فقهها ههیچ     »

وی غیرعادی ندارند. پس برآن شدم تا به میان اهل تصوّف و عرفان پا نهم تادریابم حال دعا

و قال و اعمال آنها چیست و بنای عقاید آنها بر چه استوار است، پهس نهزد آنهها شهدم و از     

اقطاب آنها پرسیدم كه ادّعای شما چیست؟، مرید چه احتیاجی به شهما دارد كهه اگهر نهزد     

محروم خواهد ماند. آیا احتیهاج علمهی دارد یها احتیهاج روحهی، گفتنهد:       شما نیاید ناقص و 

باالتر از اینها است، قطب و مراد جان جان مرید است، هر كهس قطبهی را مریهد نباشهد او     »

مردار است، جان ندارد و از همه كماالت انسانی محروم است. و نیز علم نافع حقیقتی مایهۀ  

د خصوصی و شهفاهاً و بیواسهطه كتهاب آن بهه مریهد      نجات همان است كه ما میدانیم و بای

 تعلیم كنیم.  

و اگر مرید همان علم را از غیر ما یا ازكتاب بیاموزد آن جهل است نه علم، و مریهد اگهر   

علّامه دهرهم باشد تا آن علم را از ما اخذ نکند هیچ نفهمیده و نجات آخرتی برایش محهال  

است. اجتهاد و تقلید و فقه و اصول همه سراب است و خانه سهاختن بهر آب. دیهن اصهالً و     

 به اطاعت ما.   فرعاً منحصر است

نظر نمود. من اكنون خود را من دیدم كه مطلب غلیظ شد و كار باال گرفت، نباید صرف

ام، دانم، حاال میشنوم كه من هیچ نفهمیدهمحقق در اصول دین و مجتهد در فروع دین می

حاال اول علم است و درس ابجد، اختالف خیلی شد، تفاوت زیاد، بدین سبب با خهود گفهتم   

 «  بهین سخن، الف: صفحات متعدد»وم و خدمت كنم و مطلب درونی آنها را بفهم. مرید ش

سهال در   سهی عباسعلی كیوان قزوینی بعد از ورود به تصوف و سلسهلۀ گنابادیهه مهدت    

سال كاری جز تبلیغ و ارشاد و جلب مریدان بهرای خهود    مدتتصوف باقی میماند و در این 

چون به مرور زمان متوجه تهیدستی و ناتوانی صهوفیه   و گنابادیه ندارد ولی بعد از این مدت

و آقطاب زمان خود در این سلسله و دیگر سالسل صوفیه میگردد، از تصهوف مرسهوم و بهه    

یکسره دل میکند و در مابقی عمر خود به توضیح « تصوف مرید و مرادی»اصطالح خودش 
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ومهاً میپهردازد و مها در    علتهای جدائی خود از سلسله گنابادیه خصوصاً و تصوف مرسهوم عم 

ها و الیۀ ایدئولوژیک آثهار سهه گانهۀ عرفهانی او روبهرو      این قسمت با موج جدیدی از اندیشه

هستیم كه بکلی در تضاد با باورها و اعتقادات او در حین ورود و معتقد شهدن بهه تصهوف و    

   گوید:سلسلۀ گنابادیه و اقطاب آنها هستند. كیوان قزوینی خود در این باره می

من سالها به اقطاب صوفیه خدمات صادقانه كردم و خود نیهز در تصهوف كهم كهم بهه      »

درجات و مراتب كمال رسیدم و بر تمامی اسرار و رموز تصوف و سالسل آنها اطهالق دقیهق   

حاصل كردم، در این مسیر به هر پهلو غلطیدم و به هر سو دویدم و چرخیدم و گردیدم، باز 

ت، سرگشته و آواره برگشتم و آوارگی و سرگشتگی خود را فریاد انجام، باد به دست، تهیدس

نمودم، هر كه شنید با من همناله گردید كه ما نیز از سرگردانانیم و لطمه خور هر چوگانیم 

و گوی غلطندۀ سرتاسر این میدانیم و اكنون چه باید كرد نمیدانیم و چون به یقین به ایهن  

ای را ادّعا دارند ندارند، پس ترک آنها كهرده، بهه گوشهه   نتیجه رسیدم دریافتم كه آنها آنچه 

ام كه چرا عمرم به غلهط در  نتیجه شدن زحمات چندین سالهنشستم و شرمگین شدم از بی

 )استوار رازدار، ب: صفحات متعدد(. « وادیها و سالسل باطل تصوف تلف شد

یههن جههدائی، مالعباسهعلی كیههوان قزوینههی بعهد از جههدائی از تصههوف و بیهان علتهههای ا   

دیدگاههای جدید و ایدئولوژی خاص خود را با اتکاء به سهبک شخصهی خهود در خصهوص     

 تصوف و عرفان بیان میکند.  

ها و ایدئولوژی كیوان قزوینهی در ایهن دوره از زنهدگی فهردی و اجتمهاعی او از      اندیشه

ههای  اندیشههای خاصّ او در این موارد هستند، بر این اساس كیوان قزوینی افکار و نوآوری

 خود را در این مرحله اینگونه توضیح میدهد.  

آیا میتوان گفت كه تصوف این آوای بلند عالمگیر، و ایهن نهوای رسهای پهر ترجیهع و      »

اصل و اساس است و این دراز سخن، در میان تحریر، و این كمند پرتاب گلوگیر، به كلّی بی

 (  36)بهین سخن، الف: « توده یکسره لغو است و بیهوده

عرفان مرسهوم  و نهه حقیقهی     كیوان قزوینی در پاسخ به این سّال، اگر چه از تصوف و

 جدا شده اینگونه میگوید:  

تصوف و عرفان حقیقی و راستین، نه تنها در اسالم، كه در مهزارع همهۀ ادیهان ریشهه     »

دارد و هرجا با یک برگ و سازی و به یک نام و آوازی پها بهه عرصهه نههاده، و ایهن تصهوف       

ارد، آداب و رسوم ندارد، كشهتی  حقیقی مرید و مراد ندارد، قطب ندارد، سلسله و سازمان ند

ناخداست و در مقابل تصوّف مرسوم و مرید و مرادی است كه در آن قطب و مرید و مراد بی

و سلسلۀ و سازمان اساس كار آن است و قطب میشود دین و زبان و پیامبر و خهدای مریهد،   

ر رازدار، ب: )اسهتوا « فکر او را از او میدزدد. جسهم و جهان و مهال او را از آن خهود میکنهد     

 ( 39و40
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كیوان قزوینی در ادامۀ تبیین دیدگاههای جدید خود در خصوص تصوف و عرفان عالوه 

بر تقسیم تصوّف به تصوف حقیقهی و انفهرادی و تصهوّف مرسهوم مریهد و مهرادی، تصهوف        

حقیقی و صوفی حقیقی را قبول میکند ولی تصوف مرسوم و مرید و مرادی را یکسره باطل 

سابقۀ دیگری از عرفان ارائه میکنهد و عرفهان را بهرخالف    نگاه تقسیم جدید و بیمیداند. او آ

معمول اسالف خود به عرفان علمی و عملی تقسیم میکند و نامی از عرفان نظری بهه میهان   

آورد، كیوان قزوینی تصوف مرسوم را نیز به همهین شهکل بهه تصهوّف علمهی و عملهی       نمی

یها پهیش از او از طهرف ههیچ قطهب و عهارفی مطهرح       بنهد بندی نمود. و این تقسهیم تقسیم

 (96اند و از ابداعات خاص او هستند. )رازگشا، نشده

كیوان در جهائی دیگهر تصهوّف علمهی را حهادا در اسهالم میدانهد و تصهوف عملهی را          

 آورد.  موضوعی دیرینه عهدتر از اسالم به حساب می

به سه قسهم تصهوف بهرزخ و     بندی دیگر تصوف مرسوم راكیوان قزوینی در یک تقسیم

بدایت و مركز تقسیم میکند و به بیان مشتركات و وجوه تفاوت ایهن سهه طبقهه میپهردازد.     

كیوان قزوینی در توزیع این تقسیم بنهدی جدیهد كهه خهاص خهود اوسهت و از ابهداعات و        

 نوآوریهای خود او در تصوف بعد از جدایی از گنابادیه به حساب میآید میگوید :

است كهه چیهزی میهان قشهر و لهب       "برزخ  "لق یا مطلق تصوف یا از نوع تصوف مط "

است. در این نوع تصوف، معتقدان و پیروان آن، ذكر قلبهی ندارنهد، عقایهد مخصوصهه ههم      

ندارند، مریدان مخفی و فدایی هم ندارند. القاب و سلسله نیز ندارند، اما ذكر زبهانی دارنهد و   

ی اجتناب میورزند و غیر خودشان را نیز عادل شهرعی  از دادن فتاوی در احکام ظاهرۀ شرع

نمیدانند. البته نوشتن رساله عملیه و تحمیل آن بهر مریهدان را ههم قبهول ندارنهد، كیهوان       

قزوینی خود مدتی با بزرگان این طبقه از قبیل، حاج میر محمد علی تهرانهی و آخونهد مهال    

 ( 115حسین قلی همدانی مراوده داشته است )راز گشا، 

نهام نههاده و از نظهر او     "تصوف بدایت  "كیوان قزوینی طبقه دوم این نوع از تصوف را 

این طبقه از صوفیان، ذكر قلبی دارنهد امها القهاب ندارنهد. عقایهد مخصوصهه ههم ندارنهد و         

اعتقادات آنها همان اعتقادات عموم اهل اسالم است. ولی برخهی اعمهال مخصوصهه دارنهد،     

كتمان اسرار از مریدان و سالکان، كیوان قزوینی با این طبقهه   مثل داشتن مریدان مخفی و

نیز مراوده داشته است و حاج آقا محمد بید آبهادی و حهاج میهرزا صهفا و حهاج مهال جهواد        

 ( 138اصفهانی را از بزرگان این طبقه دانسته است. ) همان 

سهت. و در  نهام نههاده ا   "تصوف مركهز   "كیوان قزوینی طیقه سوم این نوع از تصوف را 

 خصوص آنها میگوید :  

اینها همان صوفیانی هستند كه هم ذكر زبانی دارند و هم ذكر قلبی، هم آداب دارنهد   "

لفظ بسیار مقدسی است كه نمیتوان آن را به  "صوفی  "و هم القاب مخصوصه، از نظر آنها 
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و واجب  هر كسی اطالق نمود، در باورهای این طبقه معرفی قطب جانشین از وظایف اصلی

هر قطب است و باور مندان به این نوع از تصوف بدون اجازه شیخ و مراد و قطب خود حهق  

 ( 142ارشاد و دستگیری ندارند. ) همان :

و كیوان قزوینی در نهایت همۀ این سه طبقه را از مقولۀ تصوّف مرسوم مرید و مهرادی  

و انفهرادی و مقابهل عرفهان و    میداند و آنها را باطل و نادرست و نقطۀ مقابل تصوف حقیقی 

 به بعد( 130عارف حقیقی میداند. )رازگشا، 

كیوان قزوینی ابداعات و نوآوریهای دیگری نیز در تصوف و عرفهان ایجهاد نمهوده اسهت     

 مهمترین آنها به قرار زیر است : 

سرودن ارجوزه های منظوم تعلیمی برای آموختن احکهام، رسهوم، اعمهال و باورههای     -

 ( 87مریدان تصوف عموما و سالکان طریقه گنابادیه خصوصاً ) دوره كیوان، صوفیانه به 

تالیف نمهود و در آن بهه    "نظام نامه  "همچنین كیوان قزوینی كتابی كوچک با عنوان 

بیان احکام و اعمال مخصوص صوفیان در شب های جمعه پرداخته است و این كاریست كه 

 ( 96طلقا كسی انجام نداده است )كیوان نامه : به اذعان خود كیوان قزوینی پیش از او م

همچنین كیوان قزوینی توضیح دقیق مراسم دیگ جهوش و نمهاز نیهاز و مجلهس نیهاز      

صوفیان و صورت فکری سالک را در شکل و قالبی جدید و منطقی و قابل فههم و یهادگیری   

اقطهاب گنابادیهه از   تنظیم و ارائه نموده است و این كار نیز بنا به گفته خهود او و برخهی از   

 (79جمله عزت علی از ابتکارات و نوآوری های كیوان بوده است. ) بهین سخن : 

ابداع اذكار و اوراد به زبان های تركی و فارسی برای مریدان ترک و فهارس، چهون بهه بهاور     

كیوان صوفی و سالک برای ارتباط با خدا بهترین شیوه را زبان مادری و قومی خود میدانهد  

رین كار آن است كه خدا را با زبان مادری خطاب قهرارداد و ایهن كهار قبهل از كیهوان      و بهت

 (142جایز نبود و متصوفه اذكار و اوراد را صرفا به عربی جایز میدانستند .)رازگشا :

شههرح حههدود و اختیههارات قطههب در شههکل و قههالبی جدیههد و بیههان آن اختیههارات در ده  -

 (217نبود. )هفت رساله :ماده كه تا قبل از كیوان متداول 

برطرف كردن برخی عیوب و اشکاالت فلسفی وارده بهه برخهی از اعمهال و آداب صهوفیه و     

بیان آنها با زبانی منطقی و قابل فهم از دیگهر ابهداعات و نهوآوری ههای كیهوان قزوینهی در       

 پیش از این كارهای مهن، فلسهفه  "تصوف و عرفان بوده است. كیوان قزوینی خود میگوید : 

بسیاری از آداب صوفیه از قبیل پنج غسل مقدماتی، پنج شرط خلوتی مرید با مهراد و پهنچ   

چیز ابتدایی كه انجام آنها از جانب مرید در برابر مراد الزم بود همیشه محل اشهکال بهود و   

اقطاب و مشایخ صوفیه از توضیح و توجیه آنها در برابر اشکال گیرندگان عهاجز بهوده انهد و    

 (109ن آنها این اشکاالت را برطرف نمودم.)استوار رازدار :من با تبیی
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توضیح اسرار عرفانی حج به شکل و سیاقی جدیهد، تعیهین مراتهب ذكهر قلبهی و بیهان       

فلسفه هركدام ار آنها، و توضیح فلسفه نحوۀ اجرای ذكر قلبی به زبان و عدد معین از دیگهر  

 (148ب می آیند . )هفت رساله: نو آوری های كیوان قزوینی در تصوف و عرفان به حسا

شرح عرفانی رباعیات خیام در شکلی بیسابقه و همچنین شرح عرفهانی قهرآن كهریم بها     

لونی دیگر و متفاوت از شرح های عرفانی پهیش از كیهوان قزوینهی از دیگهر ابهداعات او در      

 تصوف و عرفان نسبت به متون ادبی و قدسی و الهی میباشد.

 (. 285: 1و تفسیر فارسی كیوان جلد  171)شرح رباعیات خیام : 

با این حساب كیوان قزوینی در مرحلۀ سوم از زندگی علمی و عرفانی خود اگر چه خود 

را قطههب و صههوفی نمیدانههد، امهها مانیفسههت و ایههدئولوژی خههود را در ارائههۀ تعریفههها و      

مرسهوم  بندیهای جدید از تصوف و عرفان حقیقی مطرح میکند و در كنار آن تصوف تقسیم

 های وابسته به آن را یکسره باطل اعالم میکند.  و سنتی و سلسله

 نتیجه  

 از پژوهش انجام شده میتوان به دستاوردهای زیر اشاره نمود. 

حکیم مالعباسعلی كیوان قزوینی در آثار سه گانۀ عرفانی و صوفیانۀ خود كهه مربهوط بهه     -

مرسوم هستند به توضیح علل پیوستن و  دوران بعد از جدائی او از سلسلۀ گنابادیه و تصوف

 بریدن خود از تصوّف و سالسل آن پرداخته است. 

ههای واژگهانی و ایهدئولوژیک بهه     الیۀ آثار سه گانۀ او، یعنی الیهه  پنجبا بررسی دو الیه از  -

درستی روشن گردید كه طیف و نظام واژگان مورد استفاده در این آثار، و نحوۀ چینش آنها 

نگر ایدئولوژی مّلّف در مخالفت بها تصهوف مرسهوم و دفهاع از عرفهان و تصهوّف       در متن بیا

 حقیقی و انفرادی هستند.  

واژگان انتخاب شده و بکار رفته در آثار یهاد شهده بیشهتر ذهنهی و انتزاعهی و در بخهش        -

واژگان عینی و حسی از نوع شاخصهای انسانی و مکانی  هستند، ولی انتخاب ایهن واژگهان   

باعث ایجاد ابهام در پیام مورد نظر مّلّف نشده است و مّلّهف بهه صهورت صهریح از     انتزاعی 

 ها و ایدئولوژی خود استفاده نموده است. آنها برای انتقال اندیشه

 

 كتابنامه

(، ترجمههه اكبههر معصههوم بیگههی   1383، ایگلتههون تههری، ) «ماركسیسههم و نقههد ادبههی » -

 تهران: نشردیگر.   

 (، تهران: نشر مروارید.1383، آشوری، داریوش)« دانشنامه سیاسی»  -

(، تهههران:  1369، بهههار، محمّههدتقی ملههک الشههعراء. )    «مجلههه  3شناسههی؛  سههبک»  -

 انتشارات سپهر. 
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، پهههازوكی، شههههرام. «دو رسهههاله در زنهههدگی و شههههادت جنهههاب سهههلطان علیشهههاه»  -

 نا.  (، تهران: بی1387)

، پهلههوان زاده، «یخ بیهقههی بهها رویکههرد معناشناسههی كههاربردی ای از تههارتحلیههل نامههه»  -

(، تهههران: مجلههۀ دانشههگاه تربیههت معلههم،  1387محمدرضهها و نصههرت ناصههری مشهههدی. )

 .  62شماره 

 (  1360، خیری، سیّد محمود. )«فرهنگ سخنوران و سرایندگان قزوین»  -

( ترجمههه 1385كههوب، عبدالحسههن. )، زریههن«تصههوف ایرانههی در منظههر تههاریخی آن »  -

 دكتر مجدالدین كیوانی، تهران: نشر سخن، چاپ دوم.  

 (، تهران: نشر قصّه.1387، سجودی، فروزان. )«شناسی كاربردینشانه»  -

، سههمیعی كرمانشههاهی، كیههوان و منههوچهر «دو رسههاله در تههاریخ جدیههد تصههوّف ایههران»  -

 (، تهران: نشر پاژنگ.  1370صدوقی سُها. )

(، 1349، سهههمیعی كرمانشهههاهی، كیهههوان. )«ن قزوینهههیحهههاج مالعباسهههعلی كیهههوا» -

 .  86، شماره 1349تهران: مجلۀ وحید، شهریور 

، شههایب، احمههد.  «االسههلوب؛ دراسههه بالغیههه تحلیلههه ألصههول االسههالیب االدبیههه     »  -

 (، قاهره مکتبه النهضه المصریه. 2006)

 طوس. (، تهران: انتشارات 1358كنی، محمدرضا. )، شفیعی كد«موسیقی شعر»  -

 (، تهران: انتشارات پیام نور. 1372، شمیسا، سیروس. )«شناسیسبک. »-

، تهههران: فههردوس، 1(، ب جلههد 1373، شمیسهها، سههیروس. )«كلیّههات سههبک شناسههی. »-

 چاپ دوم.  

 (، تهران: فردوس.  1374، شمیسا، سیروس. )«شناسی شعرسبک» -

(، تههههران: 1368، عبادیهههان، محمهههد. )«درآمهههدی برسهههبک شناسهههی در ادبیهههات »  -

 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران. 

(، تههههران: 1368، غیهههاثی، محمهههدنقی. )«درآمهههدی برسهههبک شناسهههی سهههاختاری»  -

 شعلۀ اندیشه. 

(، 1391، فتههوحی، محمههود. ) «هههاههها، رویکردههها و روش شناسههی، نظریههه سههبک»  -

 تهران: انتشارات سخن. 

(، قههاهره: دارالشههروق،  1998، فضههل، صههالح. ) «علههم االسههلوب مبادئههه و اجرائاتههه  »  -

 چاپ اول.  

(، الههف، بههه اهتمههام محمههود   1387، كیههوان قزوینههی، عباسههعلی. )  «بهههین سههخن »  -

 عباسی، تهران: نشر راه نیکان، چاپ اول.  



 21/ ی آثار برجستۀ عرفانی حکیم مالعباسعلی كیوان قزوینی در دو الیۀ واژگانی و ایدئولوژیکاسبک شناسی الیه

(، بهههه كوشهههش محمهههود 1387ب، كیهههوان قزوینهههی، عباسهههعلی. )« اسهههتوار رازدار»  -

 اسی، تهران: انتشارات راه نیکان، چاپ اول. عب

(، بههه اهتمههام محمههود عباسههی، تهههران: 1376، كیههوان قزوینههی، عباسههعلی. )«رازگشهها»  -

 نا.  بی

(، بههه اهتمههام مسههعود رضهها    1388، كیههوان قزوینههی، عباسههعلی. )  «عرفههان نامههه »  -

 مدرس چهاردهی، تهران: انتشارات آفرینش، چاپ اول. 

(، تهههران: چاپخانههه بوسههفور،   1308كیههوان قزوینههی، عباسههعلی. )   ،«كیههوان نامههه »  -

 نسخۀ نایاب دانشگاه تهران. 

، گلریهههز قزوینهههی، «مینهههودر، شهههرح حهههال و آثهههار رجهههال و دانشهههمندان قهههزوین»  -

 (، قزوین: انتشارات طه. 1368سیّدمحمدعلی )

گ (، تهههران: فرهنهه1375، مختههاری، محمههد. )«از پوشههیده گههوئی تهها روشههن گههوئی »  -

 توسعه. 

(، تهههران: نشههر اشههراقی، 1361، مدرسههی چهههاردهی، نورالههدین. )«سههیری در تصههوف»  -

 چاپ دوم.

(، قههم: انتشههارات 1361،مدرسههی طباطبههائی، سههید حسههین )«برگههی از تههاریخ قههزوین»  -

 مرعشی نجفی، چاپ چهارم. 

(، قههزوین: نشههر سههایه گسههتر، چههاپ 1389، نورمحمههدی، مهههدی. )«مشههاهیر قههزوین»  -

 سوم. 

(، ترجمههه: محمههد غفّههاری، تهههران: 1393، وردانههک، پیتههر. )«مبههانی سههبک شناسههی»  -

 نشر نی، چاپ دوم.

 


