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هفتاد و يكمين نشست از سلسله نشستهاى مركز پژوهشى 
ميراث مكتوب به بررسى و نقد كتاب ضيافت: خوانشى 
 Le Festin: Une lecture de la sourate) از سورة مائده
al-'Māida) اختصاص داشت. اين كتاب را دكتر ميشل 
كويپرس به زبان فرانسوى نوشته و منتشر كرده و در آن 
سامى  بالغت  اساس  بر  مائده  سورة  ساختار  تحليل  به 
پرداخته است. كويپرس محقق بلژيكى و روحانى مسيحى 
است كه سالها پيش از دانشگاه تهران به اخذ دكتراى زبان 
و ادبيات فارسى نائل آمده است و اينك در مصر اقامت 

دارد. 
جهانى  جايزة  دورة  شانزدهمين  در  كويپرس،  كتاب 

كتاب سال جمهورى اسالمى ايران برگزيده شده است.
پژوهشى  مركز  رئيس  ايرانى،  اكبر  نشست،  آغاز  در 
دكتر  به  خيرمقدم  با  سخنانى  طى  مكتوب،  ميراث 
كويپرس، به نظرات مفسران مسلمان در باب نظم قرآن 
از قديم ترين ايام تا دورة معاصر اشاره كرد. وى با ابراز 
خشنودى از اينكه يك روحانى مسيحى به تأليف كتابى 
در باب نظم در قرآن پرداخته، بر توجه و اهتمام هرچه 
(يهوديت،  ابراهيمى  اديان  انديشمندان  و  محققان  بيشتر 

مسيحيت، اسالم) به گفتگوى ميان اديان تأكيد كرد.

ايرانى در پايان سخنان خود از ترجمة كتاب ضيافت 
كه  كرد  اميدوارى  ابراز  و  داد  خبر  انگليسى  و  عربى  به 
مركز پژوهشى ميراث مكتوب نيز بتواند ترجمة فارسى 

اين اثر را در سلسلة متن شناسى خود منتشر كند.
ـ كه مديريت  سپس دكتر سيد سلمان (قهرمان) صفوىـ 
جلسه را نيز به عهده داشت ــ به ايراد سخن پرداخت. 
موضوع سخنرانى وى روشهاى جديد در تفسير متن بود. 
معناشناختى،  دستة  چهار  به  را  متن  تفسير  روشهاى  او 
ساختارگرايانه، تأويل گرايانه، و شيوة تركيبى تقسيم كرد 
و با تأكيد بر اينكه سنت تفسير متن در حوزه هاى دينى 
كه  شد  يادآور  است،  داشته  پرثمر  و  دراز  سابقه اى  ما 
روشهاى جديد تفسير متن را مى توان در امتداد و تكميل 

سنتهاى اصيل گذشته نزد مسلمانان به كار گرفت. 
صفوى گفت: در شيوة معناشناختى، با كشف مفهوم 
يك  در  آنها  تحليل  و  متن  كليدى  اصطالحات  معنى  و 
متن  يكديگر،  با  آنها  متقابل  ارتباط  در  و  منسجم  شبكه 
و  خدا  كتابهاى  در  ايزوتسو  توشيهيكو  مى شود.  تحليل 
اين  با  مجيد  قرآن  در  اخالقى  مفاهيم  و  قرآن  در  انسان 
شيوة  در  است.  پرداخته  قرآن  متن  تحليل  به  رويكرد 
آن  من  كه  ــ  متن  ساختار  به  توجه  با  ساختارگرايانه، 
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را نقشة راه متن مى نامم ــ به تحليل متن مى پردازيم و 
روابط ميان بخشهاى مختلف يك متن را با بهره از قواعد 
پارالليسم و انعكاس متقاطع و تقسيم متن به واحدهاى 

معنايى مختلف كشف مى كنيم. 
صفوى از كتاب ضيافت كويپرس و كتاب خود با نام 
از  آن  فارسى  ترجمة  معنوى (كه  مثنوى  معنايى  ساختار 
سوى مركز پژوهشى ميراث مكتوب در دست نشر است) 
به عنوان آثارى ياد كرد كه با اين شيوه به تفسير و تحليل 
تأويل گرايانه  كه  سوم  شيوة  افزود:  او  پرداخته  اند.  متن 
اخير  قرن  در  اما  دارد،  دراز  سابقه اى  ما  سنت  در  است 
نظرات جديدى از سوى ديلتاى و شاليرماخر و در ادامه 

هايدگر، ارائه شده است.

به گفتة صفوى، در شيوة چهارم، تركيبى از سه شيوة 
گذشته در تحليل و تفسير متن به كار گرفته مى شود.

در  معاصر  نظريه هاى  برخى  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
نظر  با  هميشه  مفسر  نظرات  هرچند  گفت:  متن  تفسير 
مؤلف متن مطابق نمى افتد، اما در تفسير متنى مانند قرآن 
كه كالمى مقدس و الهى است همة كوشش ما بايد صرف 
رسيدن به نيت مؤلف متن كه همان خداوند است شود. 
اما  است،  مكانمند  و  زمانمند  و  عصرى  قرآن  از  ما  فهم 
مفاهيم قرآنى ابدى و هميشگى است؛ به عبارت ديگر، 
تا  كوشيد  بايد  اما  ماست،  درك  قدر  به  قرآن  از  ما  فهم 

هرچه بيشتر به معناى قرآن نزديك شد. 
من  گفت:  او  بود.  كويپرس  دكتر  دوم،  سخنران 
تحليل  به  مقدس  كتاب  محققان  پژوهشهاى  طريق  از 
ساختارگرايانه متون عالقه مند شدم. اين شيوه از تحليل 
از  يكى  كه  شد  آغاز  نوزدهم  قرن  ميانة  از  دقيقًا  متن، 

انعكاس  و  پارالليسم  كشف  به  مقدس  كتاب  محققان 
متقاطع در مزامير پرداخت. بعدها ديگران اين كار را بر 
روى ديگر بخشهاى عهد عتيق و عهد جديد پى گرفتند و 
به همين نتايج رسيدند. من كوشيدم كه آن شيوه از تحليل 
را بر روى قرآن پياده كنم تا ببينم كه آيا اين شيوه دربارة 
قرآن هم نتيجه مى دهد يا نه؟ با اعمال اين روش بر روى 
اساس  بر  نظم  همين  داراى  نيز  قرآن  كه  دريافتم  قرآن، 

پارالليسم و انعكاس متقاطع و ساختار حلقوى است. 
همين  سامى  بالغت  از  من  منظور  گفت:  كويپرس 
كه  است  پارالليسم  و  متقاطع  انعكاس  حلقوى،  ساختار 
هم  جديد)  (عهد  انجيل  هم  و  عتيق)  (عهد  تورات  هم 
قرآن از آن سود برده اند، و چون اين هر سه متن از متون 
سامى هستند، بنابراين من روش ساختارى آنها را بالغت 

سامى ناميدم. 

تأكيد كرد: همين ساختار بالغى را  او در عين حال 
در ايلياد و اديسه هومر و بسيارى از متون كهن ديگر نيز 
همين ساختار را در يك قطعه  مى توان ديد و من اخيراً 

متن سه پاره از مصر باستان نيز كشف كردم. 
ساختار  بررسى  به  خود،  سخنان  پايان  در  كويپرس 
سورة  كلى  ساختار  تحليل  و  قرآنى  كوتاه  سورة  چند 

يوسف پرداخت.
اين نشست با پرسشهاى برخى از حاضران و پاسخهاى 

سخنرانان پايان پذيرفت.


