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ين املمتعة إىل أملانيا، رحلة تشر
يــر عن مؤمتر ترســم معامل الوحي القــرآين يف إطاره  مــع تقر

خيي التار

 عن ســفرة 
ً
 إمجالّيا

ً
يرا اخلالصة: يتضّمن املقال احلايل تقر

كاتبه إىل أملانيا يف شــهر آبان من ســنة 1398 الشمســّية 
للمشــاركة يف مؤمتــر ترســم معامل الوحي القــرآين يف إطاره 
خيــي، والــذي انعقــد يف مدينــة مونســتير الواقعة يف  التار

غرب أملانيا.
املفــردات األساســّية: الرحلــة، أملانيــا، مؤمتــر ترســم معامل 
القــرآن،  يــر،  تقر خيــي،  التار إطــاره  يف  القــرآين  الوحــي 

الدراسات القرآنّية. 

گزارشــی اجمالی از ســفر نویســنده  چکیده: نوشــته پیش رو، 
کنفرانــس  در  شــرکت  جهــت   1398 آبــان  در  آلمــان  بــه 
بازســازی وحــی قــرآن در بســتر تاریخــی در دانشــگاه مونســتر 

در غــرب آلمــان اســت.

کنفرانــس بازســازی وحــی  کلیــدواژه هــا: ســفرنامه، آلمــان، 
گــزارش، قــرآن، مطالعــات قرآنــی. قــرآن در بســتر تاریخــی، 
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»نوشتن به تأخیرانداختن مرگ است«.1

آبان ماه سال 1398 همراه سه پژوهشگر مطالعات قرآنی، آقای دکتر محمدعلی طباطبایی، 

خانم دکتر زهرا محققیان و آقای دکتر قاسم درزی برای شرکت در کنفرانس »بازسازی وحی 

یخی«2 عازم دانشگاه مونستر در غرب آلمان شدیم. پس از آن برای برگزاری  قرآن در بستر تار

یک ورکشــاپ مشــترک به پادربورن رفتیم و پایان سفر بازدید از پروژۀ کورپوس کورانیکم3 در 

گزارش اجمالی از این سفر نه روزه است. پوتسدام )برلین( بود. آنچه در ادامه می آید 

روز اول: پنج شنبه 16 آبان/ 7 نوامبر 2019
حدود ســاعت 4 بامداد تهران را به ســوی دوسلدورف ترک کردیم. پس از توقف یک ساعته 

ک آلمان پا گذاشــتیم. نزدیک ترین فــرودگاه بین المللی به  در ویــن، ســاعت 9 صبح به خا

مونســتر، غــرب آلمــان در شــهر دوســلدورف قــرار دارد و از آنجا تــا مقصد ما با تــرن حدود 2 

ســاعت راه بود. ســرانجام با ترن ســاعت 11:13 دقیقه راهی مونســتر شــدیم. مشــاهدۀ این 

مســیر در فصــل پاییــز پادشــاه فصل ها می توانســت خســتگی راه را به کلی رفــع کند. حدود 

ســاعت 13 به مونســتر رســیدیم. چهرۀ شــهر آرام، جذاب و دور از هر گونه استرس و نگرانی 

به نظر می رســید. در وهلۀ نخســت انبوهی از شــهروندانی که برای تردد از دوچرخه استفاده 

می کردنــد و وجود زیرســاخت های الزم برای آن بیــش از هر چیز دیگری خودنمایی می کرد. 

گذشت. بعدازظهر آن روز به تحویل اتاق و استراحت در هتل 

روز دوم: جمعه 16 آبان/ 8 نوامبر
گشــتی در  کافی داشــتیم تا  کنفرانس عصر بود، صبح جمعه فرصت  کــه افتتاحیۀ  از آنجــا 

که به ســلیقۀ آقای طباطبایی در اولویت لیســت   شــهر بزنیم. از مکان های دیدنی مونســتر 

کاتولیکی ســنت پاول4 در مرکز شــهر بود. بنــای اولیۀ آن  بازدیدمــان قرار داشــت، کلیســای 

ی تپه ای بوده که بعدها شــهر مونستر در  حدود 1200 ســال پیش به صورت یک صومعه بر رو

گوتیک اثری از ســال  کلیســا با معماری رومی ـ  گرفته اســت. نمای فعلی  اطراف آن شــکل 

1225م بــود. یکــی از وســایل ویژۀ آن ســاعت نجومــی5 بزرگی بود که بین ســال های 1540-
1542م ساخته شده بود.6

1. سیز نوته بام، در محفل شاعران مرده، ترجمۀ مهشید میرمعزی، ص 19.
2. “The Quran in its milieu of origin”, Münster 8-10 Nov 2019

3. Corpus Coranicum.

4. St. Paulus Dom.

5. Astronomical Clock.

6. صفحــۀ آن 24 ســاعته بود و شــماره ها برخالف جهت ســاعت های متــداول بودند و عقربه ها نیز بــر عکس می چرخیدند. 
ی یک اســطرالب طراحی شــده بود. به طورکلی این سازه  ی نقشــۀ جهان قرار داشــت که خود بر رو صفحۀ ســاعت نیز بر رو
کدام یک مقالۀ مفصل می طلبد. در میان انبوهی از  که توضیح هر  سه بخش اصلی داشت: تاج، ساعت نجومی و تقویم 
عجایب آن، در بخش فوقانی )تاج( مجسمۀ داود پادشاه بود که سر جالوت را به دست گرفته بود. پایین تر مجسمۀ کودکی 
عیســی مســیح در دامن مریم مقدس قرار داشــت. بر اســاس اطالعات مندرج، یک بار در روز، ظهر به صورت خودکار یک 
نمایشــی در این قســمت اجرا می شــد؛ اجمااًل به این شکل که ابتدا ســتاره ای در قسمت شرقی حرکت می کرد و در مقابل 
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کلیســا؛ در ســمت راســت اتاق هایی برای عبــادت و مباحثــات علمی تعبیه  اما ســاختمان 

شــده بود. ســالن عمومی با تعدادی نیمکت در ســمت چپ قرار داشــت و بعد از آن فضایی 

برای روشــن کردن شــمع بود که منتهی می شد به سالن اصلی. در یکی از اندرونی های سمت 

ک ســپرده شــده بودند. گنبد اصلی با نورگیرهای  چپ، کشیشــان و قدیســان متعددی به خا

کــه شانه به شــانه هــم ایســتاده بودنــد، فضای ســالن را رازآلــود می نمایانــد. اعتراف  رنگارنــگ 

کــه واژه هــای مــن نمی تواننــد معماری ظریــف و انبوهی از شــاهکارهای آن را ترســیم  می کنــم 

کنند:

کردم کلمات پیامبران پنهان  »... تو را در 

در شراب راهبان

در دستمال های بدرقه
کشیدم ...«.7 کلیساها  نقش تو را بر نورگیرهای 

که ســاعتی نیز در حاشیۀ آن گشتیم و در نهایت به  یاچۀ آ8 بود  از دیگر مناطق دیدنی شــهر در

سمت هتل برگشتیم.

کنفرانس با یک ســاعت تأخیر در ســاعت 5:30 دقیقه شــروع شــد. پرفســور مهند خورشــید9 و خانم  جلســۀ افتتاحیۀ 

کنفرانس،  ینا رشــیق10 ضمن خوش آمدگویی به مهمانان به معرفی مرکز الهیات مونســتر11 به عنوان برگزارکنندۀ این  کاتار

اهداف و چشم اندازهای آن پرداختند.

یخ  پــس از آن برنامــه دو ســخنرانی اصلــی داشــت: یکی پرفســور دوست داشــتنی آقای دکتر عزیــز العظمه،12 اســتاد تار

یخی قرآن« ســخنرانی کرد.  پای مرکزی در بوداپســت مجارســتان بود که دربارۀ »مســائل مربوط به بســتر تار دانشــگاه ارو

کتاب ســخت خوان ظهور اســالم در اواخر دورۀ باســتان13 می شــناختم؛ به طور خاص به  پرفســور العظمه را پیش تر با 

کنفرانس  یشه شناختی است، هماره در نظر من بزرگ بود، اما در این  که متضمن مباحث فنی ر سبب فصل پنجم آن 

کتــاب را به فارســی برگرداند. دیگری اولیور ِلمن14 اســتاد نام آشــنا از  او را بزرگ تــر یافتــم. امیــدوارم صاحب همتــی این 

یخ در فهم قــرآن« مطرح کرد. در حاشــیۀ افتتاحیه  کــه مطالب خود را ذیل عنــوان »نقش تار کــی آمریــکا  دانشــگاه کنتا

که در حوزۀ ردیه  که برای چند روز به مونستر آمده بود. از مقاله ای  کردم  به طوراتفاقی آقای دکتر حامد ناجی را مالقات 

 ـ دفاعیه نویســی عصــر صفویــه در کنفرانســی در برلیــن ارائه داده بــود، صحبت کردند. اســتاد ناجی دانشــمند فرزانه و 

گران بهاست. که هم صحبتی با ایشان مغتنم و  خوش فکری هستند 

از آنجا که تعدادی از مدعوین نتوانســته بودند خود را به مونســتر برســانند، تغییراتی در پنل های کنفرانس رخ داده بود. 

که چهار تا به مباحث پیشااســالمی و منابع/ متون  بر اســاس برنامۀ جدید، تمام ســخنرانی ها در ده پنل ارائه می شــد 

یخی اختصاص داشــت.15 پنل نخست برای  اولیه، تعدادی نیز به مباحث زبان شناســیـ  ســاختاری و موضوعات تار

مجســمۀ مریم و مســیح متوقف می شــد، آن گاه از ســمت چپ یک در باز می شــود و سه چهره ظاهر می شوند که به ســمت مجسمه های مذکور می آیند و پس از 
که در انجیل متی باب دوم روایت شده است. تعظیم از در سمت چپ خارج می شوند. در واقع این نمایش، بازسازی روایت پیشگویی ظهور مسیح است 

که در ترجمۀ عامری حذف شده است(. 7. قبانی، صد نامۀ عاشقانه، ترجمۀ رضا آمری، ص 28ـ 29 )سطر آخر در زبان اصلی شعر می باشد 
8. Lake Aa

9. Prof. Dr. Mouhanad Kkorchide.

10. Catharina Rachik.

11. Zentrum für Islamische Theologie, Münster Uni.

12. Prof. Dr. Aziz al-Azmeh (Center European Uni. Budapest).

13. The emergence of Islam in late Antiquity, Cambridge, 2014.

14. Prof. Dr. Oliver Leaman (Uni. Kentucky).

15. برای اطالعات مفصل ر.ک به:
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روِز شــنبه »بینامتنی و متون پیشااســالمی« نام داشــت و ساعت 9:30 دقیقه صبح شروع می شد که در آن می بایست 

کــدام 20 دقیقه ســخنرانی می کردیم. به  ی16 از دانشــگاه هیوســتن آمریکا هر  بــه ترتیــب بنــده و آقــای دکتر عمران البدو

همین دلیل آن شب، پس از صرف شام زود به هتل برگشتم تا برای ارائۀ فردا آماده تر باشم.

روز سوم و چهارم: شنبه و یکشنبه 17 ـ 18 آبان/ 8ـ 9 نوامبر
کردم. هنوز  صبح شــنبه نیز زود بیدار شــدم و یک بار دیگر ترتیب اســالیدهای پاورپوینت را با متن ســخنرانی ام چک 

کلیسای قدیمی مقابل هتل در  کوتاه به محوطۀ هتل رفتم. صدای ناقوس  ی  که برای یک پیاده رو آفتاب برنیامده بود 

گوش من هست. هوا ُپر بود و همچنان در 

ســاعت 9:30 دقیقه را نشــان می داد. تقریبًا همۀ مهمانان در روز اّول ســر وقت حاضر شدند. جلسه با خوش آمدگویی 

ینا رشیق شروع شد. دبیر علمی پنل ما جناب آقای دکتر الداغستانی17 از همکاران همین دانشگاه  کاتار دوبارۀ خانم 

کوتاه  کــدیـ  آرامی تا قــرآن«18 نام داشــت.  بــود. عنــوان مقالــۀ بنــده »تکامــل یک تصویــر در زبان های ســامی: از متون ا

آنکه این مقاله بر ســیر تحول یک تصویرســازی در زبان های ســامی از ســادگی به ســوی مبالغه متمرکز است. بر اساس 

کتیبــه ای متعلــق به ســدۀ نهم قبل از میالد، اقوام ســامی باســتان در نخســتین تجربــۀ ذهنی خود تعبیر »خورده شــدن 

توســط دیگــری« را اســتعاره از »نهایت ذلــت و درماندگی« به کار برده اند. این صنعت زبانــی در بخش نوئیم تورات نیز 

کدیـ  آرامی عبارت »خوردن دیگری« استعاره از »تهمت زدن/ بدگویی کردن« استفاده  دیده می شود. سپس در متون ا

شــده اســت. )دانیــال: 3: 8؛ 6: 24 ]نســخۀ عبــری 25[( در شــعر عربــی باســتان با پیمــودن یک گام به جلــو »خوردن 

گوشــت آدمی« اســتعاره از »غیبت کردن« می گردد. در نهایت، قرآن ناهنجار اخالقی مذکور را در یک تصویرســازی به 

کرده اســت الیه های پنهان  گوشــت برادر مرده« تشــبیه می کند. )حجرات: 12( به عبارتی این پژوهش ســعی  »خوردن 

کند. کشف و مراحل تکامل آن را ترسیم  یک تشبیه را در زبان های سامی 

ی ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »آیا خاســتگاه زنانه برای وحی قــرآن وجــود دارد؟«19 ارائــه داد. از آنجا که  پرفســور البــدو

ی تا حدودی جنجالی بود، عمدۀ ســؤاالت در وقت پرســش و پاســخ متوجه ایشان بود. با توجه به  مباحث آقای البدو

محدودیت های این سفرنامه در اینجا مجال بسط آن نیست.

همیــن طــور طبیعــی اســت که نمی تــوان از همۀ مقاالت نیز نوشــت. بــه همین دلیــل در ادامه تنها به مقاالت دوســتان 

بســنده می کنم. ســخنرانی آقای دکتر طباطبایی و خانم دکتر محققیان همراه دکتر منیُر اأِلخوان از اندونزی )دانشــگاه 

کــه بعد از نهار روز شــنبه از  کارتــا(20 در پنــل چهــارم بــا عنوان »جامعۀ پیشااســالمی و بازســازی تاریخی« بود  شــهر یوگیا

یخی وحی قرآن«22 بود.  ساعت 10: 13 شروع می شد. عنوان مقالۀ خانم دکتر محققیان21 »بنات اهّلل: امکان بازسازی تار

در واقــع ایــن تحقیق یکی از نتایج کالن پروژۀ ایشــان ذیل عنوان »انگارۀ بنات اهّلل در اندیشــۀ اعــراب جاهلی و مواجهۀ 

کوتاه آنکه ایشان با تکیه بر مستندات و شواهدی که در قرون اخیر برای مطالعۀ عربستان پیشااسالم  قرآن با آن« است. 
که می توان شناخت نسبتًا خوبی  کشف شده اند و نیز رویکردهای نوین در تفسیر تاریخی قرآن در صدد اثبات این بود 

که در نهایت فهم های نســبتًا جدیدی را هم از نحوۀ  از این انگاره در میان اعراب پیشااســالم به دســت داد؛ شــناختی 

https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/zit/veranstaltungen/flyer_qu_ran_2019.pdf

16. Dr. Emran El-Badawi (Uni. Houston).

17. Raid al-Daghistani.

https://www.uni-muenster.de/ZIT/Postdocs/personen_al-daghistani_raid.shtml.

18. "The Evolution of an Imagery in Semitic Languages: From Akkadian – Aramaic Texts to the Qurʾān"

19. "Is There a female Origin to Qurʾānic Revelation?"

20. Munirul Ikhwan, Kalijaga State Islamic University (UIN), Yogyakarta.

21. استادیار پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
22. "The Daughters of Allah: Possibilities of the Historical Reconstruction in the Qurʾānic Revelation".
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مواجهۀ قرآن با این دختران و هم از نحوۀ مواجهۀ منابع متقدم مسلمانان با این انگاره در پی خواهد داشت.

که تحســین بســیاری از جمله پرفســور عزیز العظمه  گســترده بود  اســتنادات و تتبعات خانم دکتر محققیان به قدری 

ی را برانگیخــت. آقــای دکتــر طباطبایی بــرای مقالۀ خــود این عنــوان را برگزیده بــود: »داللت های  و آقــای دکتــر البــدو

کیهان شــناختی قرآن به ســه شــبهه  ی مضامین  کیهان شناســی قــرآن«.23 ایشــان بــر آن بود تــا با مطالعــه بر رو یخــی  تار

یخی و کجا پدیدار شــده اســت؟ تجدیدنظرطلبان  تجدیدنظرطلبــان پاســخ دهــد: قرآن چنــد مؤلف دارد، در چــه تار

پاسخ های یکسانی به پرسش های مذکور نمی دهند، اما همگی در این نکته مشترک اند که پاسخ های سنت اسالمی 

کیهان شــناختی همان  که دســت کم از منظر آیات  را رّد می کنند. تالش ایشــان در این مقاله بر این مســأله متمرکز بود 

پاسخ های سنتی می توانند مقبول تر به نظر برسند.

یکرد زبان  ارائــۀ آقای دکتر قاســم درزی روز یک شــنبه در پنل هشــتم »ســاختارهای زبانی« قرار داشــت و عنــوان آن »رو

 اینکه عمومًا سه گفتماِن شاخِص 
ً

یخی بافت قرآن« بود.24 اجماال قرآن به گفتمان های جنســی: به ســوی بازسازی تار
ی طلبانه. باید توجه داشت  جنســّیتی مدنظر پژوهشــگراِن این حوزه قرار می گیرد: گفتماِن مردســاالر، زن ساالر و تســاو

کریم  کنون آثار متعــددی مدعی اســتخراِج گفتمان قرآنی دربارۀ جنســیت یا جایــگاه زن در قرآن  که تا  کــه بــا وجــودی 

کریم  کریم اســت، نه آنچه متن قرآن  کید اصلی این آثار عمومًا بر خوانش های مردســاالرانۀ رایج از قرآن  شــده اند، اّما تا

یکرِد زبان شــناختی و توجه به نشــانه های زبانِی مرتبط با جنســّیت، پیش زمینۀ  بیانگر آن اســت. ایشــان معتقد بود رو

کار هنوز در ارتباط با قرآن صورت نپذیرفته اســت.  کریم دارد و این  قضــاوت در ارتبــاط بــا نوع گفتماِن غالب در قــرآن 

یخی بهبود ببخشــد.  آقــای دکتــر درزی در ایــن مقالــه تالش داشــت از این رهگــذر جایگاه قرآن را به عنــوان منبعی تار

کــه رســالۀ دکتری ایشــان نیز بــا عنوان  یکــی از دغدغه هــای جــدی آقــای دکتــر درزی مطالعــات میان رشــته ای اســت 

»روش شناســی مطالعات بین رشــته ای در علوم انســانی و مطالعات قرآنی« در همین حوزه است. عالوه بر این، کتاب 

کسفورد به سرویراستاری ایشان در همین سال 1398 منتشر شده است. دستنامۀ میان رشته ای آ

بــدون اغــراق بایــد بگویــم که کیفیت و ســطح مقاالت ایرانی ارائه شــده در ایــن کنفرانس موجب تغییر نگاه بســیاری 

نسبت به پژوهش های نوین در مطالعات قرآنی در ایران شده بود و این موضوع از اظهار لطف  فراوان شرکت کنندگان 

که مقاالت شــما نظر من را نســبت به ایران تغییر داد.  گفت  به خوبی لمس می شــد. آقای مهند خورشــید به صراحت 

ینا بر  کاتار ی و خانم  بعد از این پنل قرار بود برای یک گپ دوســتانه نهار را با پرفســور مهند خورشــید و آقای دکتر البدو

 The Journal of the ی چند مجلد از شمارۀ دوم مجلۀ سر یک میز باشیم. مباحث مختلفی مطرح شد. آقای البدو

International Qurʾanic Studies Association )مجلــة الجمعیــة الدولیة للدراســات القرآنیة( را به ما هدیه داد و 

کرد.  تک تک ما را سخاوتمندانه برای عضویت یک ساله برای انجمن بین المللی مطالعات قرآنیIQSA( 25( دعوت 

این دورهمی از بخش های جذاب این سفر بود.

ینا از مهمانان خواســت که هر چه ســریع تر فایل نهایی  کاتار عصر آن روز نیز باقِی پنل ها برگزار شــد. در اختتامیه خانم 

یــه 2020م بــرای ایشــان ارســال کنند تا مجمــوع  مقاالت در قالب یک کتاب منتشــر شــود. از  مقالــه را تــا نهایــت 30 فور

کردیم؛ از جمله با دوســت عزیزمان  که بســیاری پس از اختتامیه مونســتر را ترک  می کردند، با ایشــان خداحافظی  آنجا 

که متأســفانه ویزای پنج روزه برای ایشــان صادر شــده بود. ما واقعًا ناراحــت بودیم که در ادامه از  آقــای دکتــر درزی؛ چرا

داشــتن یک همســفر خوب و دوست داشــتنی محروم می شــدیم. در آن شــب خداحافظی با جوزف لومبارد26 هم برای 

23. "Who, When and Where Composed the Qurʾān? The Historical Implications of the Cosmological Themes of the Qurʾān".

24. "The Language of the Qurʾān's Approach to Gender Discourses: Toward Historical Reconstruction of Qurʾānic Context".

25. International Qur'anic Studies Association.

26. Joseph Lumbard (Hamad bin Khalifa Uni. Doha, Qatar).

عنوان مقالۀ ایشان »بازنگری در معناشناسی فلسفی ایزتسو از قرآن« نام داشت: 
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همیشه در خاطرۀ ما خواهد ماند. او اصالتًا آمریکایی بود و سابقۀ مسیحیت داشت، اما از چند سال پیش مسلمان 

شــده )جدیداالســالم( و در دانشــگاه حمــد بــن خلیفه )دوههـ  قطر( مشــغول بود. جــوزف آداب اجتماعی اســالم را به 

نحو پرشــوری رعایت می کرد و عباراتی مثل »الحمدهّلل«، »ســالم علیکم« و »ماشــاء اهّلل« ِورد زبانش بودند. او بســیار به 

ایــران عالقمنــد بــود و ســؤاالتی از وضعیت مطالعــات قرآنی در جامعــۀ علمی ما می پرســید؛ از جملــه اینکه نظریات 

دکتــر ســروش چــه جایگاهی در مطالعــات قرآنی جامعۀ ایران دارد. شــب با مرور خاطرات و تجربیات شــیرین در این 

گذشت. کنفرانس 

روز پنجم: دوشنبه 20 آبان/ 11 نوامبر
کنیم، مانند بازدید از ساختمان  مطابق برنامه، این روز تا ظهر فرصت دوباره داشتیم از چند جای دیدنی شهر بازدید 

که فوق العاده زیبا و جذاب بود. این ســاختمان و محوطۀ اطراف آن در میانۀ ســدۀ هجدهم  اصلی دانشــگاه مونســتر 

میــالدی)1767م( بــه عنــوان یــک مرکز تفریــح و خوش گذرانی بــرای شــاهزاده ها تأســیس و بعدها به دانشــگاه تبدیل 

کتابخانۀ مرکزی27 با معماری پســت مدرن توجه  شــده اســت. بعد از آن به ســمت مرکز شــهر برگشــتیم و به طورخاص 

کارت شناســایی درخواســت نمی کرد! ورودی بدون نگهبان و  کســی  کرد. رفت وآمد برای عموم آزاد بود و  ما را جلب 

که فرصت ما محدود بود، خیلی  کاماًل مکانیزه بود. از آنجا  حراست بود و حتی سیستم امانت دهی و بازگشت کتاب 

که بعدها از نبودن بیشتر در آنجا افسوس خواهیم  کوتاه در طبقۀ نخست آن پرسه زدیم. هر چند به خوبی می دانستیم 

خورد. با رسیدن خورشید به وسط آسمان ما هم به سمت هتل برگشتیم و بعد از نهار، برای رفتن به پادربورن به سمت 

که: ایستگاه مرکزی قطار روانه شدیم. از مونستر جدا می شدیم در حالی 

»شهر مثل همیشه در شروع زمستان

ـ مثل همۀ زن ها ـ مشغول آرایش است

خودخواه، زیبا، ستمگر
مثل همۀ زن ها ...«28

Reconsidering Izutsu's Philosophical Semantics of the Qurʾān

27. City Library.

28. نزار قبانی، صدنامۀ عاشقانه، ترجمۀ رضا عامری، ص 12.
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واقعًا نمی دانم صفای این شهر از حال خوب مردمانش بود یا منظره های دیدنی و هوای طرب انگیزش. باید سعی  کنم 

کنج ذهنم باقی بماند. خاطرات این چند روز در 

* * *
کــه البته مکاتبــات اولیۀ آن به واســطۀ دانشــور محترم  برنامــۀ پادربــورن بــه دعــوت پرفســور کالوس فون اشــتوس29 بود 

گرفته بود. ســپس با پیگیری هــای مجدانۀ آقای طباطبایــی قرار بود یک  ســرکار خانــم دکتر ســعیده میرصدری انجام 

گروه ما خانم محققیان  ورکشاپ مشترک در حوزۀ مطالعات تطبیقی قرآن و تورات در دانشگاه ایشان داشته باشیم. از 

کــرده بودند. دم دمای غروب بود که به پادربورن رســیدیم. خانم نســرین  کــدام مقاله ای را آماده  و آقــای طباطبایــی هــر 

گردان پرفســور فون اشتوس از ســر لطف برای اســتقبال به ایستگاه  بنی اســدی دانشــجوی دکتری در این شــهر و از شــا

گفت برای شام باید  کرد. خانم بنی اسدی  که از طرف دانشگاه رزرو شده بود راهنمایی  قطار آمده بود و ما را به هتلی 

بــه رســتورانی کمــی دورتر از هتل بریم، اما وقتی بیشــتر ســورپرایز شــدیم که خبر داد آقای پرفســور لگنهــاوزن نیز در این 

کردیم. یکی از  ضیافت حضور خواهند داشت. ساعت 7 شب به اتفاق ایشان به سمت رستوران حاجی بابا حرکت 

یادی دارند  که شهرت ز کباب ها  مشاغل رایج ترک تبارهای آلمان رستوران داری است؛ مخصوصًا فست فودها و دونر 

و به علت ســرو غذای حالل محل دنجی برای مســلمانان محسوب می شوند. آقای لگنهاوزن کمی زودتر از ما رسیده 

بــود. تــا آماده شــدن غذا، ســر میز پای صحبت های ایشــان نشســتیم. از یافته های جدیــد خود در موضوع نســبیت در 

گزارش دادیم. کنفرانس مونستر  معرفت شناسی می گفت و ما هم مختصری از 

ایــن روزهــا خانواده های آلمانی با زنده نگه داشــتن ســنت های کهن به اســتقبال ســال نــوی میالدی می رونــد. یکی از 

کــه بچه ها نقش اصلــی را در اجــرای آن دارنــد. بچه ها  بامزه تریــن آنهــا در مــاه نوامبــر جشــن فانــوس )Laterne( اســت 

گروهــی در نقاط مختلف شــهر ســرود فانوس را  فانوس هــای فانتــزی رنگارنگــی را بــا خــود حمل می کننــد و به صورت 

که فانوس به دست وارد رستوران می شدند، همچنان زمزمۀ ترانۀ فانوس  همخوانی می کنند. آن شب برخی از بچه ها 

را بر لب داشتند:

»فانوس، فانوس، خورشید، ماه و ستاره

چراغ من شعله ور  است

اما فقط فانوس عزیز من نیست

فانوس، فانوس، خورشید، ماه و ستاره

بادها را به َبند بکشید! بادها را به َبند بکشید!
کنند تا ما به خانه برسیم ...«30 آنها باید صبر 

در ادامۀ شــعر نام قدس مارتین )397م(31 می آید. او دوســت بچه ها و حامی فقرا شــناخته می شــود. بر اساس روایات 

کهن او یک ســرباز رومی بوده که در یک شــب برفی برای نجات فقیری لباس خود را با او نصف می کند. شــب مسیح 

کنون  که خطاب به فرشته ها می گوید: »ببینید مارتین اینجاست، او یک سرباز رومی است، اما ا را در خواب می بیند 

یده و کشیش  تعمید یافته«. آنگاه مســیح با لباِس ]خود[ او را می پوشــاند. مارتین بعد از این خواب به مســیحیت گرو

می شود و تا مقام اسقفی ارتقا می یابد. او سرانجام در 8 نوامبر 397 چشم از جهان فروبسته است. پس از صرف شام 

29. Prof. Dr. klaus von stosch.

30. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Brenne auf mein Licht

aber nur meine liebe Laterne nicht

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Sperrit ihn ein, den Wind, sperrt ihn ein, den Wind

es soll warten, bis wir zu Hause sind ...

31. Saint Martin.
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و خداحافظی با آقای لگنهاوزن به هتل برگشتیم.

روز ششم: سه شنبه 21 آبان/ 12 نوامبر
جلســۀ ورکشــاپ صبح روز سه شنبه ســاعت 9:30 دقیقه صبح آغاز شد. ابتدا خانم دکتر محققیان از نحوۀ انعکاس 

انــگارۀ بنــات اهّلل در تــورات ســخن گفت. او با تمرکز بر قرآن به دنبال امکان بازســازی هویت بنــات اهّلل در متون یهودی 

 
ً

کرد. اجماال یخ اندیشۀ مسلمانان را بررسی  بود.32 سپس آقای طباطبایی انگارۀ تحریف بایبل )کتاب مقدس( در تار

اینکــه بــر اســاس مطالعات گســتردۀ ایشــان در دو قرن نخســت اســالمی هیــچ گزارشــی از اعتقاد عالمان مســلمان به 

کتاب مقدس ثبت نشــده اســت )به جز چند مســتند مشــکوک در قرن دوم(. در قرن ســوم زمزمه هایی از این  تحریف 

کنــون به همهمه تبدیل می شــود. به  انــگاره متأثــر از مجــادالت کالمــی به گوش می رســد و در نهایــت از قرن چهارم تا 

عبارت دیگر ایشــان برای انگارۀ تحریف در جامعۀ اســالمی ســه مرحلۀ سکوت، زمزمه و همهمه قائل هستند. کتاب 

یم زودتر به زیور  کرده در مراحل آماده ســازی اســت و امیدوار که به تفصیل ابعاد مختلف این موضوع را بررســی  ایشــان 

گردد. طبع آراسته 

کتاب پیامبر دیگر:  کرد. عنوان  کتاب مشترک خود با آقای مهند خورشید را مطرح  آقای فون اشتوس یکی از مباحث 

عیســی در قرآن33 بود که به تازگی منتشــر شــده و گویا همزمان هم به انگلیسی ترجمه شده است. به طور ویژه مباحث 
ُبوُه َو 

َ
وُه َو مــا َصل

ُ
 اهّلل َو ما َقَتل

َ
َیَم َرُســول َمســیَح عیَســی اْبــَن َمْر

ْ
َنا ال

ْ
ا َقَتل

َ
ایشــان بــر تأمــالت جدیــد در تفســیر آیۀ »َو َقْوِلِهْم ِإّن

 اینکه او در این تفســیر جدید معتقد بود آیۀ مذکور مصلوب شــدن مسیح را انکار 
ً

ُهم«34 متمرکز بود. اجماال
َ
َه ل لِکْن ُشــّبِ

نمی کنــد )بــر خالف تلقی ای که در میان مســلمانان رایج اســت(، بلکه قرآن با هدف رفع دشــمنی میان مســیحیان و 

یهودیان و ایجاد صلح میان ایشــان ســعی می کند یهودیان را از اتفاقی که افتاده بود )تصلیب مســیح( تبرئه کند. این 

تفســیر جدید، ابعاد زبان شناســیـ  متنی گســترده ای داشت و در اینجا مجال بسط آن نیست. عالقمندان برای بسط 

کنند. کتاب ایشان مراجعه  این دیدگاه قابل تأمل به 

کوتاه صدای  در پایان به دعوت ایشــان برای صرف نهار به رســتوانی در بیرون از دانشــگاه رفتیم. در این مســیر نســبتًا 

یغ که کلماِت من در ترسیم آن نغمه ها ناتوان اند: پیانو و سنتوِر نوازده های محلی سرعت گام های ما را کند می کرد. در

گر می شد صدا را دید »ا

گل هایی! چه 

گل هایی! چه 

که از باغ صدای تو

به هر آواز می شد چید
گر می شد صدا را دید ...«35 ا

که داشــت خاطره ای دلنشــین به مهمانان خود هدیه  رســتوران هانس خوش شــانس با دکور جنگل و منحصربه فردی 

یادی نیســت،  مــی داد. صفحــۀ اّول منــوی غذا با این جملۀ تأثیرگذار شــروع می شــد: »خوشــبختی نیازمند چیزهای ز

خوشــبختی فقط نیازمند صداقت و درســتی اســت«.36 پس از صرف نهار و خداحافظی با آقای فون اشــتوس، آقای 

ی مهر و خانم نســرین بنی اســدی به ایســتگاه راه آهن رفتیم. اقامت  گرد ایرانی او آقای وحید مهدو لگنهاوزن و دو شــا

32. از مقــاالت تــازه منتشرشــدۀ ایشــان در رابطــه بــا این موضــوع ر.ک به: »بنات اهّلل و چالش ارزش گذاری جنســیتی ایشــان در قــرآن کریم«، مجلــۀ مطالعات قرآن و 
حدیث، پاییز و زمستان 1398، شمارۀ 25 )31 صفحه از 51 تا 81(.

33. Der andere Prophet: Jesus im Koran.

کتاب با عنوان The Other Prophet: Jesus in the Qur’an به انگلیسی ترجمۀ شده است. این 
34. نساء: 157.

گل  آفتابگردان، ص 21. كدكنی، غزل برای  35. شفیعی 
36. Glück braucht nicht viel, Glück braucht nur das Richtige.
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که  در پادربورن به ُیمن راهنمایی های مشــفقانۀ خانم بنی اســدی شیرین بود. حتی برای رزرو هتل در برلین نیز از آنجا 

کرد. پرداخت اینترنتی برای ما مقدور نبود، ایشان ما را یاری 

حــدود ســاعت 3 عصــر راهی برلین شــدیم. قطــار ما را از البــه الی جنگل ها و روســتاهایی که نمی شــناختیم به پیش 

کناره ها  می برد. تماشــای این مســیر در پاییز فصل رنگ ها بخشــی از لذت های این ســفر بود. شــب آهسته آهســته »از 

کوه پایه ها می گســترد. اهالی روســتاها یکی پس از دیگری چراغ های خانه  را  می رســید«37 و دامن خود را بر دشــت ها و 

روشن می کردند و من یاد این شعر گوته افتادم که شکارچیان و شبانان هنگام بازگشت به خانه آن را زمزمه می کرده اند:

»بر فراز همۀ قله ها

آرامش است

بر تاُرک درختان

دشوار°دم نسیمی را حس می کنی

گرفته اند مرغکان در بیشه خاموش 

کن، به زودی صبر 
تو نیز می آرامی«38

در میانــۀ راه پــس از توقفــی یک ســاعته در شــهر هانوفــر و تعویض قطار، حدود ده شــب به برلین رســیدیم. هتل نزدیک 

کردیم. گرفتیم و استراحت  ایستگاه قطار بود و ما نیز خیلی زود اتاق هایمان را تحویل 

روز هفتم: چهارشنبه 22 آبان / 13 نوامبر
یــاد جــذاب نبود. عالوه بر خســتگی ســفر، خودمان هم برنامۀ خاصی نداشــتیم. به پرســه در شــهر  راســتش ایــن روز، ز

و عکس گرفتــن از یــک پــل خــاص بســنده کردیــم. حــاال خواهم گفت چــرا خــاص! باید بگم که متأســفانه اســم آن را 

ی رودخانۀ نسبتًا  که بر رو کناری این پل  گذاشته بودیم پل آرزوها؛ چون بر نرده های  یادداشت نکردم، اما ما اسمش را 

ی معشوقی  پرآبی بناشــده بود، قفل های متعددی دیده می شــد. بر اســاس گفته ها هر کدام از این قفل ها نشــان از آرزو

یــا دیــدن یاری داشــت که شــخص آرزومند کلید آن را داخل رودخانه انداخته بود. کســی چه می دانــد هر کدام از این 

قفل ها چه رازهایی در خود دارند.

روز هشتم: پنج شنبه 23 آبان/ 14 نوامبر
هــدف اصلــی مــا از آمــدن بــه برلیــن مالقــات با اعضــای پــروژۀ کورپــوس کورانیکــوم و به طور خاص پرفســور میشــائل 

مارکــس39 و آقــای دکتــر علی آقایی بود. قرار ما برای صبح روز پنج شــنبه حدود 10 صبح بــود. محل دیدار ما این بار در 

بیرون برلین، پوتســدام40 بود. آقای آقایی از ســر لطف و برای راحتی ما پیام داد که صبح پنج شــنبه به ایستگاه مرکزی 

یم. با ترن حدود نیم ســاعت راه بود. جلســه در اتاق کار آقای میشــائل بود. دورتادور اتاق  یش41 بیاییم تا با هم برو فریدر

تــا ســقف پــر بود از کتاب  که همــه در حوزۀ مطالعات قرآن به زبان های مختلف، آلمانی، انگلیســی، فرانســه، عبری، 

عربــی و ... بودنــد. ابتــدا آقــای آقایــی مقالۀ خــود را در موضوع مصحف های کهــن در کتابخانۀ ملی ارائه داد. ایشــان 

یان پیرتا42 در باب مقایسۀ  ی هستم. سپس آقای دکتر آدر پژوهشــگر توانایی هســتند و بنده همواره از خوانندگان آثار و

روایت قرآنی از اصحاب کهف با روایات دیگر آن در متون باســتانی پیشــاقرآنی و حتی پساقرآنی به زبان های مختلف 

ی. گریه می کنم با ستاره ها«، شعر از حسین منزو کناره ها/  که می رسد از  37. »شب 
38. ر.ک به: »بر فراز همه قلل آرامش است«، هنرور شجاعی، فصلنامۀ هنر، زمستان 1372 و بهار 1373 - شمارۀ 24 )3 ص، 290 - 292(. ترجمۀ دیگری از آن 

گوته، ص 108. هی در عاشقانه های 
ّ
به قلم آقای علی عبدالل

39. Michael Marx.

40. Potsdam.

41. Friedrichs Straße.

42. Dr. Adrian C. Pirtea (adrian.pirtea@fu-berlin.de).
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از التین و یونانی گرفته تا ســریانی و حبشــی صحبت کرد. نکتۀ بســیار جالب در این تحقیق این بود که نشان می داد 

هر جا قرآن به اختالفاتی دربارۀ جزئیات داســتان اشــاره کرده، مثل تعداد اصحاب کهف و ســاختن یا نساختن مقبره 

که قرآن واقعًا و  برای ایشان واقعًا مابه ازای خارجی در منابع پیشاقرآنی به زبان های مختلف دارد و این نشان می دهد 

گاه بوده است. به خوبی از روایت های مختلف این داستان در منابع مختلف پیش از خود آ

هر یک از دوستان توضیحات مختصری دربارۀ عالیق و طرح های پژوهشی شان ارائه دادند. آقای طباطبایی از طرح 

که  گفت به دنبال این هست  کرد و  کتب مقدس پیشین صحبت  پژوهشی جاری خود دربارۀ نگاه مفسران امامیه به 

یخ تفسیر شیعه بر نگاه مفسران شیعه به کتب مقدس پیشین تأثیر گذاشته است.  ببیند چطور تغییر پارادایم ها در تار

کردند و تفســیر نســبتًا جدیدی را از  کارکردهای بنات اهّلل در قرآن بحث جالبی مطرح  خانم دکتر محققیان در رابطه با 

کردند. آیات سورۀ نجم ارائه 

کالسیک )تورات عبری و قرآن( پرداختم.  بنده نیز به معرفی پروژۀ در دست کارم، زبان شناسی تطبیقی عربی و عبری 

برخی از نتایج آن در ســال های اخیر به صورت مقاله منتشــر شــده اســت. در این جلســه با دیگر همکار این مجموعه 

یاس کاپلونی43 نیز آشنا شدیم. آقای مشائل کتاب جدیدی را که او و آقای کاپلونی ویراستار علمی آن بودند  آقای آندر
کرد: عبارات قرآنی در اسناد و پاپیروس های سدۀ هفت تا ده میالدی.44 معرفی 

گرفتیم.  جلســۀ پرباری برای ما بود و از هم صحبتی با آقای مارکس و همکارانشــان ایده های جدید و انگیزۀ بیشــتری 

بــا یــک تیم علمی منســجم و دقیق بیشــتر آشــنا شــدیم که از اصــول و مبانی کار گروهــی به خوبی مطلــع بودند؛ همان 

کورپوس  که جامعۀ علمی ما )منظورم بیشتر علوم انسانی( از فقدان آن رنج می برد. با دوستان آقای مارکس در  چیزی 

گشــتی  گذاشــتم تا  که امروز وقتم را برای شــما خالی  گفت  کردیم، اما آقای آقایی از ســر لطف  کورانیکوم خداحافظی 

که باید قدر آنها را دانســت. تقریبًا از ظهر تا  در پوتســدام بزنیم. دوســتان خوب هدیه های غیرمنتظرۀ آفرینش هســتند 

 سرسبز کاخ ها و باغ های متعددی به چشم 
ً

غروب در پارک بزرگ سان سوسی45 قدم زدیم. در یک منطقۀ وسیع و کامال

که به  یخ آلمان اســت  یش دوم46 که فوق العاده جذاب بود. او تنها پادشــاه در تار می خــورد؛ بــه طور خــاص قصر فریدر

جای برلین، پوتسدام را به عنوان مقّر فرماندهی خود انتخاب کرده است. تقریبًا تا یک ساعت بعد از غروب در همین 

پارک بودیم، اما بســیاری از جاها را نتوانســتیم ببینیم. در نهایت به ایســتگاه مرکزی قطار برگشتیم. آقای آقایی نهایت 

محبت و مهمان نوازی خود را با دعوت به یک رســتوران ایتالیایی برای صرف شــام نشــان داد. پس از شــام با ایشــان 

کردیم و به برلین برگشتیم. خداحافظی 

کــز خرید و  تــس47 پیــاده شــدیم تــا این چند ســاعت بازمانــده از عمر ســفر را در مرا در برلیــن در ایســتگاه الکســاندر پال

که یکی از فروشــگاه های زنجیره ای معروف و معتبر در آلمان   )DM( فروشــگاه ها بگذرانیم؛ از جمله فروشــگاه دی ِام

است و شعبه های فراوانی در شهرهای مختلف دارد. محل خرید نسبتًا خوبی بود. بر خالف رستوران ها که تا دیروقت 

تس تا محل اقامت در ماینینگا هتل در  کز خرید در آلمان ســاعت 9 شــب می بندند. از الکســاندر پال باز هســتند، مرا

که حدود 20 دقیقه راه بود. در نهایت در روز نهم، صبح جمعه  خیابان ُارانین بورگا48 در آخرین شب سفر پیاده آمدیم 

کردیم تا به سرزمین مادری خویش بازگردیم. گل49 حرکت  24 آبان/ 15 نوامبر حدود ساعت 7 به سمت فرودگاه تا

43. Andreas Kaplony.

44. Qurʾān Quotations Preserved on Papyrus Documents, 7th-10th Centuries, Brill, 2019.

45. Sanssouci Park.

46. Frederick II, 1712- 1786.

47. Alexanderplatz.

48. Meininger Hotel, Oranienburger Straße.

49. Tagel.
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  ننه ین  م ون رد  ن  لآ هب یان مانرف  

»در انتهای هر سفر

در آیینه

داروندار خویش را مرور می کنم

ک تیره این زمین این خا

پاپوش پای خسته ام

کوتاه، آسمان این سقف 

سرپوش چشم بسته ام ...

کجا؟ گشته ام،  گم 
ندیده ای مرا؟«50

50. حسین پناهی.


