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«هفتهنامه فارسی زبان رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان صرفا به
منظور آشنایی با رویدادها و تحوالت فرهنگی آلمان ،خالصه گزارشها و اخبار رویدادهای
فرهنگی این کشور را بدون دخل و تصرف و ارائه نظریه ،با ذکر دقیق منبع و عینا همانگونه
که منتشر شده است ،منعکس مینماید .بر این اساس تاکید میکند که انعکاس این اخبار به
هیچوجه به منزله تأیید آن نمیباشد.در عینحال ،هرگونه بهرهبرداری و نقل اخبار،
گزارشها و تحلیلهای این نشریه صرفا با ذکر منبع مجاز است».

هفته نامه خبری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان
با همکاری هیات تحریریه رایزنی فرهنگی
انتشار از طریق وب سایت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان
www.irankultur.com . info@irankultur.com
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در گفتوگو با سایت اسالمیک مطرح شد:



زنان مسلمان در معرفی اسالم به جامعه آلمان نقش مهمی ایفا میکنند

منبع :اسالمیک

زنان مسلمان در معرفی اسالم به جامعه آلمان نقش مهمی ایفا میکنند .آنهااا هار روز بااه دلیال پوشایدن روسااری و
اعتقاداتشان با تبعیضها و رفتارهای نژادپرستانه روبرو میشوند ،اما باز هم در کنار مردان مسلمان تااالش میکننااد تااا
چهره واقعی اسالم را به جامعه آلمان و اروپا نشان دهند .با این وجود ،کمتر کسی به فعالیت آنها در مساجد و جوامع
اسالمی آلمان توجه میکند .سایت اسالمیک در این باره با دکتر عایشه آلمیال آکچا ،محقق حوزه اسالمشناسی و آینور
هاندان یاسیچی ،رئیس بخش زنان انجمن اسالمی ملیگوروش به گفتوگو پرداختااه اساات کااه در ادامااه میخوانیاد:
خانم یاسایچی ،شااما رئایس فعلای سااازمان زنااان ملای
گوروش هستید .آیا می توانید در مورد فعالیات زنااان در
مساجد و سازمانهای اسالمی برای ما توضیح دهید؟
دربار ععالیت زنان مسلمان در جامعه در قارآن ،آیاههای
زیااادی وجااود دارد .خداونااد در آیااه  ۷۱سااور توبااه
میعرماید «:ماردان و زناان ما من هماه یااور و دوساتدار
دکتر آکچااا ،شااما در دوره دکتاارا ،تحقیقاااتی را درباااره

یکدیگرند ،خلق را به کار نیکاو وادار و از کاار زشات مناع

فعالیت مساجد در آلمان انجام دادید .ایان تحقیقااات در

میکنند و نماز به پا میدارند و زکات میدهند و حکم خادا

چه زمینهای بود؟

و رس اول او را اطاعاات میکننااد ».بنااابراین بااا توجااه بااه

من میدانستم که زنان ،نقش مهمی در جوامع اسالمی ایفاا

دستورات دین اساالم مننای بار مشاارکت زناان در اماور

میکنند .با این وجود ،هیچ مطالعات موثقی درباار ععالیات

جامعه ،در اواسط دهه  ۸۰میالدی ،ععالیت زنان در مساجد

زنان در مساجد و جوامع اسالمی وجود نداشات .از ایانرو،

آلمان آغاز شد .النته در ابتادا ،زناان در زمیناه برراراری

من تالش کردم تا ععالیت زنان در مساجد و جوامع اسالمی

مراسم و بازارهای خیریه ،پختن غذا و خواندن رروهی قرآن

آلماان را مااورد بررسای قاارار دهام .از سااوی دیگار ،ماان

ععالیت میکردند .به تدریج ععالیتها رسترش پیدا کارد و

میخواستم نشان دهم که مسااجد باه جار برراراری نمااز

مسئولیتهای بیشتری به آنها داد شد.

جمعه ،ععالیتهای دیگری نیر انجام میدهند .به طور مثال؛

دکتر آکچا ،شما فعالیت زنان را در شرایط کنونی چطااور

ما در ایان تحقیقاات ،ععالیات مسااجد در ماا رمناان را

میبینید؟

بررسی کردیم ، .یا به این سواالت پاسخ دادیم که زنان چه

امروز  ،زنان مسلمان ععالیتهای متنوعی در آلماان انجاام

نقشی در مساجد دارند و چگونه به تولید دانش در جواماع

میدهند .بسیاری از آنها به عنوان کارکنان مساجد ،مدیر،

اسالمی کمک میکنند؟ در این راستا ،من با اعنای بیش از

مسئول اماور کودکاان و نوجواناان و هم ناین کارشناساان

 ۱۰انجمن اسالمی ،به رفتورو پرداختم و تحقیقات میدانی

مذهنی در سازمانهای اسالمی ععالیت دارند و در دور ها و
سمینارهای مختلا

عشرد ای انجام دادم.
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رردهماییهای متفاوتی حنور دارناد و برخای از آنهاا در

نمیکنند ،چرا که تعداد کارشناسان زن در حوز اساالم در

حوز مشاور  ،مراقنت معنوی و دیادار از بیماار نیار ععاال

آلمااان بسایار کاام اساات .هم ناین در نمازهااای جمعااه و

هستند .هم نین در دوران کرونا ،آنهاا از طریاق اینترنات

جشنهای مذهنی نیر به دلیل ننودن عنا و امکانات ،زنان از

ارتناط خاوبی باا زناان و دختاران جاوان مسالمان برقارار

حنور در مساجد محروم هساتند .عاالو بار اینهاا ،زناان

کرد اند .در حالی که مساجد آلماان تاا چناد دهاه پایش،

مسلمان در جامعه آلمان ،عشار زیادی را به دلیل پوشایدن

تقرینا مردانه بودند ،اما امروز به مراکری خانوادری تندیل

روساری و عقایاد خاود متحماال میشاوند .در ایان میاان،

شد اند که زنان بخشی جداییناپذیر از آنها هستند .

بسیاری از آنها معتقدند که مساجد تنها مکانی اسات کاه

خانم یاسیچی ،اکنااون جایگاااه زنااان در مساااجد آلمااان

باعث آرامش آنها میشود .از اینرو بایاد عناای الزم در

کجاست؟

مساجد برای زنان مهیا شود تا آنها بتوانند با آراماش باه

امروز دیگر نمیتوان مسجد را بدون تشکیالت زنان تصاور

راز و نیاز با خدا و ارتناط با یکدیگر بپردازند.

کرد .زنان بخشی از ساختار مساجد را تشکیل میدهناد .در

خانم یاسیچی ،به نظر شما چطور میتوان با این مشکالت

واقع ،تشکلهای زنان به بخشای مهام و داممای از مسااجد

مقابله کرد؟

تندیل شد اند .جالب است بدانید؛ اعرادی که در مسااجد و

زنان مسلمان برای آنکه بتوانند ععالیات خاود را رساترش

انجمنهای اسالمی ععالیت دارند ،در زندری شخصای خاود

دهند و مشکالت را برطار

کنناد ،بایاد باه مناابع ماالی

نیر اعراد پرتالشی هستند .در میاان آنهاا ،زناان خاناهدار،

دسترس ای داشااته باشااند .در حالحاضاار ،ماادیران زن در

کارمندان دولت ،معلمان و  ...وجود دارناد .آنهاا در کناار

انجمنهای اسالمی ،به دننال راهی برای تامین مخارج بخش

کارهای روزمر خود ،به صاورت داوطلناناه بارای آشانایی

زنان هستند .از سوی دیگر ،من عکر میکنم که بسایاری از

جامعه با اسالم واقعی تالش میکنند.

مشکالت ما ،مربوط به عدم تنادل اطالعاات میاان زناان و

دکتر آکچا ،زنان مسلمان در انجمنهای اسااالمی بااا چااه

مردان است .النته با اعارایش مادیران و کارمنادان زن در

مشکالت و کمبودهایی روبرو هستند؟

انجمنهای اسالمی ،شرایط در مقایسه با رذشته بهتر شاد

متاساافانه در بس ایاری از مساااجد آلمااان ،هنااوز نمازخانااه

است.

مخصوص زنان وجود ندارد و به همیندلیل زنان نمیتوانناد

دکتر آکچا در هیات مدیره چند مسجد ،مدیر زن وجااود

مانناد مااردان در هار ساااعتی بااه آنجاا برونااد و بایاد در

دارد؟

ساعتهای خاص در مساجد حاضر شوند .در نتیجه ،مردان

من هیچ آمار کاملی ندارم .در منطقه ای که مان پاهوهش

بیشتاار از زنااان در مساااجد ععالیات دارنااد .در برخای از

خود را انجام دادم ،زنانی بودند که به عنویت هیئت مدیر

مساجد نیر که اتاقی بارای نمازخوانادن زناان وجاود دارد،

مساجد انتخاب شد بودند .با این حال ،اکثر آنهاا تارجیح

امکانات آن بسیار محدود است .به طور مثال ،اکثار اتا هاا

میدادند که به کار عملی در داخل مسجد بپردازند.

وسایل ررمایشی ندارند و وسایلی مانناد بلنادرو در آنهاا

لینک مصاحنه:
https://www.islamiq.de/2021/06/26/ohnefrauen-waere-die-gemeinschaft-sehreinseitig/

دید نمیشود .از سوی دیگر ،زنان در سخنرانیها ،سمینارها
و کاررا های آموزشی ،عرصت پرسیدن سواالت خود را پیدا

4

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان

۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۰۲۱/۰۶/۲۹



راهاندازی سایت اینترنتی برای ثبت شکایات در ارتباط با نژادپرستی علیه مسلمانان

منبع :اسالمیشه تسایتونگ

سایتی اینترنتی در آلمان راهاندازی شده است که برای اولینبار به قربانیان حمالت نژادپرستانه امکان میدهد تا
تجربیات و شکایات خود را در ارتباط با نژادپرستی علیه مسلمانان ثبت کنند .این سایت اینترنی با عنوان “آی
ریپورت” با هدف مقابله با نژادپرستی علیه مسلمانان به وجود آمده است.
مسلمانان آلمان سالها است که در راستای پیداکردن کار و

عنای مشاور در آلمان را نیر رسترش دهیم .هم نین ،اوا

محل زندری ،با رعتارهای نهاپرستانه مواجه میشوند .هم نین

آندرادس ،مدیر عامل انجمن منارز با تنعیض در آلمان رفت:

توهین ،ارسال نامههای تهدیدآمیر به انجمنهای اسالمی ،بخش

«مراکر مشاور  ،روزانه شکایات بسیاری دریاعت میکنند که

دیگری از اتفاقات نارواری است که مسلمانان و اعنای مساجد

ناشی از نهادپرستی علیه مسلمان است .در این میان ،ضروری

با آن روبرو هستند .از اینرو ،برای اولینبار در آلمان ،سایتی

است که بتوان شکایات مربوط به نهادپرستی علیه مسلمان را به

اینترنتی را اندازی شد است که به قربانیان حمالت نهادپرستانه

طور کامل ثنت و با استناد به آن ،با تنعیض و نابرابری مقابله

امکان میدهد تا تجربیات و شکایات خود را در ارتناط با

کرد».

نهادپرستی علیه مسلمانان ثنت کنند.

موسسه

براساس آمار وزارت کشور عدرال در سال  ۲۰۲۰به طور رسمی

مسلمانان ) )(CLAIMاکنون در حال ثنت و مستندسازی حمالت

 ۱۰۲۶جنایت با انگیر اسالمهراسی در سراسر کشور آلمان ثنت

علیه مسلمان است .آزار و اذیت و حمله خشونتآمیر به

شد است .با این حال ،کارشناسان این وزارتخانه ،تعداد موارد

مسلمانان در کنار شعارنویسی بر روی دیوار مساجد از جمله

ررارش نشد را بسیار بیشتر تخمین میزنند .مشکل این است

مواردی است که به عنوان اسالمهراسی و رعتارهای نهادپرستانه

که بسیاری از جنایات یا با عنوان "اسالم هراسی" طنقهبندی

پذیرعته میشوند.

نمیشوند و یا اعراد آسیبدید حاضر به ررارش آن نیستند .

برای بسیاری از قربانیان ،ررارش رعتارهای نهادپرستانه ساد

ریما هانانو ،مدیر موسسه اتحاد علیه اسالم هراسی و خصومت با

نیست .بسیاری از اعراد آسیبدید از ررارش و تماس با مقامات

را اندازی این سایت

طفر میروند .ترس از موعق نشدن و پیامدهای منفی آن ،نقش

مسلمانان )(CLAIMدربار

انگیر

اتحاد

علیه

اسالم

هراسی

و

خصومت

با

رفت«:وقتی صحنت از نهادپرستی علیه مسلمان می شود ،باید

اصلی در این میان بازی میکند .

بدانیم که به هیچ وجه با یک پدید بیاهمیت روبرو نیستیم.

سایت اینترنی با عنوان “آی ریپورت” از از  ۲۴ژومن امکان ثنت

محرومیتهای اجتماعی و توهین برای بسیاری از اعراد ،تجربه

شکایات را عراهم کرد است .این روز در آلمان به عنوان آغاز

روزمر است .با توجه به اینکه آمارهای رسمی عقط بخشی از

هفته اقدام علیه نهادپرستی ضد مسلمانان شناخته میشود. .

نهادپرستی علیه مسلمانان را نشان میدهد  ،ما باید نگران

یازد سال پیش در روز اول ژومیه ،مرو شربینی ،زن مسلمان

اعرایش نهاپرستی در جامعه باشیم».

مصریاالصل در جریان دادراهی در درسدن آلمان به دلیل

او در بخش دیگری از صحنتهایش دربار نحو ععالیت این

داشتن حجاب کشته شد.از اینرو ،شورای مرکری مسلمانان

سایت نیر رفت«:برای محاعظت از اعراد آسیبدید  ،باید در

آلمان تصمیم ررعت تا در عاصله روزهای  ۲۴ژومن تا اول ژومیه،

مورد قربانیان نهادپرستی نیر شفا سازی کنیم .در این مرحله

اعکار عمومی آلمان را از نهادپرستی علیه مسلمانان آرا کند.

سایت میتواند کمک بسیاری برای ما باشد .اعراد میتوانند

لینک ررارش:
https://islamische-zeitung.de/erstesbundesweites-meldeportal-fuerantimuslimische-diskriminierungen-startet/

شکایات خود را در این سایت ثنت کنند و پس از آن ،این
ررارشات توسط مراکر مشاور  ،مورد بررسی قرار میریرند .با
این حال ،ثنت مستندات کاعی نیست .برای اینکه بتوانید
بالعاصله از اعراد آسیبدید حمایت و محاعظت کنیم ،باید
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نگاهی به روابط فرهنگی میان امارات و آلمان

منابع :موسسه تبادالت آکادمیک آلمان ،گوته ،مدارس آلمانی در امارات ،جامعه آلمان برای همکاریهای بینالمللی

هر چند بسیاری از کارشناسان فرهنگی امارات بر این باورند که رد جایزه گرانقیمت کتاب شیخ زاید در سال جاری ،توسط
یورگن هابرماس ،نامدارترین متفکر و فیلسوف در قید حیات آلمانی ،به روابط فرهنگی دو کشور صدمه جدی خواهد زد .اما به
نظر نمیرسد که تبادالت فرهنگی  ۱۵ساله میان آلمان و امارات با مشکل جدی مواجه شود .براساس گزارشی که بر روی سایت
وزارت خارجه آلمان قرار گرفته است؛ آغاز فعالیتهای فرهنگی دو کشور به سال  ۲۰۰۶برمیگردد .زمانی که موسسه گوته در
ابوظبی تاسیس شد و یکسال پس از آن نیز ،موسسات آموزشی آلمانی در نقاط مختلف این کشور شروع به فعالیت کردند.
توسعه زبان آلمانی

بدین منظور ،مدیران و مدرسان دانشگاهی از خارج از کشور

آموزش زبان آلمانی مهمترین ععالیت آلمان در امارات به شمار

استخدام شدند .هر چند سیستم آموزشی امارات توسعه یاعت،

میرود .در این راستا در سال  ،۲۰۰۶موسسه روته در شهر

اما این امر منجر به وابستگی کل سیستم آموزشی این کشور به

ابوظنی تاسیس شد .بعدها این موسسه در شهرهای دبی و العین

خارج از کشور شد .در حالحاضر ،اکثر دانشگا های امارات ،به

نیر شروع به کار کرد .از نگا سیاستمداران آلمانی ،ارتقاء زبان،

شکل خصوصی ادار میشوند و هرینههای بسیار باالیی دارند .به

باعث تقویت رفتورو ،تنادل و همکاری عرهنگی میان جوانان

طور مثال ،هرینه تحصیل در بسیاری از دانشگا های این کشور

امارات و آلمان میشود .عالو بر اینها ،موسسه روته در

در مقطع کارشناسی در حدود  ۱۰هرار تا  ۱۵هرار دالر است.

امارات ،محلی برای بررراری نمایشگا های

جالب است بدانید که در دانشگا های این کشور  ۴۵۵دور

هنری است .در این نمایشگا ها ،آثار هنرمندان معاصر آلمان به

کارشناسی  ۳۱۷ ،دور کارشناسی ارشد و  ۵۱برنامه دکترا وجود

نمایش رذاشته میشود تا جوانان امارات بیش از رذشته با هنر و

دارد .با این وجود ،دولت امارات تالش میکند تا دانشگا ها و

عرهنگ آلمان آشنا شوند .در این مراکر هم نین ،دور هایی برای

رشتههای تحصیلی در امارات را رسترش دهد .در این راستا،

آموزش معلمان امارات برای تدریس آلمانی نیر وجود دارد.

دولت امارات درصدد است ،کشورهای پیشرعته مانند آلمان را

سایت زیر میتواند اطالعات بیشتری دربار ععالیتهای موسسه

ترغیب کند تا برای تاسیس دانشگا و موسسات تحقیقاتی در

شهرهای مختل

روته در شهرهای مختل

امارات اختیارتان قرار دهد:

امارات سرمایهرذاری کنند.در سالهای اخیر چندین موسسه

https://www.goethe.de/ins/ae/de/spr/kur/dub/
abu.html
عالو بر موسسه روته سه مدرسه آلمانی در شهرهای شارجه،

آلمانی در امارات تاسیس شد اند و تنادالت آکادمیک میان
دانشگا های این امارات و آلمان اعرایش یاعته است .ارر مایلید
اطالعات بیشتری دربار تنادالت آکادمیک میان آلمان و امارات

ابوظنی و دبی نیر در توسعه زبان آلمانی نقش مهمی ایفا میکنند.

به دست آورید ،به سایت زیر مراجعه کنید:

هر سه این مدارس ،در سه مقطع دبستان ،راهنمایی و دبیرستان

https://www.daad.de/de/laenderinformatione
n/asien/vereinigte-arabischeemirate/ueberblick-bildung-undwissenschaft/
فعالیت در راستای آموزش حرفهای و محافظت از

ععالیت میکنند و دروس آموزشی را به سه زبان عربی ،آلمانی و
انگلیسی به دانشآموزان بینالمللی ساکن امارات آموزش
میدهد .سایتهای زیر میتواند اطالعات بیشتری دربار این سه
مدرسه در اختیارتان قرار دهد:

محیطزیست

http://www.dssharjah.org/wersindwir.html#Sc
hulleitung
http://www.gisad.ae/elternbeirat/
https://germanschool.ae/?lang=de
تبادالت آکادمیک

تاسیس جامعه آلمان برای همکاریهای بینالمللی در امارات نیر
از دیگر اقدامات عرهنگی ژرمنها در امارات است .این جامعه که
از سال  ۱۹۹۰میالدی در امارات متحد عربی تاسیس شد
است ،در راستای آموزش حرعهای ،محاعظت از محیطزیست و

امارات متحد عربی جرو نخستین کشورهای منطقه خلیج عارس

بحرانهای آب و هوا ععالیت میکند .از طریق سایت زیر

بود که از اوایل دهه  ۹۰میالدی به سرمایهرذاری رسترد در

میتوانید اطالعات بیشتری به دست آورید:

زمینه آموزش عالی پرداخت .تمرکر مسئوالن امارات متحد بر

https://www.giz.de/de/weltweit/361.html

ایجاد سیستم دانشگاهی مانند انگلیس و آمریکا در امارات بود و
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با حضور صدراعظم آلمان صورت گرفت؛



افتتاح مرکز اسناد “فرار ،اخراج و سازش” در پایتخت آلمان

منابع :رادیو برلین-براندنبورگ -مرکز اسناد “فرار ،اخراج و سازش”

مرکز اسناد “فرار ،اخراج و سازش” در برلین به تازگی با حضور آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان افتتاح شد .این مرکز
بیانگر داستان خانوادههایی است که به دلیل شرایط بد سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مجبور به ترک وطن خود شدهاند.
عدهای از آنان از شهروندان آلمان بودهاند و گروهی نیز از سایر نقاط جهان به آلمان سفر کردهاند.

بازدید از مرکر اسناد “عرار ،اخراج و سازش” با نمایش کت

این نمایشگا دید میشود .جالب است بدانید که این

خر یک پسرب ه در ویترینی شیشهای آغاز میشود .این

تصاویر ،شرایط مشابه پناهجویان در چند دهه اخیر را به

کت متعلق به عردی است که در سه سالگی همرا

خوبی نشان میدهد.

خانواد اش از لهستان به آلمان مهاجرت کرد است.

در بخش دیگری از نمایشگا نیر تصاویری از آوارران

والدینش ،او را به دلیل سرمای زیاد در کت خر پوشاند اند.

دوران نازیها و جنگ جهانی دوم به نمایش درآمد است.

او میروید که مادرش را در این را از دست داد و پس از

اکثر این تصاویر مربوط به آوارران لهستانی است.

پایان سفر ،کت خر را به عنوان یادراری از روزهای

روندوال باوندامم ،رمیس مرکر اسناد “عرار ،اخراج و سازش”

مهاجرت خود نگه داشته است .این شخص حاال تصمیم

دربار نمایشگا میروید« :ما میخواستیم داستان رنج و

ررعته که این کت را به مرکر اسناد “عرار ،اخراج و سازش”

درد پناهجویان در کل جهان و به خصوص در اروپا را در

ارامه دهد.

این نمایشگا بیان کنیم .هم نین هد

مرکر اسناد “عرار ،اخراج و سازش” ،موسسهای برای تحقیق

رنجهای قربانیان جنگ و تصمیمات سیاسی در آلمان نیر

و ثنت آثار مربوط به تاریخ پناهجویان در آلمان است .این

بپردازیم».

مرکر نمایشگاهی با  ۷۰۰اثر دارد که داستان عرارها و

لینکهای ررارش:

اخراجها در کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان را روایت

ما این بود که به

https://www.flucht-vertreibungversoehnung.de/de/home
https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2021/06/
dokumentationszentrum-flucht-vertreibungversoehnung-eroeffnung-berlin.html

میکند .به طور مثال در این نمایشگا عکسهایی از اسکان
پناهندران قنرس در سال  ۱۹۷۴وجود دارد .هم نین
تصاویری از پناهندران لننان و سوریه نیر در میان تصاویر
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در موزه ماکس پکشتاین صورت گرفت؛



نمایش آثار  ۱۰۰هنرمند نوجوان و جوان در فستیوال هنر جوانان آلمان

منبع:رادیو مرکز آلمان

آثار  ۱۰۰هنرمند نوجوان و جوان در فستیوال هنر جوانان آلمان در موزه ماکس پکشتاین در شهر تسویکاو به نمایش
گذاشته شده است .در این نمایشگاه ،آثار هنرمندانی به نمایش در آمده است که به دلیل بحران کرونا ،مدتها در
انزوا بودند و نتوانستند آثار خود را به نمایش بگذارند .آنها تالش کردهاند تا در آثار خود ،تاثیر بحران کرونا بر
زندگی خود را نشان دهند.
میروید «:ارر عرزندانمان را از سن کم به یادریری
رشتههای هنری و ععالیتهای عرهنگی ترغیب کنیم ،خیلی
بهتر میتوانند در زمان بحرانهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی ،با مشکالت کنار بیایند».
عینیا اشنایدر  ۱۶ ،ساله از کمنیتس ،یکی از هنرمندانی
د سال پیش ،مقامات دولت زاکسن و باواریا تصمیم ررعتند

است که اثرش در این نمایشگا در معرض دید عموم قرار

تا به جوانان بین  ۱۴تا  ۲۵سال عرصت دهند که خالقیت

ررعته است .نقاشی او ،تصویری از یک دختر جوان و تنها

خود را در عستیوالی با عنوان “هنر جوانان” نشان دهند.

است که چشمانش غمگین است . .او بر این باور است که

عستیوالی که از ابتدا با استقنال هنرمندان جوان در آلمان

این نقاشی چهر همه دختران جوانی است که به دلیل

مواجه شد و به تدریج به شهرت جهانی رسید .برهمین

بحران کرونا ،نتوانستهاند استعدادهای خود را شکوعا کنند.

اساس ،امسال نیر ،دهمیندور عستیوال هنر جوانان آلمان با

اشنایدر آرزو دارد که پس از پایان بررراری این نمایشگا ،

حنور  ۱۰۰هنرمندان نوجوان و جوان از بیستم ما ژومن تا

لنخند شرکتکنندران در آن واقعیتر و عشق آنها به

پانردهم ما اوت در شهر تسویکاو برررار میشود .در این

زندری قویتر باشد .ناتانامیل اوهلیگ ۱۹ ،ساله از

نمایشگا  ،هنرمندان  ۱۴تا  ۲۵ساله از سراسر جهان حنور

آروستوس بورگ نیر از دیگر هنرمندانی است که در این

دارند که در دوران کرونا منروی بود اند و نتوانستهاند آثار

نمایشگا حنور دارد .اثر او نقاشی از رنگ روغن است که

خود را به نمایش بگذارند .آنها آثار متفاوتی از نقاشی تا

دو دختر را مشغول شادی در علفرار نشان میدهد .اوهلیگ

رراعیک را به این نمایشگا آورد اند .پترا لووی ،موز

معتقد است که در شرایط بحران کرونا ،تصویرسازی از

ماکس پکشتاین در شهر تسویکاو معتقد است که

خوشحالی اعراد اهمیت زیادی دارد.

ععالیتهای هنری و عرهنگی میتواند به جوانان کمک کند
تا با بحرانهای مختل

لینک ررارش:

اجتماعی کنار بیایند .به رفته او،

https://www.mdr.de/kultur/ausstellungen/juge
ndkunsttriennale-kunstsammlungenzwickau-100.html

تولید محصوالت هنری و عرهنگی میتواند در مواقع
بحرانی ،کودکان و نوجوانان را تسکین دهد .او در این بار
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نمایشگاهی درباره تنوع فرهنگی و تحوالت سیاسی و تاریخی در برلین

منابع:برلینر تسایتونگ ،موزه شهر برلین

نمایشگاه “برلین جهانی” از بیستم ماه ژوئیه سال جاری با همکاری مسئوالن موزه شهر برلین و مجمع هومبولت برگزار
خواهد شد .این نمایشگاه ،تحوالت سیاسی و تاریخی در برلین را نشان میدهد و تنوع فرهنگی در این شهر را به
تصویر میکشد.

دههها است که برلین به عنوان شهری با تنوع عرهنگی زیاد

مورد بررسی قرار میدهد ،بلکه شرایط زندری اقلیتهای

شناخته میشود .این شهر تحوالت تاریخی ،سیاسی و

مذهنی و قومی در این شهر را نیر به مخاطنان نشان

عرهنگی زیادی را از سر رذراند است و بارها محل

میدهد .عالو بر این ،دستاندرکاران نمایشگا “برلین

بررراری رویدادهای مهم جهانی بود است.

جهانی” حتی عساد اقتصادی و سیاسی در این شهر را نیر

در نتیجه ،نمایشگا “برلین جهانی” بر موضوعاتی مانند

مورد بررسی قرار میدهند .ارر مایلید که اطالعات بیشتری

آزادی ،جنگ ،مرزها و جننههای عرهنگی تمرکر دارد .در

دربار این نمایشگا به دست آورید ،به لینکهای زیر

هر اتا از نمایشگا  ،بخشی از ویهریهای مرتنط با برلین به

مراجعه کنید:

نمایش رذاشته شد است .به طور مثال ،برخی از

https://www.berliner-zeitung.de/kulturvergnuegen/berlin-global-im-humboldtforum-was-fuer-ein-schoenes-berlin-bildli.167336?pid=true
https://www.stadtmuseum.de/ausstellungen/
berlin-global

موضوعات مانند استعمار یا مسامل مربوط به تاریخ آلمان
در دوران حکومت هیتلر در چندین اتا در معرض نمایش
عموم رذاشته شد است.
این نمایشگا که به دلیل بحران کرونا ،ما ها به تعویق اعتاد
بود ،میتواند تمام کلیشهها دربار برلین را از بین بنرد و
تعری

جدیدی از این شهر ارامه دهد .نمایشگا “برلین

جهانی” نهتنها مسامل تاریخی و عرهنگی پایتخت آلمان را
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نش
اتزه اهی ر رد آلمان

ps://www.pinakothek.de/ttps://amh.de/fachkraefte-nur-maessig-attraktiv/



کلیسا و اسالم

منبع :آمازون

(انعکاس این خنر به منرله تایید یا رد محتوای کتاب توسط رایرنی عرهنگی

سال انتشار۲۰۲۰ :

جمهوری اسالمی ایران در آلمان نیست).

تعداد صفحات۲۵۲ :
زبان:آلمانی

ISBN-13: 978-3374062263

کتاب کلیسا و اسالم به بررسی منانی دو دین اسالم و
مسیحیت میپردازد و مسامل عرهنگی و اجتماعی هر دو
دین را مورد بررسی قرار میدهد .این کتاب هم نین به
رفتوروی بینمذهنی و بینعرهنگی میان دو دین اسالم و
مسیحیت میپردازد .عالو بر این اطالعات مفیدی در

لینک کتاب:
h
https://www.amazon.de/KircheInterkulturelle-Theologie-ZeitschriftMissionswissensch/dp/3374062261/ref=sr_1
_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5
%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords
=Interkulturelle+islam&qid=1623746587&s=b
ooks&sr=1-7

ارتناط با این دو دین در اختیار مخاطنان قرار میدهد.
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