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Viele Flüchtlinge haben in Deutschland gro-
ße Schwierigkeiten, wenn sie an einer Uni-
versität studieren möchten. Sie müssen oft 
sehr lange auf einen Studienplatz warten, 
aber auch das Bürokratische bereitet große 
Schwierigkeiten. Doch die größte Hürde ist 
das Erlernen der deutschen Sprache. 
Um diese Hindernisse abzubauen, wurde 
2015 die Fernuniversität „Kiron“ (Kiron 
Open Higher Education for Refugees) ge-
gründet. Sie ist nur für Geflüchtete, die 
studieren möchten, und die Zahl der Stu-
dienplätze ist nicht begrenzt. Um lange 
Wartezeiten und den Erwerb von Deutsch-
kenntnissen zu vermeiden, spielt die Aner-

Fernstudium für Geflüchtete 
von Mohammed Kheer Hazeem

kennung von Dokumenten in diesem Fall 
keine große Rolle.
In den ersten zwei Jahren finden alle Ver-
anstaltungen Online und auf Englisch statt, 
zusätzlich werden zur Verbesserung der 
Englischkenntnisse weitere Kurse angebo-
ten. Derzeit gibt es folgende Studienfächer: 
Wirtschaftswissenschaft, Ingenieurwesen, 
Informatik, Architektur und Interkulturelle 
Studien. Danach hat man die Möglichkeit, 
an einer Universität weiter zu studieren, 
also offline. Dafür werden die Onlinekurse 
an die normalen Kurse angepasst, die an 
der Uni angeboten werden. 
Derzeit arbeitet „Kiron“ mit 15 Partneru-

Uni Kiron

Mit dem Fernstudium Kiron werden Geflüchtete auf ein Offline-Studium an einer Universität vorbereitet.  Foto: Pixelio/Sebastian Bernhard.

nis in Europa zusammen. In Deutschland 
sind dies die RWTH Aachen, die Hoch-
schule Heilbronn und die Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Die 
Professoren und Dozenten sind von vielen 
angesehenen Unis wie Berlin, Harvard oder 
Stanford.
Das Online-Studium ist kostenlos, für das 
anschließende Offline-Studium können 
Kosten für Bewerbung, Immatrikulation 
und Studiengebühren von den Universitä-
ten anfallen. Weitere Informationen gibt es 
unter www.kiron.ngo 
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Fernstudium Kiron: Studieren von zuhause aus und am Abend ist für die Geflüchteten ein immens wichtiger Vorteil. 
 Foto: Pixelio/Rainer Sturm.

Distance-learning 
University Kiron for refugees

by Mohammed Kheer Hazeem

Many refugees in Germany have great 
difficulties if they want to study at a 
university. They often have to wait for 
a long time for a spot at the university, 
but also the bureaucracy is causing great 
difficulties. But the biggest hurdle is 
learning the German language. 
In order to overcome these obstacles, 
in 2015 the „Kiron“ (Kiron Open Higher 
Education for Refugees) was founded. It is 
only for refugees who want to study, and 
the number of study places is not limited. 
In order to avoid long waiting times and 
the acquisition of German language skills, 

recognition of documents does not play a 
major role in this case.
For the first two years, all sessions will be 
online and in English, and additional cour-
ses will be offered to improve English pro-
ficiency. Currently there are the following 
subjects: Economics, Engineering, Compu-
ter Science, Architecture and Intercultural 
Studies. Then you have the opportunity to 
study at a university, offline so to say. 
For this, the online courses are adapted 
to the normal courses offered at the uni-
versity. Currently „Kiron“ works together 
with 15 partner universities in Europe. In 

Germany these are the RWTH Aachen, the 
Heilbronn University of Applied Sciences 
and the Eberswalde University for Sus-
tainable Development. The professors and 
lecturers are from many prestigious univer-
sities such as Berlin, Harvard or Stanford.
The online study is free, for the subsequent 
offline training there may be costs for ap-
plication, enrollment and tuition fees incur-
red by the universities. Further information 
can be found at www.kiron.ngo
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برای  »Kiron« غیر حضوریدانشگاه 
 پناهندگان
 حزیممحمد خیر 

 
درخواست تحصیل در  کهپناهندگان زیادی 

 وبروربا دشواریها بزرگی  را دارند، دانشگاه
طوالنی منتظر باشند تا  هایباید مدت آنها هستند.

ولی  پیدا کنند. یتحصیل موقعیتبتوانند یک 
مسائل اداری هم عایق بزرگی است. اما 

بزرگترین مانع یاد گرفتن زبان آلمانی است. 
غیر دانشگاه کاهش دادن این مشکالت  برای 

 Kiron« (Kiron Open Higher« حضوری
Education for Refugees)  ۲۰۰۵در سال 

محدودیتی از تاسیس شده است. در این دانشگاه 
 این دانشگاه وجود ندارد و ودانشج تعداد نظر

 تایید. اختصاص داردپناهندگان  به منحصرا
 زیادی اهمیت برای ورود به این دانشگاهمدارک 

 .برای پذیرش کاهش یابد ندارد، تا مدت انتظار
و آنالین صورت ه در دو سال اول همه فعالیتها ب

بر  و عالوهبه زبان انگلیسی برگزار می شود، 
این درسهایی برای دانش افزایی زبانی انگلیسی 

هم عرضه می شود. فعال رشته های زیر عرضه 
می شود: اقتصادشناسی، مهندسی، داده ورزی، 

مللی. بعد از این المعماری و علوم فرهنگی بین 
فالین آبه صورت  حضوریمی توان به تحصیل 

 ادامه داد. برای این هدف، درسهای آنالین
می شود.  تنظیمسطح دانشگاه عادی  هماهنگ با

تا دانشگاه در  ۱۵با  »Kiron« در حال حاضر
دانشگاه در آلمان این  اروپا همکاری می کند.

، RWTH Aachenاز:  های عبارتند
Hochschule Heilbronn وHochschule für 

nachhaltige Entwicklung Eberswalde. 
از دانشگاههای مشهوری هستند  مدرسیناساتید و 

 برلین، هروارد و استانفورد. مثل
ادامه آنالین مجانی است، ولی برای  تحصیل
ی درخواست، ثبت نام یا امکان هزینه هاآفالین 
 وجود دارد. تحصیل
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 لالجئين كايرون"جامعة "
 من محمد خير هزيم

 
الكثير من الصعوبات كثيرا من الالجئين يجدون 

، كما ينبغي عندما يريدون الدراسة في الجامعة
، عليهم االنتظار طويال للحصول على مقعد دراسي

، سبب الكثير من المصاعبوايضا البيروقراطية ت
عائق كما أن تعلم اللغة االلمانية يشكل اكبر 

 . و لتجنب هذه المصاعب تم انشاء جامعةامامهم
فقط لالجئين الذين "كايرون"  للدراسة عن بعد

المقاعد الدراسية يريدون اتمام دراستهم الجامعية. 
و المستندات  لألوراق. ليس فيها غير محدودة

للتقدم الى الجامعة وهذا لتجنب االنتظار اهمية 
مانية. جميع و صعوبات إتقان اللغة االلالطويل 

في اول سنتين يتم اعطائها المحاضرات و الدروس 
يتم كما ، عن طريق االنترنت و باللغة االنكليزية

حتى االن  .نكليزيةااللتقوية اللغة  دوراتعرض 
في الجامعة: اقتصاد،  التالية يتم تدريس الفروع

معلوماتية، هندسة معمارية، علوم ادارة اعمال، 
من الدراسة عن طريق . بعد سنتين اجتماعية

االنترنت يمكن متابعة الدراسة في إحدى الجامعات 
جامعة في  15، وهن ا دون انترنت، اذالشريكة

في مدينة آخن،  RWTHفي المانيا:  با، منهنواور
للتنمية  ايبرسفالدة جامعة هايل بورن، ةجامع

من المستدامة. اساتذة الجامعة و المحاضرين 
ستانفورد جامعات مرموقة مثل: برلين، هارفارد، 

 -عبر االنترنت -الدراسة في اول سنتين وغيرها.
اي الدراسة في  -، لكن في السنوات التاليةمجاني

 ممكن ان يتوجب دفع -لشريكةاحدى الجامعات ا
باإلضافة لدفع  مصاريف طلب التقديم و التسجيل

على موقع للمزيد من المعلومات  .رسوم جامعية
 .www.kiron.ngoالجامعة 
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Im zweiten Teil des Studiums arbeitet man an einer Universität. Foto: Pixelio/Rainer Sturm.
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Ein syrischer Friseur in Tübingen 
von Sameer Ibrahim

Schnittig

Die beiden Syrer Karim und Amer haben 
einen Friseurladen in der Mühlstraße in 
Tübingen eröffnet. Karim erzählt: „Ich 
komme aus der Stadt Deir al-Zor, habe 
Handels- und Wirtschaftswissenschaften 
studiert, zehn Jahre im Friseurberuf gear-
beitet und liebe meine Arbeit sehr. Es gibt 
viele Arbeits- und Studienmöglichkeiten in 
Deutschland. Ich bin glücklich, weil ich den-
selben Beruf ausüben kann, den ich auch in 
Syrien ausgeübt habe. Die Leute hier sind 
sehr nett und haben mir viel geholfen.“

Sein Geschäftspartner Amer fügt hin-
zu: „Auch ich war in Syrien Friseur und 
hatte mein eigenes Geschäft. Seit zwei 
Jahren lebe ich in Deutschland. Ich hatte 
die Idee, ein Friseurgeschäft zu eröffnen, 
hatte aber keinen deutschen Meisterbrief. 
Obwohl ich einen Meisterbrief aus Syrien 
habe, mussten wir jemanden finden, der 
einen deutschen Meisterbrief hatte und 
erst dann wurde es uns von den Behörden 
der Stadt genehmigt, einen Friseurladen zu 
eröffnen. Ich hoffe, dass diese Einschrän-

kungen abgeschafft werden, besonders 
bei Flüchtlingen, sodass wir mit größerer 
Freiheit arbeiten können. Wir arbeiten von 
neun Uhr morgens bis sieben Uhr abends, 
außer sonntags, versteht sich. Der Kunden-
andrang im Geschäft ist gut, aber wir brau-
chen auch noch Werbung.“

Der Laden brummt in der Tübinger Mühlstraße. Die Syrer Karim und Amer haben hier vor Kurzem einen syrischen Friseurladen eröffnet. Sie 
kennen die Wünsche ihrer Kunden ganz genau. Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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The two Syrians Karim and Amer have 
opened a barber shop in the Mühlstraße 
in Tübingen. Karim says: „I come from 
the city of Deir al-Zor, studied commerce 
and economics, worked for ten years in 
the hairdressing profession and I love my 
work very much. There are many work 
and study opportunities in Germany. I‘m 
happy because I can do the same job I did 
in Syria. The people here are very nice and 
helped me a lot.“

Syrian barber in Tübingen

by Sameer Ibrahim

His business partner Amer adds: „I was a 
hairdresser in Syria too and had my own 
business. I live in Germany for two years 
now. I had the idea to open a hairdressing 
business, but had no German master 
craftsman certificate. Although I have a 
master‘s certificate from Syria, we had to 
find someone who had a German master‘s 
certificate and only then was it authorized 
by the authorities of the city to open a 
barbershop. I hope that these restrictions 

will be abolished, especially for refugees, 
so that we can work with greater 
freedom. We work from nine in the 
morning to seven in the evening, except 
Sundays, of course. Customer demand in 
the business is good, but we also need 
advertising.“

Während draußen auf der Mühlstraße der Verkehr rauscht, werden drinnen im Salon modische Frisur-Kreationen in die Tat umgesetzt. Die 
Kunden sind zufrieden. Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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 صالون حالقة للرجال والنساء في توبينغن
 من سمير ابراهيم

 
افتتح السوريان كريم وعامر محل للحالقة في 

Mühlstraße توبينغن في. 
يقول كريم: لقد جئت من مدينة دير الزور 

السورية,وقد درست التجارة واالقتصاد هناك 
وأعمل في مهنة تصفيف الشعر ما يقارب العشرة 

عملي كثيراً. توجد الكثير من سنوات وأنا أحب 
فرص العمل والدراسة في ألمانيا وسعيد جداً ألنني 

أستطيع العمل بنفس المهنة كما في سوريا,الناس 
 .لطيفون هنا وقد ساعدوني قدر المستطاع

يضيف شريكة في العمل عامر: أنا أعيش في 
المانيا منذ عامين,لقد عملت في سوريا مصفف 

كان لدي فكرة فتح   .صشعر وكان لي محلي الخا
محل للحالقة في ألمانيا ولكن لم استطع,ألنني ال 
أملك شهادة حرفي ألماني, بالرغم من امتالكي 

 !شهادة حرفي سوري
توجب علينا تشغيل شخص يملك شهادة حرفي 

ألماني,وبعد ذلك تمت الموافقة من قبل السلطات 
المحلية.أأمل أن تتالشى هذه القيود باألخص مع 

 .ئين,لكي نعمل بحرية أكثرالالج
نعمل من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساًء 
ما عدا يوم األحد طبعاً,إن اقبال الزبائن إلى المحل 

 !جيد لكننا نحتاج إلى دعاية أيضاً 
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 آرایشگاه زنانه و مردانه سوری در توبینگن
 سمیر ابراهیم

 
 Mühlstraßeکریم و عامر، دو نفر سوری در 

در توبینگن یک آرایشگاه را افتتاح کرده اند. 
من از شهر دیر الزور «کریم تعریف می کند: 

آمدم، تجارت و اقتصادشناسی خوانده ام و ده سال 
در آرایشگاه کار کرده ام. کارم را خیلی دوست 
دارم. در آلمان امکان های زیادی برای کار یا 

تحصیل وجود دارد. من خوشحال هستم چون می 
همچنین کاری را دست مثل سوریه  انم اینجا تو

انجام دهم. مردم اینجا بسیار مهربان هستند و 
 »خیلی به من کمک کردند.

من هم در «عامر، همکار کریم اضافه می کند: 
سوریه در حوزه آرایش مو کار کرده ام و مغازه 
شخصی خودم را داشتم. من از دو سال پیش در 

فکر افتتاح مغازه آلمان زندگی می کنم. من به 
افتاده بودم ولی مدارک الزم آلمانی نداشته ام. با 
این که شهادت سوری داشتم، باید اول یک نفر با 

جواز کسب آلمانی پیدا کرده باشیم و بعد از آن 
مدیریت شهر افتتاح را قبول دانستند. من امیدوارم 

این موانع بزودی کنار بگزارند، تا ما، یعنی 
نیم با آزادی بیشتر کار کنیم. ما پناهندگان بتوا

شبانه کار می  ۷تا ساعت  ۹صبح از ساعت 
مشتری در  کنیم، بجز یکشنبه ها البته. تعداد

مغازه خوب است، ولی یکهم اعالمات بیشتری 
 »نیاز داریم.
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Präzision ist bei den Kreationen gefragt. Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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مدیریت شهر افتتاح را قبول دانستند. من امیدوارم 

این موانع بزودی کنار بگزارند، تا ما، یعنی 
نیم با آزادی بیشتر کار کنیم. ما پناهندگان بتوا

شبانه کار می  ۷تا ساعت  ۹صبح از ساعت 
مشتری در  کنیم، بجز یکشنبه ها البته. تعداد

مغازه خوب است، ولی یکهم اعالمات بیشتری 
 »نیاز داریم.
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„Afrika ist nicht arm, aber sein Reichtum 
wird gestohlen.“ – Oft begegne ich Men-
schen, die während eines Gesprächs sa-
gen: „Geh in dein armes Land zurück“, 
und meistens schließen sie mit „Afrika ist 
ein armer Kontinent“. In ähnlicher Wei-
se wurde diese Aussage jedes Jahr durch 
tausend Bilder, Zeitungsgeschichten und 
Charity-Aufrufe wiederholt, sodass die Ge-
schichte wahrheitsgemäß aussieht. Wenn 
die Menschen aus dem Westen solche 
Nachrichten lesen oder über das Fernsehen 
schauen, werden Annahmen und negative 
Geschichten über Afrika bestätigt, die sie 
ihr ganzes Leben lang gehört haben. Daher 
stellt sich die Frage, ob Afrika wirklich ein 
armer Kontinent ist.
Afrika ist reich, aber sein Reichtum wird 
von denjenigen gestohlen, die behaupten, 

dem Kontinent zu helfen. Mit wenigen 
Ausnahmen haben afrikanische Länder 
mit reichem Bodenschatz eine schlechtere 
Demokratie, ein schwächeres Wirtschafts-
wachstum und eine schlechtere Entwick-
lung. 
Der Name „Afrika“ wird von den meisten 
Gelehrten als ein Wort angesehen, das von 
Phöniziern, Griechen und Römern verwen-
det wird. Einige wichtige Wörter enthalten 
auch das ägyptische Wort Afru-ika, was 
„Mutterland“ bedeutet; das griechische 
Wort Aphrike bedeutet „ohne Erkältung“; 
und das lateinische Wort Aprica bedeutet 
„sonnig“.
Afrika ist  ein reicher Kontinent. Es gibt 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 
und Bergbau. Der Kontinent ist reich an 
Erdöl und natürlichen Ressourcen und hat 

eine strategische Position. Laut Forschung 
ist er auch die am schnellsten wachsende 
Region der Welt für ausländische Direktin-
vestitionen. Es hat ungefähr 30 Prozent der 
verbleibenden Bodenschätze der Erde.
In Afrika leben über 40 verschiedene Na-
tionen mit rund 2000 Sprachen. Subsaha-
ra-Afrika hat sechs der zehn am schnellsten 
wachsenden Volkswirtschaften der Welt. 
In Nordafrika gibt es riesige Erdöl- und Erd-
gasvorkommen. Nigeria ist das dreizehnt-
größte Ölförderland der Welt. In der Saha-
ra gibt es das strategisch wichtige Uran, 
Ressourcen wie Gold, Kupfer und Seltene 
Erden sind auf dem Kontinent reichlich vor-
handen.
Afrikas natürliche Ressourcen tragen zwar 
wesentlich zur Entwicklung des Konti-
nents bei, aber seine Infrastruktur und 

Ist Afrika ein armer Kontinent? 
von Ademola Adetunji

Arm und reich

Afrika – ein riesiger Kontinent mit vielen Staaten und sehr unterschiedlichen Kulturen. Hier treffen arm und reich in sehr drastischer Weise 
aufeinander. Foto: Pixelio/Dieter Schütz.
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sein Wirtschaftswachstum leiden unter 
Ausbeutung, Korruption, schlechtem Ma-
nagement und ineffizienten Regierungsre-
gulierungen. Unerlaubte Finanzströme und 
unkontrollierte Geldbewegungen von Afri-
ka in andere Länder sind an der Tagesord-
nung. Das tötet Afrikas Entwicklung und 
Wirtschaft. Solche illegalen Transaktionen 
unterminieren die soziale Entwicklung und 
behindern das Wirtschaftswachstum. Statt 
Einnahmen in die Verbesserung von Infra-
struktur, Gesundheit und Bildung zu inves-
tieren, verbinden sich politische Eliten oft 
mit weltweit operierenden Investoren, um 
Erträge aus dem Mineralien- und Ölreich-

tum des Kontinents zu gewinnen und um 
sich damit zu bereichern – zum Nachteil 
gewöhnlicher Afrikaner.
Das Problem des Kontinents Afrika sind 
korrupte Regierungen, deren Führer und 
das Übel, das von fremden Ländern be-
gangen wird, die den Kontinent mit seinen 
Ressourcen und seinem Reichtum ausge-
beutet haben und weiterhin ausbeuten. 
Im Vergleich zu dem, was Afrika gestohlen 
wurde, stellen diese Länder nur sehr gerin-
ge Hilfen bereit.
Fazit: Afrika ist nicht arm, aber sein Reich-
tum wird gestohlen. Deshalb: Wenn Afrika 
als Kontinent geholfen werden soll, muss 

der gesamte geplünderte Reichtum zurück-
gegeben werden. Es sollte als eine Form 
der Wiedergutmachung und Umverteilung 
betrachtet werden, Zudem sollte das Steu-
ersystem eine Umverteilung des Reichtums 
von den Reichen zu den Armen innerhalb 
der einzelnen Gesellschaften ermöglichen, 
indem Arbeitsplätze, Schulen, Straßen, 
Krankenhäuser und viele andere Infra-
strukturen geschaffen werden, von denen 
die Bevölkerung profitieren kann. Wenn 
dies gelingt, werden nur wenige Afrikaner 
ihre Heimatländer verlassen.

Afrika ist reich an Bodenschätzen. Hier eine Ölbohrplattform im Westen des Kontinents. Foto: Pixelio/Dieter Schütz.
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“Africa is not poor, but its wealth is being 
stolen”!
Often time I come across people whom 
during a conversation with them end up 
saying “Go back to your poor country “and 
most times they conclude by saying “Africa 
is a poor continent”. Similarly, this statem-
ent has been repeated through a thousand 
images, newspaper stories and charity ap-
peals each year, so it makes the story look 
truthful. When the westerners read such 
news or watch it via the television, this re-
affirms assumptions and negative stories 
about Africa that has been heard throug-
hout their lives.
Therefore, the question is, is Africa really a 
poor continent? Africa is rich, but its we-
alth is being stolen by those who claim to 
be helping the continent, With few excep-
tions, African countries with abundant mi-
neral wealth experience poorer democracy, 
weaker economic growth, and worse de-
velopment.
A quick description of “Africa” as a name 
is believed by most scholars as a word used 
by the Phoenicians, Greeks, and Romans. 
Some Important words also include the 
Egyptian word Afru-ika, meaning “Mother-
land”; the Greek word aphrike, meaning 
“without cold”; and the Latin word Aprica, 
meaning “sunny”.
To mention but few, Africa is a rich cont-
inent, even from its descriptions with Cli-
mate and Agriculture, Forestry and Fishing, 
Mining and Drilling etc. Africa is a key terri-
tory on the global map. Rich in oil and na-
tural resources, the continent holds a stra-
tegic position and according to research, it 
is also the world‘s fastest-growing region 
for foreign direct investment. It has appro-
ximately 30 percent of the earth’s remai-

Is Africa really a poor Continent!

by Ademola Adetunji

ning mineral resources. Africa home over 
40 different nations and around 2,000 
languages. Sub-Saharan Africa has six of 
the world’s 10 fastest-growing economies. 
North Africa has vast oil and natural gas 
deposits and Nigeria is the thirteenth lar-
gest oil producing country in the world, the 
Sahara holds the most strategic nuclear 
ore, and resources such as gold, copper, 
and many are abundant in the continent, 
but yet, it is regarded as a poor continent 
as the colonial masters won’t allow it to 
grow and maximize its full potential.
However, Africa’s natural resource cont-
ributes greatly to the continent’s but its 
infrastructure and economic growth suffer 
from exploitation, corruption, poor ma-
nagement, and inefficient government re-
gulation, as such “Illicit financial flows” or 
illegal movements of money from Africa to 
foreign countries is a fundamental factor in 
killing Africa’s development and economy.
Such illicit flows undermine social develop-
ment and hinder economic growth, and 
instead of investing resources revenues 
into improving infrastructure, health and 
education, political elites, often connive 

with foreign bodies to siphon proceeds 
from the continent’s mineral and oil we-
alth–enriching their own pockets, to the 
detriment of ordinary Africans.
The problem of Africa as a continent is 
the corrupt government, leaders and the 
evil perpetrated by foreign countries who 
milked the continent of its resources and 
wealth and give very little aids compare to 
what was taken away from Africa via tax 
and stolen money staked in the foreign ac-
count by African leaders.
In conclusion, “Africa is not poor, but its 
wealth is being stolen!” Therefore, “if Af-
rica as a continent must be helped, all of 
Africa’s looted wealth should be returned”. 
It should be seen it as a form of repara-
tions and redistribution, and the tax system 
should allow the wealth to be redistribu-
ted from the richest to the poorest within 
individual societies through creating jobs, 
schools, roads, hospitals and many other 
infrastructures which can benefit the mas-
ses.
If this can be achieved very few Africans 
will remain in the western world.

Vom Reichtum des Kontinents profitieren nicht alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen. 
 Foto: Pixelio/Dieter Schütz.
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 هل افريقيا قارة فقيرة؟
 من ادموال اديتونجي

 
دائما  ".افريقيا ليست فقيرة، ولكن ثرواتها تسرق"

ارجع اقابل ناس وخالل الحديث معهم يقولون لي "
ما ينهون الحديث بقول الى بلدك الفقير" وغالبا 

و بطريقة مماثلة يتم إعادة هذه  "افريقيا قارة فقيرة"
االف الصور، قصص عن طريق المقولة كل سنة 

و نداءات اعمال خيرية، بحيث ان هذه  في الجرائد
. عندما يقومون الناس القصة تبدو وكأنها حقيقية

في الغرب بقراءة و مشاهدة مثل هذه القصص في 
تتثبت عندهم التصورات و ، سوف التلفزيون

، وهي نتاج ما سمعوه القصص السلبية عن افريقيا
: هل افريقيا لسؤالطوال حياتهم. وبهذا يتكون ا

افريقيا غنية، و لكن يتم سرقة حقيقة قارة فقيرة. 
انهم يساعدوا القارة ثرواتها من الذين يدعون 

مع بعض -لدى الدول االفريقية االفريقية. 
تطور اقتصادي ديمقراطية سيئة،  -االستثناءات

الثروات الباطنية ضعيف و نمو سيئ بالرغم من 
 الوفيرة.

يعتبره اغلب العلماء ككلمة كانت "افريقيا"  اسم
. تستخدم من الفينيقيين و الرومان و اليونانيين

بعض الكلمات المهمة تحتوي ايضا على الكلمة 
و الكلمة  التي تعني "البلد االم""افرويقا"  ريةصالم

"افريقا" التي تعني "دون زكام" و الكلمة اليونانية 
يا هي . افريق"افريكا" التي تعني مشمش االيطالية

وارد زراعية، اقتصاد حراجي، قارة غنية، يوجد م
الن القارة غنية بالنفط و صيد و مناجم، باإلضافة 

حسب و موقع استراتيجي.  الموارد طبيعية
في االبحاث فإن القارة هي اسرع منطقة متنامية 

العالم بالنسبة لالستثمار االجنبي المباشر، فهي 
من الثروات الطبيعية المتبقية  %30تملك حوالي 
مة أ 40يعيش في افريقيا اكثر من في االرض. 

افريقيا السوداء لغة.  2000مع حوالي  مختلفة
اقتصاد قومي متنام في  اسرع 10من  6تملك 
. في شمال افريقيا يوجد احتياطي هائل من العالم

اكبر بلد  13. نيجيريا هي النفط و الغاز الطبيعي
في الصحراء الكبرى في استخراج النفط في العالم. 

موارد مثل الذهب، يوجد اهم يورانيوم حربي، 
نحاس و على هذه القارة متوفر اراضي نادرة و 

 غزيرة.
تشارك صحيح ان الموارد الطبيعية في افريقيا 

، ولكن بنيتها التحتية و بشكل اساسي لتطوير القارة
االستغالل، الفساد، يعاني من قتصادي نموها اال

تدفق عدم كفاءة التنظيم الحكومي. ادارة سيئة و 
المال الغير نظامي و عدم مراقبة حركة االموال 

، هذا من افريقيا الى بالد اخرى في جداول االعمال
مثل هذه ما يقتل تطور افريقيا و اقتصادها. 

تطور االجتماعي و الصفقات الغير قانونية تنسف ال
استثمار النمو االقتصادي. بدال من ان يتم  تعرقل

، الصحة و هذه االيرادات لتحسين البنية التحتية
يترابطون و يتعاونون التعليم، فأن النخبة السياسية 

من مع المستثمرين حول العالم لكي يكسبوا 
، بهذا لكي ايرادات المعادن و الثروة النفطية للقارة

 .االفارقة العاديينمما يضر -يزيدوا من ثرائهم
هي الحكومات الفاسدة و مشكلة القارة االفريقية 

الجنبية زعمائها و الضرر التي تمارسه الدول ا
و  التي مارست استغالل القارة لمواردها و ثرائها

 ما زالت تمارسه.
، فإن هذه بالمقارنة مع الذي تم سرقته من افريقيا

جة: النتيالدول توفر شيء ضئيل جدا لمساعدتها. 
. لهذا: افريقيا ليست بلد فقير، و لكن ثرائها يسرق

فإنه يجب ان عندما ينبغي مساعدة أفريقيا كقارة، 
ينبغي عادة كامل الثروة التي تم سرقتها منها. إيتم 

. تعويض و إعادة توزيععادة إان يعتبر كشكل 
باإلضافة لهذا يجب ان يتم توفير نظام ضريبي 

 الثروة من االغنياء للفقراءوهو بدوره يعيد توزيع 
ن يتم توفير فرص عمل، إضمن مجتمع واحد، ب

مدارس، شوارع، مشافي و الكثير من البنية 
التي يستطيع جميع الشعب االستفادة منها.  التحتية

، فقط عدد ضئيل من االفريقيين بنجاح هذا الشيء
 بمغادرة وطنهم. واسوف يفكر

 هل افريقيا قارة فقيرة؟
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الثروات الباطنية ضعيف و نمو سيئ بالرغم من 
 الوفيرة.

يعتبره اغلب العلماء ككلمة كانت "افريقيا"  اسم
. تستخدم من الفينيقيين و الرومان و اليونانيين

بعض الكلمات المهمة تحتوي ايضا على الكلمة 
و الكلمة  التي تعني "البلد االم""افرويقا"  ريةصالم

"افريقا" التي تعني "دون زكام" و الكلمة اليونانية 
يا هي . افريق"افريكا" التي تعني مشمش االيطالية

وارد زراعية، اقتصاد حراجي، قارة غنية، يوجد م
الن القارة غنية بالنفط و صيد و مناجم، باإلضافة 

حسب و موقع استراتيجي.  الموارد طبيعية
في االبحاث فإن القارة هي اسرع منطقة متنامية 

العالم بالنسبة لالستثمار االجنبي المباشر، فهي 
من الثروات الطبيعية المتبقية  %30تملك حوالي 
مة أ 40يعيش في افريقيا اكثر من في االرض. 

افريقيا السوداء لغة.  2000مع حوالي  مختلفة
اقتصاد قومي متنام في  اسرع 10من  6تملك 
. في شمال افريقيا يوجد احتياطي هائل من العالم

اكبر بلد  13. نيجيريا هي النفط و الغاز الطبيعي
في الصحراء الكبرى في استخراج النفط في العالم. 

موارد مثل الذهب، يوجد اهم يورانيوم حربي، 
نحاس و على هذه القارة متوفر اراضي نادرة و 

 غزيرة.
تشارك صحيح ان الموارد الطبيعية في افريقيا 

، ولكن بنيتها التحتية و بشكل اساسي لتطوير القارة
االستغالل، الفساد، يعاني من قتصادي نموها اال

تدفق عدم كفاءة التنظيم الحكومي. ادارة سيئة و 
المال الغير نظامي و عدم مراقبة حركة االموال 

، هذا من افريقيا الى بالد اخرى في جداول االعمال
مثل هذه ما يقتل تطور افريقيا و اقتصادها. 

تطور االجتماعي و الصفقات الغير قانونية تنسف ال
استثمار النمو االقتصادي. بدال من ان يتم  تعرقل

، الصحة و هذه االيرادات لتحسين البنية التحتية
يترابطون و يتعاونون التعليم، فأن النخبة السياسية 

من مع المستثمرين حول العالم لكي يكسبوا 
، بهذا لكي ايرادات المعادن و الثروة النفطية للقارة

 .االفارقة العاديينمما يضر -يزيدوا من ثرائهم
هي الحكومات الفاسدة و مشكلة القارة االفريقية 

الجنبية زعمائها و الضرر التي تمارسه الدول ا
و  التي مارست استغالل القارة لمواردها و ثرائها

 ما زالت تمارسه.
، فإن هذه بالمقارنة مع الذي تم سرقته من افريقيا

جة: النتيالدول توفر شيء ضئيل جدا لمساعدتها. 
. لهذا: افريقيا ليست بلد فقير، و لكن ثرائها يسرق

فإنه يجب ان عندما ينبغي مساعدة أفريقيا كقارة، 
ينبغي عادة كامل الثروة التي تم سرقتها منها. إيتم 

. تعويض و إعادة توزيععادة إان يعتبر كشكل 
باإلضافة لهذا يجب ان يتم توفير نظام ضريبي 

 الثروة من االغنياء للفقراءوهو بدوره يعيد توزيع 
ن يتم توفير فرص عمل، إضمن مجتمع واحد، ب

مدارس، شوارع، مشافي و الكثير من البنية 
التي يستطيع جميع الشعب االستفادة منها.  التحتية

، فقط عدد ضئيل من االفريقيين بنجاح هذا الشيء
 بمغادرة وطنهم. واسوف يفكر
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 هل افريقيا قارة فقيرة؟
 من ادموال اديتونجي
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 آیا آفریقا واقعاً یک قاره فقیر است؟
 از آدموال آتونجی

 
اما ثروت آن به سرقت  قاره آفریقا فقیر نیست،

اغلب در طول گفتگوها مردمانی برده شده است. 
و  هستند که میگویند: برگرد به کشور فقیر خود،

با یک جمله آفریقا یک قاره فقیر است اکثراً 
. بطور مشابه این بیانیه گفتگو را پایان می دهند

در هر سال توسط هزاران عکس و تصویر 
داستان های روزنامه ها و تماس های خیریه 

است طوری که این داستان صادقانه و تکرار شده 
اگر مردم از غرب اینگونه حقیقی بنظر میرسد. 

رسانه های اخبار را بخوانند و یا از طریق 
تلویزیونی تماشا کنند فرضیه و داستان های منفی 
راجع به آفریقا تأیید شده که در تمام طول زندگی 

 آن شنیده اند.راجع به 
به همین خاطر این سؤال مطرح می شود که آیا 

 آفریقا واقعاً یک قاره فقیر است؟
اما ثروت آن توسط کسانی که  آفریقا غنی است،

ن قاره کمک می کنند سرقت به ایادعا می کنند 
کشورهای می شود. با بسیاری کم استثناء 

 خراب،آفریقایی دارای منابع غنی و دموکراتی 
نام توسعه اقتصادی ضعیف و خراب هستند. 

به عنوان بسیاری از دانشمندان از نظر "آفریقا" 
یونانی ها  توسط آن فنیقی ها،یک کلمه است که 

و رومی ها باهم متصل محسوب می شوند. 
بعضی از کلمات مهم نیز حاوی کلمه مصر 

کلمه یونانی به معنی "کشور مادر"  گیا(-)افرو
آفریکا به معنی "بدون سرد" است و واژه التین 

به معنی "آفتابی" است. آفریقا یک قاره آپریکا 
 کشاورز، جنگل داری،غنی است. در این کشور 

این قاره یری و معادن نیز وجود دارد. ماهیگ
مملو از منابع نفت و منابع غنی است که موقعیت 

سریع ترین  ،استراتژیک دارد. بر اساس تحقیقات
منطقه روبه رشد در جهان برای سرمایه گذاری 

از ثروت  %30این حدود مستقیم خارجی است. 
کشور  40بیش از معدنی باقیمانده در جهان است. 

زبان زندگی می  2000با حدود مختلف در آفریقا 
. کشورهای جنوب صحرایی آفریقا دارای کنند

از سریع ترین اقتصاد های شش کشوری است که 
در شمال آفریقا در حال رشد در جهان است. 
 ذخایر نفت و گاز وجود دارد.

تولید کننده نفت در نایجریا سیزدهمین کشور 
 ،منابع مهم استراتژیکجهان است. در صحرا 

مس و عناصر خاکی کمیاب  طال، مانند اورانیوم،
اما زیر ساخت های آن و  فراوان وجود دارد،

مدیریت  فساد،رشد اقتصادی آن تحت تأثیر 
قرار دارند. و مقررات دولتی ناکارآمد  ضعیف،

جریان های غیر مجاز مالی و حرکات غیر قابل 
ای دیگر عادی آفریقا به کشور هکنترول مالی از 

. این باعث نابودی توسعه و اقتصاد آفریقا هستند
توسعه اقتصادی و  چنین اقدامات قانونی،میشود. 

به جای سرمایه رشد اقتصادی را مختل می کند. 
 ها،گذاری و در آمد در بهبود زیر ساخت 

نخبگان سیاسی هستند که  بهداشت و آموزش،
بین المللی اغلب عملیات ترکیب با سرمایه گذاران 

برای بدست آوردن در آمد حاصل از مواد معدنی 
و ثروت نفت از این قاره و خود غنی سازی با آن 
به ضرر آفریقایی عادی است. مشکل قاره آفریقا 

آن در کشور های حکومت های فاسد که رهبران 
و ثروت آن خارجی هستند که از این قاره با منابع 

بهره برداری  سؤاستفاده کرده اند و همچنین به
در مقایسه با چیزی که از آفریقا به متعهد هستند. 

این کشور ها کمک بسیار کمی سرقت رفته است 
 .را ارائه می دهند

اما ثروت آن به  نتیجه گیری: آفریقا فقیر نیست،
اگر به قاره آفریقا  بنابر این : سرقت رفته است.

باید تمام ثروت غارت  کمکی صورت میگیرد،
این باید به عنوان یک شده آن بازگردانده شود. 

در نظر شکل از استرداد و توزیع مجدد عالوه بر 
گرفتن سیستم کنترول باید برای توزیع مجدد 

در جوامع فرد از  به فقرا،ثروت از ثروتمندان 
شفاخانه ها و  سرک ها، طریق اشتغال، مکتب،

ایجاد اجازه میدهد بسیاری زیربناهای دیگر که 
کنند که از یکی از آنها تمام جمعیت میتوانند سود 

فقط تعداد کمی از  اگر موفقیت آمیز باشد،ببرند. 
 آفریقایی ها کشورهای خود را ترک خواهند کرد.
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مدیریت  فساد،رشد اقتصادی آن تحت تأثیر 
قرار دارند. و مقررات دولتی ناکارآمد  ضعیف،

جریان های غیر مجاز مالی و حرکات غیر قابل 
ای دیگر عادی آفریقا به کشور هکنترول مالی از 

. این باعث نابودی توسعه و اقتصاد آفریقا هستند
توسعه اقتصادی و  چنین اقدامات قانونی،میشود. 

به جای سرمایه رشد اقتصادی را مختل می کند. 
 ها،گذاری و در آمد در بهبود زیر ساخت 

نخبگان سیاسی هستند که  بهداشت و آموزش،
بین المللی اغلب عملیات ترکیب با سرمایه گذاران 

برای بدست آوردن در آمد حاصل از مواد معدنی 
و ثروت نفت از این قاره و خود غنی سازی با آن 
به ضرر آفریقایی عادی است. مشکل قاره آفریقا 

آن در کشور های حکومت های فاسد که رهبران 
و ثروت آن خارجی هستند که از این قاره با منابع 

بهره برداری  سؤاستفاده کرده اند و همچنین به
در مقایسه با چیزی که از آفریقا به متعهد هستند. 

این کشور ها کمک بسیار کمی سرقت رفته است 
 .را ارائه می دهند

اما ثروت آن به  نتیجه گیری: آفریقا فقیر نیست،
اگر به قاره آفریقا  بنابر این : سرقت رفته است.

باید تمام ثروت غارت  کمکی صورت میگیرد،
این باید به عنوان یک شده آن بازگردانده شود. 

در نظر شکل از استرداد و توزیع مجدد عالوه بر 
گرفتن سیستم کنترول باید برای توزیع مجدد 

در جوامع فرد از  به فقرا،ثروت از ثروتمندان 
شفاخانه ها و  سرک ها، طریق اشتغال، مکتب،

ایجاد اجازه میدهد بسیاری زیربناهای دیگر که 
کنند که از یکی از آنها تمام جمعیت میتوانند سود 

فقط تعداد کمی از  اگر موفقیت آمیز باشد،ببرند. 
 آفریقایی ها کشورهای خود را ترک خواهند کرد.

 آیا آفریقا واقعاً یک قاره فقیر است؟
 از آدموال آتونجی

 
اما ثروت آن به سرقت  قاره آفریقا فقیر نیست،

اغلب در طول گفتگوها مردمانی برده شده است. 
و  هستند که میگویند: برگرد به کشور فقیر خود،

با یک جمله آفریقا یک قاره فقیر است اکثراً 
. بطور مشابه این بیانیه گفتگو را پایان می دهند

در هر سال توسط هزاران عکس و تصویر 
داستان های روزنامه ها و تماس های خیریه 

است طوری که این داستان صادقانه و تکرار شده 
اگر مردم از غرب اینگونه حقیقی بنظر میرسد. 

رسانه های اخبار را بخوانند و یا از طریق 
تلویزیونی تماشا کنند فرضیه و داستان های منفی 
راجع به آفریقا تأیید شده که در تمام طول زندگی 

 آن شنیده اند.راجع به 
به همین خاطر این سؤال مطرح می شود که آیا 

 آفریقا واقعاً یک قاره فقیر است؟
اما ثروت آن توسط کسانی که  آفریقا غنی است،

ن قاره کمک می کنند سرقت به ایادعا می کنند 
کشورهای می شود. با بسیاری کم استثناء 

 خراب،آفریقایی دارای منابع غنی و دموکراتی 
نام توسعه اقتصادی ضعیف و خراب هستند. 

به عنوان بسیاری از دانشمندان از نظر "آفریقا" 
یونانی ها  توسط آن فنیقی ها،یک کلمه است که 

و رومی ها باهم متصل محسوب می شوند. 
بعضی از کلمات مهم نیز حاوی کلمه مصر 

کلمه یونانی به معنی "کشور مادر"  گیا(-)افرو
آفریکا به معنی "بدون سرد" است و واژه التین 

به معنی "آفتابی" است. آفریقا یک قاره آپریکا 
 کشاورز، جنگل داری،غنی است. در این کشور 

این قاره یری و معادن نیز وجود دارد. ماهیگ
مملو از منابع نفت و منابع غنی است که موقعیت 

سریع ترین  ،استراتژیک دارد. بر اساس تحقیقات
منطقه روبه رشد در جهان برای سرمایه گذاری 

از ثروت  %30این حدود مستقیم خارجی است. 
کشور  40بیش از معدنی باقیمانده در جهان است. 

زبان زندگی می  2000با حدود مختلف در آفریقا 
. کشورهای جنوب صحرایی آفریقا دارای کنند

از سریع ترین اقتصاد های شش کشوری است که 
در شمال آفریقا در حال رشد در جهان است. 
 ذخایر نفت و گاز وجود دارد.

تولید کننده نفت در نایجریا سیزدهمین کشور 
 ،منابع مهم استراتژیکجهان است. در صحرا 

مس و عناصر خاکی کمیاب  طال، مانند اورانیوم،
اما زیر ساخت های آن و  فراوان وجود دارد،

مدیریت  فساد،رشد اقتصادی آن تحت تأثیر 
قرار دارند. و مقررات دولتی ناکارآمد  ضعیف،

جریان های غیر مجاز مالی و حرکات غیر قابل 
ای دیگر عادی آفریقا به کشور هکنترول مالی از 

. این باعث نابودی توسعه و اقتصاد آفریقا هستند
توسعه اقتصادی و  چنین اقدامات قانونی،میشود. 

به جای سرمایه رشد اقتصادی را مختل می کند. 
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نخبگان سیاسی هستند که  بهداشت و آموزش،
بین المللی اغلب عملیات ترکیب با سرمایه گذاران 

برای بدست آوردن در آمد حاصل از مواد معدنی 
و ثروت نفت از این قاره و خود غنی سازی با آن 
به ضرر آفریقایی عادی است. مشکل قاره آفریقا 

آن در کشور های حکومت های فاسد که رهبران 
و ثروت آن خارجی هستند که از این قاره با منابع 

بهره برداری  سؤاستفاده کرده اند و همچنین به
در مقایسه با چیزی که از آفریقا به متعهد هستند. 

این کشور ها کمک بسیار کمی سرقت رفته است 
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باید تمام ثروت غارت  کمکی صورت میگیرد،
این باید به عنوان یک شده آن بازگردانده شود. 

در نظر شکل از استرداد و توزیع مجدد عالوه بر 
گرفتن سیستم کنترول باید برای توزیع مجدد 

در جوامع فرد از  به فقرا،ثروت از ثروتمندان 
شفاخانه ها و  سرک ها، طریق اشتغال، مکتب،

ایجاد اجازه میدهد بسیاری زیربناهای دیگر که 
کنند که از یکی از آنها تمام جمعیت میتوانند سود 

فقط تعداد کمی از  اگر موفقیت آمیز باشد،ببرند. 
 آفریقایی ها کشورهای خود را ترک خواهند کرد.

In vielen großen und kleinen Minenbetruieben werden die Bodenschätze gefördert. 
 Foto:  Pixelio/Lothar Henke.
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Handschlag, Kuss, Verbeugung – wie Men-
schen sich begrüßen, variiert von Kultur zu 
Kultur stark.
Wir beginnen mit der höflichsten Begrü-
ßungsform „Guten Tag“. Das ist die wich-
tigste höfliche Begrüßung auf Deutsch. Du 
kannst sie den ganzen Tag benutzen. Je 
nach Tageszeit gibt es noch: Guten Morgen 
– ungefähr bis 11 Uhr, Guten Abend – un-
gefähr ab 18 Uhr. Auf Arabisch sagen wir 
statt „Guten Tag“ „Selam Alejkum“.
Dann gibt es noch die Begrüßungsform 
„Hallo“. So kannst du Freunde, Bekannte 
und jüngere Leute begrüßen. Du kannst 
sie auch nur anlächeln, die Hand zum Gruß 
heben oder ihnen zunicken. Manche Leu-
te umarmen sich oder küssen sich zur Be-

grüßung auf die Wange, vor allem jüngere 
Frauen.
Außer diesen Begrüßungsformen gibt es 
noch weitere Formen wie zum Beispiel die 
Begrüßung in der Umgangssprache. Diese 
sind: Hi, Tach, Hey, Na oder Schwäbisch: 
Hoi. In der Umgangssprache sind viele Va-
rianten möglich. Das kannst du zu Leuten 
sagen, die du gut kennst und regelmäßig 
triffst. Es bedeutet so viel wie „Hallo, al-
les klar bei dir?“ oder „Hallo, was gibt es 
Neues?“ Die einfachste Antwort darauf ist 
ebenfalls „Na?“
In einigen Regionen gibt es ganz speziel-
le Formen der Begrüßung, wie zum Bei-
spiel: Servus! – besonders Bayern und 
Österreich; Grüß Gott! – Süddeutschland 

Grüß Gott und iilaa alliqa
von Aliaa Abd Khalaf

Begrüßung

und Österreich; Grüezi! – Schweiz, Moin! 
Moin! – Norddeutschland.
Wenn man sich verabschieden möchte, 
benutzen die Menschen unterschiedliche 
Verabschiedungsformen. Die höflichste 
Verabschiedungsform ist „Auf Wiederse-
hen“. Die junge Generation verabschiedet 
sich mit „Tschüss“ oder „Tschau“. Und die 
Schwaben verabschieden sich meistens mit 
„Ade“ oder „Adele“.
Nun wollen wir uns das Ganze auf Arabisch 
anschauen. Auf Arabisch gibt es nicht wie 
in Deutschland viele Begrüßungsformen. 
Die Menschen begrüßen sich egal ob auf 
der Straße oder in Behörden mit „Selam 
Alejkum“. Und sie verabschieden mit „iilaa 
alliqa“ oder mit „Bye“.

Auch Gesten sind bei der Begrüßung wichtig. So begrüßt man sich in Afghanistan. 
 Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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Good day and iilaa alliqa

by Aliaa Abd Khalaf

Handshake, kiss, bowing—those are ways 
how people greet each other but varies 
greatly from culture to culture.
We would start with the politest way of 
greeting, “Good day”. This is the most im-
portant and polite way of greeting in Ger-
man. You can use it all day long. Although, 
depending on the time of day, there are for 
example: Good morning—about 11 o’clock 
and good evening—about 18 o‘clock. In 
Arabic we say “Selam Alejkum” instead of 
“Guten Tag”.
There is also a form of greeting, “hello”.You 
can greet friends, acquaintances and youn-
ger people. You can also just smile at them, 
raise your hand to greet them or nod. Some 

people hug each other or kiss each other 
on the cheek, especially younger women.
In addition to these forms of greeting, the-
re are other forms, such as greeting in col-
loquial language.
These are: Hi, Tach, Hey, Na or Schwä-
bisch: Hoi. However, many variants are 
possible in colloquial language. You can 
say that to people you know very well and 
meet regularly. These variants could simp-
le mean “hello, Is all right with you?” or 
“hello, what’s new?” The simplest answer 
to that is also “Na?”.
In some regions there are very special 
forms of greeting, such as: Servus!—espe-
cially Bavaria and Austria; Grüß Gott!—

Southern Germany and Austria; Grüezi!—
Switzerland; Moin! Moin!—Northern 
Germany.
When you want to say goodbye, people 
use different ways of saying goodbye. The 
politest way of saying goodbye is goodbye. 
The young generation says goodbye with 
“Goodbye” or “Goodbye”. And the Swabi-
ans usually say goodbye with “Goodbye” 
or “Adele”.
Now let’s have a look at the whole thing 
in Arabic. In Arabic, it is not same as in 
Germany forms of greeting. People greet 
each other with “Selam Alejkum” whether 
on the street or in authorities. And they say 
goodbye with “iilaa alliqa” or with “Bye”.

Begrüßung interkulturell: Handschlag und „Guten Tag“ oder „Selam Alejkum“. 
 Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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»Grüß Gott « الی اللقاء«و« 
 عالیه عبد خالف

 
دست دادن، بوسیدن یا تعظیم: طرز خوشامدگویی 
از فرهنگی به فرهنگ دیگر بسیار فرق دارد. با 

محترمانه ترین نوع خوشامدگویی شروع می 
این مهمترین طرز » Guten Tag«کنیم: 

خوشامد گویی است. می توان کل روز از آن 
به زمان روز انواع دیگری هم استفاده کرد. بسته 

تقریبا تا ساعت » Guten Morgen«هست: 
۱۱ ،»Guten Abend « شب.  ۶تقریبا تا ساعت

السالم «، »Guten Tag«ما به زبان عربی بجز 
 می گوییم.» علیکم
هم وجود دارد. با استفاده از این » Hallo«دیگر 

می توانید به دوستان، کسانی آشنا یا جوان سالم 
لبته لبخند یا دست دادن یا سر تکان دادن کنید. ا

هم ممکن است. بعضی جوانان همدیگر را بغل 
می کنند یا گونه همدیگر را می بوسند، 

 مخصوصا زنان جوان.
به جز این طور سالم کردن، انواع دیگری هم 
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»Hi« ،»Tach« ،»Hey« ،»Na « یا به لهجه

در لهجه انواع زیاد وجود دارد. ». Hoi«بن شوا
آشنا می توان آن را به کسانی گفت که با ایشان 

بود یا به طور مداوم با آنها برخورد داشت. معنای 
» ?Hallo, alles klar bei dir«آن معموال مانند 
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ها انواع خاصی وجود دارد، مثل منطقه 
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»Grüezi! « در سوئیس و»Moin! Moin! « در

وقتی که می خواهند خداحافظی کنند،  شمال آلمان.
 هم انواع مختلفی هست. محترمانه ترین

 »Auf Wiedersehen « است. نسل جوانان
»Tschüss « یا»Tschau « می گویند. در

 گفته می شود.» Adele«یا » Ade«شوابن 
حاال می خواهیم این پدیده را در زبان عربی در  

 نظر بگیریم. در زبان عربی بر خالف زبان
آلمانی انواع زیادی از خوشامدگویی وجود ندارد. 

» السالم علیکم«هر کس در خیابان یا در اداره 
از همدیگر » Bye«یا » الی اللقاء«می گوید و با 

 خداحافظی می کند.

 و إلى اللقاء السالم عليكم
 من علياء عبد خلف

 
بعضها, لالناس  ةتحي -اإلنحناء القبلة, المصافحة,

نبدأ مع  .ىمن ثقافة الى اخربشل كبير تتفاوت 
هذه التحية  Guten Tag اللطيفةأشكال التحية 

 تستعملهاتستطيع أن  باأللمانية. لطيفةألساسية الا
اليوم يوجد  ألجزاءوأيضا اليوم,  في كل أوقات

تقال و  تعني صباح الخير Guten Morgenيضا,أ
 Guten Abendصباحاً,  11لساعة حتى اتقريبا 

 اء منابتدتقريبا تقال تعني مساء الخير وأيضا 
 Gutenباللغة العربية مقابل  مساًء. 6الساعة 

Tag  وأيضا يوجد شكل آخر  السالم عليكم.نقول
بين تحية لليمكن استعمالها  Halloللتحية هو 

ويمكنك أيضا فقط  .ألصدقاء والمعارف والشبابا
اليد للتحية أو ممكن إيماءة. تستخدم ة, و االبتسام

بعض األشخاص يحيون بعضهم عن طريق 
النساء.  وخاصة عند ,القبالت على الخد أو المعانقة

غير هذه األشكال للتحية يوجد أيضا أشكال أخرى 
 ,Hi, Tach :على سبيل المثال باللغة العامية هي

Hey ,Na الشفابن  أو بلهجة منطقةHoi باللغة ,
التي  ,حتماالت البديلةالعامية يوجد الكثير من اإل

 مو لقاؤه ميمكنك قولها لألشخاص التي تعرفه
الكثير مثل, مرحباً تعني "مرحبا" . صورة دائمةب

كل شيء على مايرام؟ أو مرحباً,هل يوجد من 
في  ؟Naجديد؟ اإلجابة األسهل على هذا أيضا 

بعض المناطق يوجد تحيات خاصة, على سبيل 
 Bayernتحية خاصة بمنطقة  Servusالمثال 
تستعمل في مناطق الجنوبية  Grüß Gottا والنمس

  !Grüezi, Moin! Moinمن ألمانيا و النمسا.
وإذا اراد  تستعمل في المناطق الشمالية من ألمانيا.

الشخص ان يودع يستخدم األشخاص أشكال توديع 
هي, الى لقاء آخر,  مختلفة. اشكال الوداع ألدبية

 الشباب يستعملون التحية مع بعضهم, 
TschüssأوTschau وفي منطقة .Schwaben  

. اآلن نريد  AdeleأوAde يودعون بعضهم ب 
نرى جميعها بالعربية. باللغة العربية اليوجد أن 

ال تفرقة بين  الكثير من أشكال التحيات مثل ألمانيا.
التحيات سواء كانت في الشارع أو بالدوئر 

الحكومية, السالم عليكم. وللوداع يقال الى اللقاء او 
 باي.
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Eine weitere Begrüßungsform: „Hallo“ oder „Hi“ zusammen mit einem Zuwinken. 
 Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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Vor etwa drei Jahren wurde das Gesetz 
aufgehoben, weil es nicht mit dem deut-
schen Grundgesetz vereinbar ist. Ich selbst 
bin schon vorher einen anderen Weg ge-
gangen, habe die Schule verlassen, ein 
Stipendium bekommen und an der Univer-
sität angefangen zu promovieren und zu 
arbeiten. Hätte ich diese Möglichkeit nicht 
gehabt, hätte ich den Kompromiss akzep-
tiert und das Kopftuch in der Schule nicht 
getragen.

Wer oder was hat Ihnen geholfen, 
dass Sie das Kopftuch bis heute tra-
gen?

Zunächst einmal hat mir mein Glaube die 
Stärke gegeben. Und dann wurde es ir-
gendwann zur Gewohnheit, dass Men-
schen mich wegen des Kopftuchs anschau-
en und darauf ansprechen. Vor allem hat 
mir die Arbeit an der Universität geholfen. 
Dort spielt es überhaupt keine Rolle, was 
ich trage. Es kommt darauf an, was ich 
denke, welche Ideen ich habe und ob ich 
gut mit anderen zusammen arbeiten kann. 
Dort kann ich sein, wie ich bin. Das ist das 
Schöne an der Universität, sie ist ein ge-
schützter Raum, wo das Interesse an Wis-
senschaft im Vordergrund steht.

Aber in manchen Berufen haben Frau-
en ein Problem, wenn sie Kopftuch 
tragen.

Früher haben Frauen mit Kopftuch hier in 
Deutschland hauptsächlich als Putzfrauen 
gearbeitet, da hat das Kopftuch überhaupt 
nicht gestört. Heute machen viele Frauen 
eine Ausbildung oder absolvieren ein Stu-
dium und kommen entsprechend in höher 
gestellte Berufe, etwa in Banken, in der 
Medizin oder im juristischen Bereich. Und 
plötzlich ist das Ganze ein Problem ge-
worden. Es ist die Frage, ob es überhaupt 
objektive Gründe für ein Verbot des Kopf-
tuchs in bestimmten Berufen gibt. Wenn es 
die nicht gibt, ist ein Kopftuchverbot nicht 
mit dem Grundgesetz vereinbar – wie das 
Bundesverfassungsgericht für die Schulen 
ja entschieden hat. Wenn Frauen wegen 
des Kopftuchs auf dem Arbeitsmarkt be-
nachteiligt werden, sollten sie sich wehren 
und sich an Anti-Diskriminierungsstellen 
wenden.

Müssen muslimische Frauen ein Kopf-
tuch tragen und wie muss es ausse-
hen? Was sagt der Koran dazu?

Diese theologische Frage ist kompliziert. Im 
Koran gibt es drei Stellen, wo die Kleidung 
der Frau angesprochen wird. Was meint 

Zum Thema „Kopftuch tragen“ hat 
sich in der Redaktion von tünews in-
ternational eine Arbeitsgruppe gebil-
det, zu der Aliaa Abd Khalaf, Fatima 
Salehi, Halima Ibrahim und Michael 
Seifert gehören. Wir haben zunächst 
im Bekanntenkreis kurze Interviews 
geführt, um unterschiedliche Stim-
men einzufangen. Schließlich sind 
wir zur Juniorprofessorin Fahimah 
Ulfat in das Zentrum für Islamische 
Theologie der Universität Tübingen 
gegangen und haben mit ihr ein aus-
führliches Interview geführt.

Frau Ulfat, sie tragen selbst Kopftuch, 
welche Erfahrungen haben Sie dabei 
gemacht?

Ulfat: Ich habe begonnen, das Kopftuch zu 
tragen, als ich im Gymnasium war. Da mei-
ne Schwestern und ich dort die einzigen 
Schülerinnen mit Migrationshintergrund 
waren, hatten meine Lehrer zunächst Mit-
leid mit mir, weil sie dachten, dass ich ge-
zwungen werde, das Kopftuch zu tragen. 
Aber sie haben sich schnell daran gewöhnt. 
Auch in der Öffentlichkeit, auf der Stra-
ße oder in Bus und Bahn habe ich kaum 
schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht 
hat mich an der Bushaltestelle mal jemand 

unfreundlich angesprochen, aber das war 
sehr selten.

Und wie ging es Ihnen im Berufsle-
ben?

Ich habe an verschiedenen Schulen gear-
beitet und das Kopftuch getragen – das 
war überhaupt kein Problem. 2008 kam 
dann ein Gesetz, das Kopftuchtragen in 
der Schule verboten hat. Und dann durfte 
ich das Kopftuch nicht mehr tragen. Man 
hätte das Kopftuch theoretisch nur noch 
im Islamischen Religionsunterricht tragen 
dürfen. Das war schon paradox.

Gilt dieses Gesetz auch heute noch?

Kopftuch tragen?!
von Aliaa Abd Khalaf, Fatima Salehi, Halima Ibrahim und Michael Seifert 

Nachgefragt

Es ist die freie 
Entscheidung einer 
Frau, ein Kopftuch zu 
tragen oder nicht.
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Gott, wenn er darüber spricht? Die Theolo-
gen versuchen das herauszufinden. Dschil-
bab ist ein Tuch oder ein Übergewand, 
das die Frauen früher über ihre Schultern 
geworfen haben. Scheinbar war davon die 
Brust nicht bedeckt. Der Koran fordert nun, 
dass Frauen sich gemäßigt kleiden und 
nicht ihre Reize zur Schau stellen sollen. 
Dann gibt es eine zweite Stelle, wo es um 
die Frauen des Propheten geht. In diesem 
Zusammenhang wird von einem Hidschab 
gesprochen. Aber dabei geht es nicht um 
ein Kopftuch, sondern um eine Trennwand 
oder einen Vorhang. Die Frauen des Pro-
pheten sollen nicht belästig werden, indem 
man einfach bei ihnen eintritt, daher soll 
über diesen Vorhang die Distanz gewahrt 
werden. In einer dritten Stelle im Koran 
geht es um den Khimar. Auch hier geht es 

Die Juniorprofessorin Fahimah Ulfat  im Interview mit Fatima Salehi und Michael Seifert von tünews INTERNATIONAL im Zentrum für Islamische 
Theologie der Universität Tübingen. Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.

darum, dass Reize bedeckt werden sollen, 
dass die Scham gehütet werden soll. Die 
Bedeckung des Kopfes war zu der damali-
gen Zeit auch ein Zeichen für freie, ehrbare 
Frauen, also ein Zeichen für den sozialen 
Status einer Frau. Sklavinnen beispielswei-
se haben ihr Kopf nicht bedeckt. Die Be-
deckung sollte davor schützen, nicht durch 
Blicke von anderen belästigt zu werden. Im 
Koran ist das also nicht eindeutig. Wir be-
rufen uns auf die Tradition des Propheten. 
Das Kopftuch hat für viele Frauen heute 
eine spirituelle Bedeutung. Sie drückt die 
Nähe zu Gott aus, die Hingabe zu ihm und 
das Vertrauen in ihn. Vielleicht war es auch 
früher so, ich weiß es nicht. In den ver-
schiedenen muslimischen Ländern und im 
Westen haben sich über die Jahrhunderte 
unterschiedliche Formen entwickelt. Es 

gibt auch moderne Formen, die beispiels-
weise wie ein Turban ganz chic aussehen.

Ist das nicht ein Problem, wenn man 
den Hals sieht?

Das ist nicht wirklich festgelegt. Heute gibt 
es auch ganz viele neue modische Formen, 
denn die Frauen, junge wie alte, wollen ja 
gut aussehen. Und so passen sie sich an 
den Kleidungsstil der Umgebung, an die 
Mode an. Theologisch gesehen kann man 
nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Das 
Kopftuch hat im Großen und Ganzen den 
Sinn, Frauen vor Belästigungen zu schüt-
zen. Wenn sie jetzt hier im Westen gerade 
wegen des Kopftuchs belästigt werden – 
man hört ja immer wieder, dass Frauen mit 
Kopftuch angespuckt werden –, dann ver-
liert das Kopftuch die Schutzfunktion. Man 
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FAHIMAH ULFAT
Fahimah Ulfat ist in Kabul, Afghanis-
tan, geboren und kam 1984 mit ihren 
Eltern nach Deutschland. Sie studierte 
Lehramt für die Primarstufe an der Uni-
versität Duisburg-Essen und arbeitete 
anschließend an verschiedenen Grund-
schulen in Essen. 2016 promovierte sie 
über die Gottesbeziehungen muslimi-
scher Kinder. Seit Januar 2017 ist sie 
Juniorprofessorin und Lehrstuhlinhabe-
rin für Islamische Religionspädagogik 
am Zentrum für Islamische Theologie 
der Universität Tübingen. Sie forscht 
über die Glaubenskonzepte von musli-
mischen Jugendlichen in Deutschland.

WARUM TRÄGST DU 
KOPFTUCH?
Das habe ich meine Freundin 
Dima (Name geändert) gefragt, 
24 Jahre alt und mit ihrer Schwes-
ter jetzt in Deutschland.
„Das Kopftuch ist für mich vor allem 
ein Dienst an Gott, da es so im Koran 
vorgeschrieben ist.“ Sie findet das 
Kopftuch als etwas Wichtiges in ihrem 
Leben und sie hat erzählt, dass sie 12 
Jahre alt war, als sie das Kopftuch zum 
ersten Mal getragen hat. Das Kopftuch 
gehört zu ihrem Glauben, sagt sie, 
aber in Deutschland findet sie mit dem 
Kopftuch nur schwer einen Arbeits-
platz. „Aber das Kopftuch zu tragen, 
ist für viele Frauen sehr wichtig.“ 
Das Interview führte Aliaa Abd Khalaf.

DIE FREIHEIT, EIN KOPFTUCH 
ZU TRAGEN ODER NICHT
Fatima, 25 Jahre alt, kommt aus 
Afghanistan und besucht bei der 
vhs in Tübingen einen Sprachkurs. 
Sie wohnt in Kusterdingen.
Ich habe sie nach ihrer Meinung zum 
Tragen des Kopftuchs gefragt. Sie sagt, 
dass sie sich mit dem Kopftuch nicht 
gut gefühlt und sich sogar geschämt 
hat. Sie wollte in eine offene Ge-
sellschaft kommen, wo niemand ein 
Kopftuch trägt. Am Anfang war es sehr 
schwer für sie, das Kopftuch einfach 
wegzulassen. Aber jetzt fühlt sie sich 
besser ohne Kopftuch. Sie denkt, 
dass sie jetzt wie die anderen lebt. 
Für Mädchen unter 18 Jahren ist es 
für sie besser, wenn sie kein Kopftuch 
tragen müssen, auch wenn die Fa-
milie dafür gute Gründe hat oder es 
von der Religion vorgeschrieben wird. 
Für Fatima macht es keinen Unter-
schied, ob Frauen Kopftuch tragen 
oder nicht, für sie sind alle gleich.
Ihr Mann meint, dass Frauen kein 
Kopftuch tragen müssen, sondern 
selbst darüber entscheiden sol-
len. Er sagt, dass Frauen mit dem 
Kopftuch schöner aussehen. Für 
ihn ist das Kopftuch, der Hidschab, 
ein modisches Kleidungsstück.
Das Interview führte Fatima Salehi.

muss auch sehen: Der Islam ist im Wandel. 
Neue Situationen und neue Fragen erfor-
dern neue Antworten, weil es sie in dem 
historischen Kontext, in dem der Koran 
entstanden ist, nicht gab. Es gibt Regeln, 
die vor 1400 Jahren gut und richtig waren, 
die wir aber heute neu denken müssen.

Also ist es freiwillig, das Kopftuch zu 
tragen?

Ja, es ist die freie Entscheidung einer Frau, 
ein Kopftuch zu tragen oder nicht. Es ist 
in Deutschland ja kein gültiges Recht, dass 
eine Frau das Kopftuch tragen muss. In 
Saudi-Arabien ist das anders. In Deutsch-
land kann eine Frau zu dem Schluss kom-
men: Hier brauche ich den Schutz durch das 
Kopftuch nicht, der Staat beschützt mich 
ja, ich lebe hier in einem Rechtsstaat. Sie 
kann aber auch zu dem Schluss kommen, 
dass der Schutz hier nicht im Vordergrund 
steht, sondern die Beziehung zu Gott.

Müssen die Haare vom Kopftuch be-
deckt werden oder nicht?

Das ist eine sehr subjektive Angelegenheit. 
Es gibt in der Tradition keine Belege dafür. 
Ich kann daher nicht sagen, was richtig 
oder falsch ist. Ich kenne Frauen, die das 
Kopftuch gerne weiter hinten tragen, so 
dass man Haare sieht, und ich kenne Frau-
en, bei denen man keine Haare sieht. Eine 

Frau sollte das Kopftuch so tragen, dass sie 
sich damit wohl fühlt.

Reicht es, nur das Kopftuch zu tragen 
und dazu vielleicht ein T-Shirt oder 
eine Hose? Muss es ein langes Kleid 
oder kann es auch ein kurzes sein?

Bei dieser Frage geht es um die „Aura“ der 
Frau, also die Blöße, die im Islam bedeckt 
werden muss. Es gibt eine definierte Aura 
des Mannes, wo er sich bedecken soll, 
meist zwischen Bauchnabel und Knie. Und 
es gibt eine Aura der Frau, die sie bedecken 
soll. Und dazu äußern sich die Theologen 
ganz unterschiedlich. Manche sagen sogar, 
dass auch das Gesicht und die Füße dazu-
gehören und bedeckt sein müssen, andere 
teilen diese Ansicht nicht. Aus dem Koran 
heraus ist das nicht abzuleiten. Sie sehen, 
es sind Menschen, die das in einem Rechts-
system für eine bestimmte Gesellschaft 
festlegen.

Sollen schon Mädchen ein Kopftuch 
tragen oder sollen sie mit 18 Jahren, 
wenn sie volljährig sind, selbst darü-
ber entscheiden?
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KEINE AUSBILDUNG MIT 
KOPFTUCH? ABER: IST DAS 
NICHT EIN MENSCHENRECHT?
Madine, 31 Jahre alt, kam vor drei 
Jahren mit ihrem Mann und ihren 
drei Töchtern aus dem Iran nach 
Deutschland. Sie ist aus Ahwaz 
und gehört zu der Minderheit, die 
Arabisch und nicht Farsi als Mut-
tersprache hat. Sie berichtet:
„Ich habe das Kopftuch seit meinem 
ersten Schuljahr getragen, das war Vor-
schrift im Iran. In Deutschland möchte 
ich eine Ausbildung machen und habe 
mich zunächst als Altenpflegerin, dann 
als Verkäuferin beworben. Ich habe nur 
Absagen ohne Begründung bekommen. 
Bei einem Vorstellungsgespräch, das 
nur 5 Minuten dauerte, hat die Chefin 
einer Bäckerei mir gesagt, dass eine 
Ausbildung mit Kopftuch nicht möglich 
ist. Ich habe dann die schwere Entschei-
dung getroffen, mich das nächste Mal 
ohne Kopftuch zu bewerben. In einem 
Supermarkt habe ich so ein Praktikum 
und die Zusage für die Ausbildung 
zur Einzelhandelskauffrau bekommen. 
Seitdem trage ich kein Kopftuch mehr. 
Das ist nicht leicht für mich, meine 
Eltern, die noch im Iran leben, wissen 
das nicht, denn ich kann es ihnen nicht 
sagen. Aber ich denke, ich kann meinen 
Glauben auch ohne Kopftuch leben. 
Mein Mann hat kein Problem damit. Er 
sagt, dass es auf ein sauberes Herz an-
kommt und nicht darauf, ob eine Frau 
ein Kopftuch trägt oder nicht. Aber ei-
gentlich habe ich gedacht, dass es auch 
in Deutschland ein Menschenrecht sein 
sollte, seinen Glauben durch ein Kopf-
tuch zeigen zu können und trotzdem 
eine Ausbildung machen zu dürfen.“
Das Interview führte Michael Seifert.

DURCH BEGEGNUNGEN 
VORURTEILE ABBAUEN
Ein Interview zum Thema Kopftuch 
mit Angelika Reicherter, der Initiatorin 
des Projekts „Junge Heldinnen“.

Das ist eine gute Frage. Man muss hier den 
Einzelfall betrachten. Es gibt Mädchen, 
die das Kopftuch tragen wollen, weil sie 
zur Welt der Großen dazugehören wollen. 
Wenn das Kind das selber möchte, dann 
soll es das auch ausprobieren können. 
Wenn es ihr dann nicht gefällt, kann sie es 
auch wieder ablegen und vielleicht später 
wieder anziehen. In dieser sehr individuel-
len Frage sollte nicht mit Zwang gearbeitet 
werden. Nicht durch eine Vorschrift, dass 
ein Mädchen, weil es ein bestimmtes Al-
ter erreicht hat, zum Kopftuch gezwungen 
wird. Aber auch nicht durch ein Verbot, 
das Kopftuch zu tragen, weil es noch zu 
jung ist.

Muss man beim Beten das Kopftuch 
tragen?

Es ist islamische Tradition, beim Gebet und 
im Gottesdienst Kopftuch zu tragen. Das 
dient auch der Ehrerbietung gegenüber 
Gott. Die Mehrheit der Musliminnen macht 
das so, aber es gibt natürlich auch Frauen, 
die dies nicht tun. 

Kann eine Muslimin ihre Ehrfurcht vor 
Gott auch ohne Kopftuch zeigen?

Ja, das Kopftuch ist kein Grundpfeiler des 
Glaubens wie das Gebet und das Fasten. 
Das ist eine Frage, die nur mich und Gott 
etwas angeht. Nur Gott kann meine Gläu-
bigkeit und meine Religiosität beurteilen, 
das kann und darf kein anderer Mensch. 
Das dürfen wir auch keinem anderen Men-
schen erlauben, uns zu sagen, ob wir gut 
oder schlecht, religiös oder unreligiös sind.

Was denkst du über das Kopftuch?
Ich habe nicht wirklich eine Meinung 
dazu. Ich denke, es ist Ausdruck von 
Werten einer Religion. Also etwas 
sehr Persönliches, was man von 
seinen Eltern mit auf den Weg be-
kommen hat. Ich verstehe, dass das 
Kopftuch einem Heimat und Zuge-
hörigkeit gibt, vielleicht auch Halt, 
wenn man in der Fremde von ande-
ren Eindrücken manchmal überrollt 
wird. Ich glaube das Kopftuch ist 
etwas sehr Intimes und Wichtiges für 
die Frauen, die Kopftuch tragen.
Wie soll die Gesellschaft damit um-
gehen, dass die Frauen, die Kopftuch 
tragen, im Alltag und vor allem im 
Beruf Schwierigkeiten haben?
Ich glaube, dass viele Begegnungen 
zwischen Menschen mit und ohne 
Kopftuch helfen können, Vorurtei-
le abzubauen. Toleranz ist etwas, 
was man durch neue Erfahrungen 
trainieren muss – so denke ich, 
dass man ganz viele Möglichkeiten 
schaffen muss, dass immer wieder 
Begegnungen zwischen Menschen 
unterschiedlicher Kulturen stattfinden 
können. Wie sind deine alltäglichen 
Erfahrungen mit dem Kopftuch?
Die Frauen, die ich mit Kopftuch näher 
kennen gelernt habe, waren immer 
sehr angenehme Frauen. Wir haben 
uns gut verstanden. Das hilft mir, keine 
Berührungsängste zu haben. Aber ich 
muss auch sagen, dass ich Schwierig-
keiten habe, Frauen mit Kopftüchern 
auseinander zu halten. Es ist schon 
passiert, dass ich jemanden gegrüßt 
habe, und dann später festgestellt 
habe, ich habe die falsche Person 
begrüßt – einfach weil ich sie durch das 
Kopftuch nicht richtig erkannt habe.
Das Interview führte Halima Ibrahim.
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Wear the headscarf?!

by Aliaa Abd Khalaf, Fatima Salehi, 

Halima Ibrahim und Michael Seifert 

A working group of tüews INTERNA-
TIONAL editorial members worked 
on the topic „wearing a headscarf“. 
Aliaa Abd Khalaf, Fatima Salehi, Hali-
ma Ibrahim and Michael Seifert were 
part of the group. Initially, short in-
terviews were made among the ac-
quaintances in order to capture diffe-
rent voices. Finally, the group went to 
junior professor Fahimah Ulfat who 
works in the Center for Islamic Theo-
logy at the University of Tübingen 
and conducted a detailed interview 
with her.

Ms. Ulfat, you‘re wearing a headscarf 
yourself, what experiences did you 
make?

Ulfat: I started to wear the headscarf when 
I was in high school. Since my sisters and I 
were the only immigrant students there, my 
teachers initially took pity on me because 
they thought I would be forced to wear the 
headscarf. But they got used to it quickly. 
Also in the public, on the street or on the 
bus and train, I hardly had any bad expe-
riences. Maybe someone at the bus stop 
once spoke to me unfriendly, but that was 
very rare.

And how did it go for you at work?

I worked at different schools and wore the 
headscarf - that was no problem at all. In 
2008, a law was passed banning headscar-
ves from school. And then I was not allo-
wed to wear the headscarf anymore. The 
headscarf could theoretically only have 
been worn in Islamic religious education. 
That was a paradox.

Does this law still apply today?

About three years ago, the law was repe-
aled, because it is not compatible with the 
German Basic Law. I myself have taken a 

Pauline, Fatima und Mostafa beim Shooting im „tünewsroom“. Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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different path before, left school, got a 
scholarship and started to do my doctorate 
and work at the university. Had I not had 
this opportunity, I would have accepted the 
compromise and not worn the headscarf at 
school.

Who or what helped you to wear the 
headscarf today?

First of all, my faith has given me the 
strength. And then eventually it became a 
habit for people to look at and talk to me 
about the headscarf. Above all, the work 
at the university helped me a lot. There it 
does not matter what I wear. It depends 
on what I think, what ideas I have and if I 
can work well with others. I can be there 
as I am. That‘s the beauty of the university, 
it‘s a sheltered space where the interest in 
science is paramount.

But in some occupations, women have 
a problem wearing headscarves.

Earlier, women wearing headscarves here 
in Germany mainly worked as cleaning la-
dies and the headscarf did not bother at 
all. Today, many women undergo training 

or graduate and are accordingly placed 
in higher occupations such as banking, 
medicine or law. And suddenly the whole 
thing has become a problem. The question 
is whether there are any objective reasons 
for a ban on headscarves in certain occu-
pations. If it does not exist, a headscarf 
ban is not compatible with the Basic Law 
- as the Federal Constitutional Court has 
decided for the schools. If women are di-
sadvantaged by the headscarf on the job 
market, they should fight back and turn to 

anti-discrimination bodies.

Do Muslim women have to wear a 
headscarf and what must it look like? 
What does the Koran say about that?

This theological question is complicated. 
There are three places in the Koran where 
women‘s clothing is addressed. What does 
God mean when he talks about it? The 
theologians are trying to find out. Jilbab 
is a cloth or overcoat that women used to 
throw over their shoulders. Apparently the 
breast was not covered by it. The Koran 
now demands that women should dress 
in moderation and not flaunt their charms. 
Then there is a second place where the 
Prophet‘s wives are concerned. In this con-
text, one speaks of a hijab. But this is not 
about a headscarf, but about a partition 
or a curtain. The women of the Prophet 
should not be bothered by simply joining 
them, so the distance should be main-
tained through this curtain. A third passa-
ge in the Koran is about the Khimar. Again, 

FAHIMAH ULFAT
Fahimah Ulfat was born in Kabul, 
Afghanistan, and came to Germany 
in 1984 with her parents. She studied 
primary education at the University of 
Duisburg-Essen and then worked at 
various elementary schools in Essen. 
In 2016 she completed her PhD on 
the relationship of Muslim children. 
Since January 2017 she is a Junior 
Professor and Chairholder for Islamic 
Religious Education at the Center for 
Islamic Theology at the University of 
Tübingen. She researches the be-
liefs of Muslim youth in Germany. THE FREEDOM TO WEAR OR 

NOT WEAR A HEADSCARF
Fatima, 25 years old, comes from 
Afghanistan and attends a lan-
guage course at the vhs in Tübin-
gen. She lives in Kusterdingen.
I asked her for her opinion about wea-
ring the headscarf. She says she did not 
feel good about the headscarf and was 
even ashamed. She wanted to come to 
an open society where nobody wears a 
headscarf. In the beginning it was very 
difficult for her to just leave out the 
headscarf. But now she feels better wi-
thout a headscarf. She thinks she lives 
like the others now. For girls under the 
age of 18, it is better for them not to 
wear a headscarf, even if the family has 
good reasons for doing so or it is pre-
scribed by religion. For Fatima it does 
not matter if women wear headscarves 
or not, they are all equal for her.
Her husband says that women should 
not be forced to wear a headscarf, 
but they should decide for themsel-
ves. He says women with a headscarf 
look prettier. For him, the headscarf, 
the hijab, is a fashionable garment.
The interview was conduc-
ted by Fatima Salehi.

WHY DO YOU WEAR A 
HEADSCARF?
I asked my friend Dima (name ch-
anged), 24 years old and with 
her sister now in Germany.
„The headscarf is for me above all a 
service to God, as it is so prescribed in 
the Qur‘an.“ She finds the headscarf 
as something important in her life and 
she has told me that she was 12 years 
old when she got the headscarf for 
the first time. The headscarf belongs 
to her faith, she says, but in Germany 
she finds it difficult to find a job with a 
headscarf. „But wearing the headscarf 
is very important to many women.“
The interview was conduc-
ted by Aliaa Abd Khalaf.
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it is about that stimuli should be covered, 
that the shame should be guarded. The co-

vering of the head at the time was also a 
sign for free, respectable women, thus a 
sign for the social status of a woman. Fe-
male slaves, for example, have not covered 
their heads. The covering should protect 
them against being harassed by looks from 
others. This is not clear in the Koran. We 
appeal to the tradition of the Prophet. The 
headscarf has a spiritual meaning for many 
women today. It expresses the closeness to 
God, the devotion to him and the trust in 
him. Maybe it was like this before, I do not 
know. Different forms have developed in 
the different Muslim countries and in the 
West over the centuries. There are also 
modern forms that look like a turban, for 
example, quite chic.

Isn’t that a problem when you see the 
neck?

That‘s not really fixed. Today, there are 
also many new fashion forms, because 
the women, young and old, want to look 
good. And so they adapt to the clothing 
style of the environment, to the fashion. 
Theologically, one can not say what is right 
or wrong. The headscarf on the whole has 
the purpose of protecting women from ha-
rassment. If they are being harassed here 
in the West just because of the headscarf 
- one hears repeatedly that women are spi-
ked with a headscarf -, then the headscarf 
loses the protective function. One must 
also see: Islam is changing. New situations 
and new questions require new answers 
because they did not exist in the historical 
context in which the Koran was born. The-
re are rules that were good and right 1400 
years ago, but which we need to rethink 
today.

So is it voluntary to wear the 
headscarf?

Yes, it is the free choice of a woman to 
wear a headscarf or not. In Germany, it is 

NO APPRENTICESHIP WITH A 
HEADSCARF? BUT ISN’T IT A 
HUMAN RIGHT?
Madine, 31, came to Germany three 
years ago with her husband and 
three daughters from Iran. She is 
from Ahwaz and belongs to the 
minority that has Arabic and not Farsi 
as mother tongue. She reports:
„I wore the headscarf since my first 
year, that was a requirement in Iran. In 
Germany I wanted to do an apprenti-
ceship and applied first as a geriatric 
nurse, then as a saleswoman. I only got 
cancellations without reason. At a job 
interview that lasted only 5 minutes, 
the boss of a bakery told me that doing 
the apprenticeship with a headscarf 
is not possible. I then made the hard 
decision to apply next time without a 
headscarf. In a supermarket, I got a 
traineeship and the commitment for an 
initial qualification and then for training 
as a retail saleswoman. Since then, I 
no longer wear a headscarf. That‘s not 
easy for me, my parents, who are still 
living in Iran, do not know that because 
I can not tell them. But I think I can live 
my faith without a headscarf. There are 
many Muslim women who do not wear 
a headscarf. My husband has no pro-
blem with that. He says it all depends 
on a clean heart, not whether a woman 
wears a headscarf or not. But actually 
I thought that in Germany it should be 
a human right to be able to show ones 
faith through a headscarf and still be 
allowed to do an apprenticeship. „
The interview was conduc-
ted by Michael Seifert.

BREAK DOWN PREJUDICES 
THROUGH ENCOUNTERS
An interview on headscarf with 
Angelika Reicherter, the initiator of 
the project „Young Heroines“.
What do you think about headscarfs?
I do not really have an opinion on the 
headscarf. I think it is an expression of 
the values of a religion. So something 
very personal, what one got from 
his parents on the way. I understand 
that the headscarf gives a home and 
a sense of belonging, maybe a stop, 
when sometimes being overwhel-
med by other impressions in foreign 
countries. I think the headscarf is 
something very intimate and important 
for the women who wear headscarves.
How should society deal with the 
fact that the women who wear 
headscarves have difficulties in 
everyday life and above all at work?
I believe that many encounters between 
people with and without headscar-
ves can help break down prejudices. 
Tolerance is something that you have 
to train through new experiences. 
What are your everyday expe-
riences with the headscarf?
The women I got to know with a 
headscarf were always very pleasant 
women. We got along well. That helps 
me to have no fear of contact. But I 
also have to say that I have difficul-
ty keeping women in headscarves 
apart. It‘s happened that I‘ve greeted 
someone, and then later realized 
I‘ve greeted the wrong person - just 
because I did not recognize them 
properly through the headscarf.
The interview was conduc-
ted by Halima Ibrahim.
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not a valid right that a woman must wear 
the headscarf. It‘s different in Saudi Ara-
bia. In Germany, a woman can come to the 
conclusion: Here I do not need the protecti-
on by the headscarf, the state protects me, 
yes, I live here in a constitutional state. But 
the protection might also not be the main 
reason, but the relationship with God.

Does the hair have to be covered by 
the headscarf or not?

This is a very subjective matter. There is no 
evidence in the tradition. So I can not say 
what‘s right or wrong. I know women who 
like to wear the headscarf further back so 
you can see hair, and I know women where 
you do not see hair. A woman should wear 
the headscarf in the way that she feels 
comfortable with it.

Is it enough to just wear the headscarf 
and perhaps a T-shirt or pants?Does it 
have to be a  long dress or can it be a 
short one?

This question is about the „aura“ of the 
woman, so the nakedness that must be 
covered in Islam. There is a defined aura 
of the man where he should cover himself, 
usually between navel and knee. And there 
is an aura of the woman she should cover. 
And the theologians comment on this qui-
te differently. Some even say that the face 
and feet must be covered, others do not 
share this view. This can not be deduced 
from the Koran. You see, it is people who 
set this in a legal system for a particular 
society.

Should girls wear a headscarf or 
should they decide about it at the age 
of 18 when they are of age?

That‘s a good question. You have to look 
at the individual case here. There are girls 
who want to wear the headscarf because 
they want to belong to the world of the big 

ones. If the child wants it, then it should be 
able to try it out. If she does not like it then 
she can take it off again and maybe put it 
back later. In this very individual question 
should not be worked with force. Not by a 
rule that a girl, having reached a certain 
age, is forced to wear a headscarf. But also 
not by a ban to wear the headscarf, becau-
se she is still too young.

Do you have to wear the headscarf 
while praying?

It is an Islamic tradition to wear a headscarf 
during prayer and worship. This also serves 

homage to God. The majority of Muslim 
women do it that way, but of course there 
are women who do not.

Can a Muslim show her reverence for 
God even without a headscarf?

Yes, the headscarf is not a cornerstone of 
faith like prayer and fasting. This is a ques-
tion that concerns only me and God. Only 
God can judge my faith and my religiosity, 
no other human being can and must. We 
must not allow any other person to tell us 
whether we are good or bad, religious or 
non-religious.

Die tünews-Redakteurinnen Halima, Fatima und Aliaa vorm Zentrum für Islamische Theologie 
der Universität Tübingen. Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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es sehr viele unterschiedliche  Arten des 
Kopftuchses gibt. Mitgemacht haben: 
Aliaa, Halima, Fatima und Pauline. 
Die Fotos hat Mostafa gemacht.

KOPFTUCH-VIELFALT
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عن رؤية اآلخر. و كان ذلك مراعاة لمكانة 
زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم و حتى ال 

يزعجهن أحد بأن يدخل إلى مكان يقمن فيه دون 
 استئذان.

لموضع الثالث الذي تحدث فيه القرآن عن أما ا
إذ أوجب  ،الحجاب، فقد كان الحديث عن الخمار

أن ال تظهر مفاتنها، و أن تتحلى  على المرأة
بالحياء و العفة و الفضيلة. غطاء الرأس آنذاك كان 

داللة على أن المرأة من سادة القوم، و أنها ذات 
نسب رفيع و مكانة. كما كان يعبر عن طبقات 

لمجتمع، إذ أن نساء طبقة العبيد كنَّ ال يغطين ا
رؤوسهن. للحجاب مكانة روحية كبيرة عند الكثير 
من النساء، حيث أنه من هدي النبي صلى هللا عليه 

وسلم و تعاليمه، و هو تعبير عن طاعة هللا و 
محبته و امتثال اوامره، ال أعرف فلربما كان 

ت و األمر قبل اإلسالم أيضا كذلك. لقد تطور
تعددت أشكال الحجاب خالل القرون الماضية تبعا 
لتنوع البلدان و امتدادها. يوجد اليوم أشكال جديدة 
للحجاب و هي ذات مظهر أنيق و مناسب للعصر 

 .Turbanو يطلق عليه اسم 
 

هل تعد رؤية عنق المرأة مشكلة فيما يتعلق 
 بالحجاب؟

 
في هذا غير محدد، اليوم يوجد الكثير من االشكال 

يريدن ، الن النساء الكبار و الفتيات الموضى
اس الظهور بشكل جيد، وهكذا يناسبن شكل اللب

الهوتي ال حسب المحيط و الموضى. المنظر 
و خطأ. الحجاب يعني صحيح يستطيع ان يقال ماذا 

من و الكاملة حماية المرأة  الكبرىبمعانيه 
هنا في الغرب مضايقة المرأة االزعاج. عندما يتم 

سبب الحجاب، فأنه يسمع دائما، انه تم إزعاج ب
، بالتالي يفقد الحجاب وضيفته المرأة بالحجاب

ان االسالم في  كحامي. يجب ان يرى الشخص
التي بحاجة تحول في االوضاع الجديدة و االسئلة 

ان لم الى اجابة ألنه في السياق التاريخي و القر
سنة  1400يوجد قواعد كن قبل يتكون و لم يكن. 

جيدات صحيحات التي يجب ان اليوم بشكل جديد 
 ان نفكر.

 
 هل ارتداء الحجاب قرار طوعي و إختياري؟

 
بكل تأكيد، إنه قرار المرأة الشخصي. أن ترتدي 

المرأة الحجاب أو أن ال ترتديه هو قرارها 
الشخصي و هي حرة باتخاذه. ال يوجد في ألمانيا 

جاب كما هو قانون يحّتم على المرأة ارتداء الح
الحال في المملكة العربية السعودية. و يمكن للمرأة 

في ألمانيا ان تتوصل إلى شيء :إن الغاية من 
تشريع الحجاب هو حماية المرأة و الحفاظ عليها 

من ناحية، و هو دليل على طاعة هللا و امتثال أمره 
من ناحية أخرى. أنا أعيش في دولة قانون و 

تؤمن لي الحماية، لذلك  حقوق و الحكومة هي التي
فإن الحجاب هنا هو دليل على امتثالي ألوامر هللا 

 تعالى و برهانا على محبته.
 

 هل يجب ان يغطي الحجاب كامل الشعر؟
 

ال يوجد في التقاليد شاهد هذه مسألة شخصية جدا. 
استطيع ان اقول انه صحيح او خطأ. لهذا، لهذا ال 

بسرور الى يرتدن الحجاب انني اعرف نساء 
، و اعرف الوراء، بحيث انه يرى بعض الشعر

ينبغي ان نساء اخرى ال يبينن اي شعر. المرأة 
 ترتدي الحجاب بحيث ان تشعر به مناسبا.

 
هل يعد غطاء الرأس مع القميص و البنطال 

حجاب كامل للمرأة؟ أم إنه يجب أن ترتدي ثوب و 
هل يشترط أن يكون الثوب طويل ام يمكن أن 

 قصير؟يكون 
 

األجابة عن هذا السؤال تتعلق بما يسمى ) 
العورة(، و التي يجب أن تكون مغطاة. العورة عند 
الرجال هي المنطقة الواقعة بين الصرة و الركبة. 
عند النساء فاألمر مختلف، فهناك آراء عديدة في 

 بالتشريعفبعض العلماء و الباحثين  هذا المجال،
لقدمين يجب أن اإلسالمي يقولون إن الوجه و ا

تغطى أيضاً، أما البعض اآلخر فلديهم رأي 
مختلف. ال يوجد فصل واضح من خالل القرآن في 
هذه المسألة، فكل شخص يمكن أن يلتزم برأي من 
اآلراء الموجودة في تحديد العورة حسب ما يتوافق 

مع المجتمع الذي يعيش فيه و ضمن نطاق 
 االحتشام.

 
تدي الحجاب قبل سن هل يتوجب على الفتاة أن تر

 ؟ أم إنه يمكن أن تقرر ذلك بعد هذا العمر؟18ال 
 

يجب أن تؤخذ الحاالت الفردية . إنه سؤال جيد
بعين االعتبار، حيث أنه يوجد فتيات يرغبن 

يرغبن بدخول عالم من هن  ألنهنبارتداء الحجاب 
أكبر سنا أو أن يقلدن الكبار، فإذا كانت الفتاة تريد 

ها طواعية، فيمكنها ان تجرب هذا، هذا األمر بنفس
فإذا لم يعجبها األمر فيمكنها أن تتركه او ان تؤجله 

إلى وقت الحق. مثل هذه القضايا الشخصية ال 
يجب أن يتم طرحها باإلجبار، فال يجب أن يكون 

هناك أوامر قسرية بارتداء الحجاب ألن الفتاة بلغت 
ع سن معينة، كما و إنه ال يجب أن يكون هناك من
 ألن الفتاة ما زالت صغيرة او دون سن معينة.

 
ل يتوجب على الشخص ان يرتدي حجاب أثناء ه

 الصالة؟
 

ارتداء الحجاب أثناء الصالة او العبادة هي من 
تعاليم اإلسالم و واجباته، و هو مظهر من مظاهر 

تعظيم هللا عز و جل. غالبية المسلمين يغطون 
نساء ال  رؤوسهم  أثناء الصالة، و لكن يوجد

 يفعلون ذلك.
 

Aliaa und Halima binden einen aufwändigen Kopftuch-Turban. 
 Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.

عن رؤية اآلخر. و كان ذلك مراعاة لمكانة 
زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم و حتى ال 

يزعجهن أحد بأن يدخل إلى مكان يقمن فيه دون 
 استئذان.

لموضع الثالث الذي تحدث فيه القرآن عن أما ا
إذ أوجب  ،الحجاب، فقد كان الحديث عن الخمار

أن ال تظهر مفاتنها، و أن تتحلى  على المرأة
بالحياء و العفة و الفضيلة. غطاء الرأس آنذاك كان 

داللة على أن المرأة من سادة القوم، و أنها ذات 
نسب رفيع و مكانة. كما كان يعبر عن طبقات 

لمجتمع، إذ أن نساء طبقة العبيد كنَّ ال يغطين ا
رؤوسهن. للحجاب مكانة روحية كبيرة عند الكثير 
من النساء، حيث أنه من هدي النبي صلى هللا عليه 

وسلم و تعاليمه، و هو تعبير عن طاعة هللا و 
محبته و امتثال اوامره، ال أعرف فلربما كان 

ت و األمر قبل اإلسالم أيضا كذلك. لقد تطور
تعددت أشكال الحجاب خالل القرون الماضية تبعا 
لتنوع البلدان و امتدادها. يوجد اليوم أشكال جديدة 
للحجاب و هي ذات مظهر أنيق و مناسب للعصر 

 .Turbanو يطلق عليه اسم 
 

هل تعد رؤية عنق المرأة مشكلة فيما يتعلق 
 بالحجاب؟

 
في هذا غير محدد، اليوم يوجد الكثير من االشكال 

يريدن ، الن النساء الكبار و الفتيات الموضى
اس الظهور بشكل جيد، وهكذا يناسبن شكل اللب

الهوتي ال حسب المحيط و الموضى. المنظر 
و خطأ. الحجاب يعني صحيح يستطيع ان يقال ماذا 

من و الكاملة حماية المرأة  الكبرىبمعانيه 
هنا في الغرب مضايقة المرأة االزعاج. عندما يتم 

سبب الحجاب، فأنه يسمع دائما، انه تم إزعاج ب
، بالتالي يفقد الحجاب وضيفته المرأة بالحجاب

ان االسالم في  كحامي. يجب ان يرى الشخص
التي بحاجة تحول في االوضاع الجديدة و االسئلة 

ان لم الى اجابة ألنه في السياق التاريخي و القر
سنة  1400يوجد قواعد كن قبل يتكون و لم يكن. 

جيدات صحيحات التي يجب ان اليوم بشكل جديد 
 ان نفكر.

 
 هل ارتداء الحجاب قرار طوعي و إختياري؟

 
بكل تأكيد، إنه قرار المرأة الشخصي. أن ترتدي 

المرأة الحجاب أو أن ال ترتديه هو قرارها 
الشخصي و هي حرة باتخاذه. ال يوجد في ألمانيا 

جاب كما هو قانون يحّتم على المرأة ارتداء الح
الحال في المملكة العربية السعودية. و يمكن للمرأة 

في ألمانيا ان تتوصل إلى شيء :إن الغاية من 
تشريع الحجاب هو حماية المرأة و الحفاظ عليها 

من ناحية، و هو دليل على طاعة هللا و امتثال أمره 
من ناحية أخرى. أنا أعيش في دولة قانون و 

تؤمن لي الحماية، لذلك  حقوق و الحكومة هي التي
فإن الحجاب هنا هو دليل على امتثالي ألوامر هللا 

 تعالى و برهانا على محبته.
 

 هل يجب ان يغطي الحجاب كامل الشعر؟
 

ال يوجد في التقاليد شاهد هذه مسألة شخصية جدا. 
استطيع ان اقول انه صحيح او خطأ. لهذا، لهذا ال 

بسرور الى يرتدن الحجاب انني اعرف نساء 
، و اعرف الوراء، بحيث انه يرى بعض الشعر

ينبغي ان نساء اخرى ال يبينن اي شعر. المرأة 
 ترتدي الحجاب بحيث ان تشعر به مناسبا.

 
هل يعد غطاء الرأس مع القميص و البنطال 

حجاب كامل للمرأة؟ أم إنه يجب أن ترتدي ثوب و 
هل يشترط أن يكون الثوب طويل ام يمكن أن 

 قصير؟يكون 
 

األجابة عن هذا السؤال تتعلق بما يسمى ) 
العورة(، و التي يجب أن تكون مغطاة. العورة عند 
الرجال هي المنطقة الواقعة بين الصرة و الركبة. 
عند النساء فاألمر مختلف، فهناك آراء عديدة في 

 بالتشريعفبعض العلماء و الباحثين  هذا المجال،
لقدمين يجب أن اإلسالمي يقولون إن الوجه و ا

تغطى أيضاً، أما البعض اآلخر فلديهم رأي 
مختلف. ال يوجد فصل واضح من خالل القرآن في 
هذه المسألة، فكل شخص يمكن أن يلتزم برأي من 
اآلراء الموجودة في تحديد العورة حسب ما يتوافق 

مع المجتمع الذي يعيش فيه و ضمن نطاق 
 االحتشام.
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أن ترتدي المرأة الحجاب أو أن ال ترتديه، 
 انه قرارها الشخصي

 
 tünewsفي مكتب تحرير جريدة ال

INTERNATIONAL   تم إنشاء فريق عمل
يضم الفريق كل  لبحث موضوع ارتداء الحجاب.

حليمة  ، طمة صالحي، فافمن :علياء عبد خل
 .ميخائيل سايفرت، ابراهيم

قام هذا الفريق بإجراء مقابالت للتعرف على 
المختلفة في هذا النطاق، في نهاية مقابالتهم  اآلراء

انتهى بهم المطاف إلى المتخصصة بشؤون 
الناشئين في المركز اإلسالمي بجامعة توبنغن 

السيدة ألفت فاهيما، و قد أجري معها مقابلة 
فكان النقاش   تفصيلية فيما يخص هذا الموضوع

 الي:الت
 

أنتي سيدة محجبة، فما هي تجربتكي  سيدة الفت،
 الشخصية مع الحجاب؟

 
السيدة ألفت: بدأت بارتداء الحجاب عندما كنت في 

المرحلة الثانوية، لم يكن في المدرسة حينها 
طالبات من أصول اجنبية إال أنا و اخواتي. كان 

المدرسون حينها يظنون أننا نرتدي الحجاب قسرا، 
يثير شفقتهم و تعاطفهم معنا، و لكن و كان ذلك 

و اعتادوا علينا. و قلَّما   سرعان ما تبدل األمر
تعرضنا لمواقف مزعجة في الطريق او في وسائل 
النقل كأن يتكلم أحدهم بعض الكلمات و نحن على 

 .احد المواقف بانتظار حافلة النقل
 

كيف تجري األمور في الحياة المهنية و أثناء 
 العمل؟

 
ملت في العديد من المدارس و انا ارتدي لقد ع

 حجابي، لم يكن هناك أي مشكلة على اإلطالق. 
صدر قانون بمنع ارتداء الحجاب  2008في عام 

في المدارس و عندها لم يسمح لي أن ارتدي 
 حجابي. 

فقط في الدروس الدينية اإلسالمية يمكن للمرأة ان 
 .ترتدي الحجاب، هذا شيء غير معقول

 
 هذا القانون إلى يومنا هذا؟هل يسري 

 
قبل ثالث سنوات تم إيقاف العمل بهذا القانون، ألنه 
ال يتوافق مع القواعد األلمانية األساسية فيما يخص 

الحريات الشخصية و منها حرية االعتقاد .قبل 
إلغاء القانون كنت قد حصلت على منحة للدراسة 

لو ان لم يكن لدي  الجامعية و غادرت المدرسة.
قبلت الحل الوسط وما كنت ه الفرصة، لكنت قد هذ

 قد ارتديت الحجاب.
 
ما هي العوامل التي ساعدتكي على أن تحافظي  

 على حجابكي حتى اليوم؟
 

بادئ األمر كان إيماني هو الذي يقويني، إلى أن 
أصبح الحجاب جزءا مني و من عاداتي و من 

 ثيابي.
لطالما تحدث الناس معي عن الحجاب و لربما 

كما أن عملي في  طالعوني بنظرات غريبة.
الجامعة كان من األشياء األولية التي ساعدتني، إذ 

ان الحجاب ال يشكل اي إعاقة خالل الدراسة او 
 العمل الجامعي.

الشيء المهم في الشخص خالل الحياة الجامعية هو 
طريقة التفكير و مدى قدرة الشخص على التفاعل 

جامعة استطعت أن في ال و العمل مع اآلخرين.
أكون تماما كما أنا بالواقع و أن أجد ذاتي ضمن 

تلك هي روعة الجامعة، إنها  شخصيتي الحقيقية.
الحيز المحمي و المصان، إذ أن االهتمام العلمي و 
التعليمي هو الذي يتقدم كل شيء و يتفوق على ما 

 سواه.
 

تواجه المرأة المحجبة العديد من المشاكل ولكن 
 ما هو رأيك بذلك؟  ،ضمن عملها

 
في السابق كانت تعمل المرأة المحجبة في ألمانيا 

كعاملة نظافة و لم يكن الحجاب آنذاك يعيق عملها، 
أما اليوم فالكثير من النساء المحجبات يكملن 

دراستهن الجامعية أو التعليم المهني و هذا يؤهلهن 
لشغل مهن عليا او راقية، من الممكن في قطاع 

القطاع الطبي او الحقوق. الذي حدث  البنوك أو
مؤخرا هو أنه عند تغير طبيعة المهنة أصبح 

الحجاب فجأة مشكلة تواجه المرأة المحجبة. و 
التساؤل هنا : فيما اذا كان هناك ثمة أسباب 

موضوعية و منطقية لمنع الحجاب في بعض 
المهن، فإذا لم تتوافر تلك األسباب التي توضح 

عمل كما هو الحال في تعارض الحجاب مع ال
القرار الذي تم اتخاذه بحق الطالبات في المدارس. 
و في حال تم إقصاء المرأة عن العمل فقط بسبب 
الحجاب فإن عليها أن تدافع عن حقوقها في نطاق 

 قانون المساواة الموجود في ألمانيا.
 

هل يتوجب على المسلمة ارتداء الحجاب؟ و كيف 
 التوجيه القرآني في ذلك؟ ويجب أن تبدو؟ و ما ه

 
هذا سؤال صعب من ناحية العقيدة. تحدث القرآن 

في ثالثة مواضع عن حجاب المرأة، و لكن ما هو 
مراد هللا تعالى من الحديث هذا ما سعى الباحثون 
في العقيدة إليجاده. الجلباب هل هو غطاء الرأس 
او الشال أم إنه الثوب الكامل الذي اعتادت النساء 

ماضي على ارتدائه من الكتفين و حتى في ال
القدمين. سابقا لم تكن تغطى منطقة أعلى الصدر 
او ما تحت العنق، و القرآن حث على أن يكون 

لباس المرأة محتشم و ان ال تكون مفاتنها ظاهرة 
للعيان. تحدث القرآن في موضع آخر عن الحجاب، 
و قد كان الحديث موجها لنساء النبي بشكل خاص 

ذا السياق كان المراد من كلمة الحجاب و في ه
ليس غطاء الرأس او الثياب، و إنما كان المقصود 

منه هو الستار او الفاصل الذي يحجب الشخص 

عن رؤية اآلخر. و كان ذلك مراعاة لمكانة 
زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم و حتى ال 

يزعجهن أحد بأن يدخل إلى مكان يقمن فيه دون 
 استئذان.

لموضع الثالث الذي تحدث فيه القرآن عن أما ا
إذ أوجب  ،الحجاب، فقد كان الحديث عن الخمار

أن ال تظهر مفاتنها، و أن تتحلى  على المرأة
بالحياء و العفة و الفضيلة. غطاء الرأس آنذاك كان 

داللة على أن المرأة من سادة القوم، و أنها ذات 
نسب رفيع و مكانة. كما كان يعبر عن طبقات 

لمجتمع، إذ أن نساء طبقة العبيد كنَّ ال يغطين ا
رؤوسهن. للحجاب مكانة روحية كبيرة عند الكثير 
من النساء، حيث أنه من هدي النبي صلى هللا عليه 

وسلم و تعاليمه، و هو تعبير عن طاعة هللا و 
محبته و امتثال اوامره، ال أعرف فلربما كان 

ت و األمر قبل اإلسالم أيضا كذلك. لقد تطور
تعددت أشكال الحجاب خالل القرون الماضية تبعا 
لتنوع البلدان و امتدادها. يوجد اليوم أشكال جديدة 
للحجاب و هي ذات مظهر أنيق و مناسب للعصر 

 .Turbanو يطلق عليه اسم 
 

هل تعد رؤية عنق المرأة مشكلة فيما يتعلق 
 بالحجاب؟

 
في هذا غير محدد، اليوم يوجد الكثير من االشكال 

يريدن ، الن النساء الكبار و الفتيات الموضى
اس الظهور بشكل جيد، وهكذا يناسبن شكل اللب

الهوتي ال حسب المحيط و الموضى. المنظر 
و خطأ. الحجاب يعني صحيح يستطيع ان يقال ماذا 

من و الكاملة حماية المرأة  الكبرىبمعانيه 
هنا في الغرب مضايقة المرأة االزعاج. عندما يتم 

سبب الحجاب، فأنه يسمع دائما، انه تم إزعاج ب
، بالتالي يفقد الحجاب وضيفته المرأة بالحجاب

ان االسالم في  كحامي. يجب ان يرى الشخص
التي بحاجة تحول في االوضاع الجديدة و االسئلة 

ان لم الى اجابة ألنه في السياق التاريخي و القر
سنة  1400يوجد قواعد كن قبل يتكون و لم يكن. 

جيدات صحيحات التي يجب ان اليوم بشكل جديد 
 ان نفكر.

 
 هل ارتداء الحجاب قرار طوعي و إختياري؟

 
بكل تأكيد، إنه قرار المرأة الشخصي. أن ترتدي 

المرأة الحجاب أو أن ال ترتديه هو قرارها 
الشخصي و هي حرة باتخاذه. ال يوجد في ألمانيا 

جاب كما هو قانون يحّتم على المرأة ارتداء الح
الحال في المملكة العربية السعودية. و يمكن للمرأة 

في ألمانيا ان تتوصل إلى شيء :إن الغاية من 
تشريع الحجاب هو حماية المرأة و الحفاظ عليها 

من ناحية، و هو دليل على طاعة هللا و امتثال أمره 
من ناحية أخرى. أنا أعيش في دولة قانون و 

تؤمن لي الحماية، لذلك  حقوق و الحكومة هي التي
فإن الحجاب هنا هو دليل على امتثالي ألوامر هللا 

 تعالى و برهانا على محبته.
 

 هل يجب ان يغطي الحجاب كامل الشعر؟
 

ال يوجد في التقاليد شاهد هذه مسألة شخصية جدا. 
استطيع ان اقول انه صحيح او خطأ. لهذا، لهذا ال 

بسرور الى يرتدن الحجاب انني اعرف نساء 
، و اعرف الوراء، بحيث انه يرى بعض الشعر

ينبغي ان نساء اخرى ال يبينن اي شعر. المرأة 
 ترتدي الحجاب بحيث ان تشعر به مناسبا.

 
هل يعد غطاء الرأس مع القميص و البنطال 

حجاب كامل للمرأة؟ أم إنه يجب أن ترتدي ثوب و 
هل يشترط أن يكون الثوب طويل ام يمكن أن 

 قصير؟يكون 
 

األجابة عن هذا السؤال تتعلق بما يسمى ) 
العورة(، و التي يجب أن تكون مغطاة. العورة عند 
الرجال هي المنطقة الواقعة بين الصرة و الركبة. 
عند النساء فاألمر مختلف، فهناك آراء عديدة في 

 بالتشريعفبعض العلماء و الباحثين  هذا المجال،
لقدمين يجب أن اإلسالمي يقولون إن الوجه و ا

تغطى أيضاً، أما البعض اآلخر فلديهم رأي 
مختلف. ال يوجد فصل واضح من خالل القرآن في 
هذه المسألة، فكل شخص يمكن أن يلتزم برأي من 
اآلراء الموجودة في تحديد العورة حسب ما يتوافق 

مع المجتمع الذي يعيش فيه و ضمن نطاق 
 االحتشام.

 
تدي الحجاب قبل سن هل يتوجب على الفتاة أن تر

 ؟ أم إنه يمكن أن تقرر ذلك بعد هذا العمر؟18ال 
 

يجب أن تؤخذ الحاالت الفردية . إنه سؤال جيد
بعين االعتبار، حيث أنه يوجد فتيات يرغبن 

يرغبن بدخول عالم من هن  ألنهنبارتداء الحجاب 
أكبر سنا أو أن يقلدن الكبار، فإذا كانت الفتاة تريد 

ها طواعية، فيمكنها ان تجرب هذا، هذا األمر بنفس
فإذا لم يعجبها األمر فيمكنها أن تتركه او ان تؤجله 

إلى وقت الحق. مثل هذه القضايا الشخصية ال 
يجب أن يتم طرحها باإلجبار، فال يجب أن يكون 

هناك أوامر قسرية بارتداء الحجاب ألن الفتاة بلغت 
ع سن معينة، كما و إنه ال يجب أن يكون هناك من
 ألن الفتاة ما زالت صغيرة او دون سن معينة.

 
ل يتوجب على الشخص ان يرتدي حجاب أثناء ه

 الصالة؟
 

ارتداء الحجاب أثناء الصالة او العبادة هي من 
تعاليم اإلسالم و واجباته، و هو مظهر من مظاهر 

تعظيم هللا عز و جل. غالبية المسلمين يغطون 
نساء ال  رؤوسهم  أثناء الصالة، و لكن يوجد

 يفعلون ذلك.
 

أن ترتدي المرأة الحجاب أو أن ال ترتديه، 
 انه قرارها الشخصي

 
 tünewsفي مكتب تحرير جريدة ال

INTERNATIONAL   تم إنشاء فريق عمل
يضم الفريق كل  لبحث موضوع ارتداء الحجاب.

حليمة  ، طمة صالحي، فافمن :علياء عبد خل
 .ميخائيل سايفرت، ابراهيم

قام هذا الفريق بإجراء مقابالت للتعرف على 
المختلفة في هذا النطاق، في نهاية مقابالتهم  اآلراء

انتهى بهم المطاف إلى المتخصصة بشؤون 
الناشئين في المركز اإلسالمي بجامعة توبنغن 

السيدة ألفت فاهيما، و قد أجري معها مقابلة 
فكان النقاش   تفصيلية فيما يخص هذا الموضوع

 الي:الت
 

أنتي سيدة محجبة، فما هي تجربتكي  سيدة الفت،
 الشخصية مع الحجاب؟

 
السيدة ألفت: بدأت بارتداء الحجاب عندما كنت في 

المرحلة الثانوية، لم يكن في المدرسة حينها 
طالبات من أصول اجنبية إال أنا و اخواتي. كان 

المدرسون حينها يظنون أننا نرتدي الحجاب قسرا، 
يثير شفقتهم و تعاطفهم معنا، و لكن و كان ذلك 

و اعتادوا علينا. و قلَّما   سرعان ما تبدل األمر
تعرضنا لمواقف مزعجة في الطريق او في وسائل 
النقل كأن يتكلم أحدهم بعض الكلمات و نحن على 

 .احد المواقف بانتظار حافلة النقل
 

كيف تجري األمور في الحياة المهنية و أثناء 
 العمل؟

 
ملت في العديد من المدارس و انا ارتدي لقد ع

 حجابي، لم يكن هناك أي مشكلة على اإلطالق. 
صدر قانون بمنع ارتداء الحجاب  2008في عام 

في المدارس و عندها لم يسمح لي أن ارتدي 
 حجابي. 

فقط في الدروس الدينية اإلسالمية يمكن للمرأة ان 
 .ترتدي الحجاب، هذا شيء غير معقول

 
 هذا القانون إلى يومنا هذا؟هل يسري 

 
قبل ثالث سنوات تم إيقاف العمل بهذا القانون، ألنه 
ال يتوافق مع القواعد األلمانية األساسية فيما يخص 

الحريات الشخصية و منها حرية االعتقاد .قبل 
إلغاء القانون كنت قد حصلت على منحة للدراسة 

لو ان لم يكن لدي  الجامعية و غادرت المدرسة.
قبلت الحل الوسط وما كنت ه الفرصة، لكنت قد هذ

 قد ارتديت الحجاب.
 
ما هي العوامل التي ساعدتكي على أن تحافظي  

 على حجابكي حتى اليوم؟
 

بادئ األمر كان إيماني هو الذي يقويني، إلى أن 
أصبح الحجاب جزءا مني و من عاداتي و من 

 ثيابي.
لطالما تحدث الناس معي عن الحجاب و لربما 

كما أن عملي في  طالعوني بنظرات غريبة.
الجامعة كان من األشياء األولية التي ساعدتني، إذ 

ان الحجاب ال يشكل اي إعاقة خالل الدراسة او 
 العمل الجامعي.

الشيء المهم في الشخص خالل الحياة الجامعية هو 
طريقة التفكير و مدى قدرة الشخص على التفاعل 

جامعة استطعت أن في ال و العمل مع اآلخرين.
أكون تماما كما أنا بالواقع و أن أجد ذاتي ضمن 

تلك هي روعة الجامعة، إنها  شخصيتي الحقيقية.
الحيز المحمي و المصان، إذ أن االهتمام العلمي و 
التعليمي هو الذي يتقدم كل شيء و يتفوق على ما 

 سواه.
 

تواجه المرأة المحجبة العديد من المشاكل ولكن 
 ما هو رأيك بذلك؟  ،ضمن عملها

 
في السابق كانت تعمل المرأة المحجبة في ألمانيا 

كعاملة نظافة و لم يكن الحجاب آنذاك يعيق عملها، 
أما اليوم فالكثير من النساء المحجبات يكملن 

دراستهن الجامعية أو التعليم المهني و هذا يؤهلهن 
لشغل مهن عليا او راقية، من الممكن في قطاع 

القطاع الطبي او الحقوق. الذي حدث  البنوك أو
مؤخرا هو أنه عند تغير طبيعة المهنة أصبح 

الحجاب فجأة مشكلة تواجه المرأة المحجبة. و 
التساؤل هنا : فيما اذا كان هناك ثمة أسباب 

موضوعية و منطقية لمنع الحجاب في بعض 
المهن، فإذا لم تتوافر تلك األسباب التي توضح 

عمل كما هو الحال في تعارض الحجاب مع ال
القرار الذي تم اتخاذه بحق الطالبات في المدارس. 
و في حال تم إقصاء المرأة عن العمل فقط بسبب 
الحجاب فإن عليها أن تدافع عن حقوقها في نطاق 

 قانون المساواة الموجود في ألمانيا.
 

هل يتوجب على المسلمة ارتداء الحجاب؟ و كيف 
 التوجيه القرآني في ذلك؟ ويجب أن تبدو؟ و ما ه

 
هذا سؤال صعب من ناحية العقيدة. تحدث القرآن 

في ثالثة مواضع عن حجاب المرأة، و لكن ما هو 
مراد هللا تعالى من الحديث هذا ما سعى الباحثون 
في العقيدة إليجاده. الجلباب هل هو غطاء الرأس 
او الشال أم إنه الثوب الكامل الذي اعتادت النساء 

ماضي على ارتدائه من الكتفين و حتى في ال
القدمين. سابقا لم تكن تغطى منطقة أعلى الصدر 
او ما تحت العنق، و القرآن حث على أن يكون 

لباس المرأة محتشم و ان ال تكون مفاتنها ظاهرة 
للعيان. تحدث القرآن في موضع آخر عن الحجاب، 
و قد كان الحديث موجها لنساء النبي بشكل خاص 

ذا السياق كان المراد من كلمة الحجاب و في ه
ليس غطاء الرأس او الثياب، و إنما كان المقصود 

منه هو الستار او الفاصل الذي يحجب الشخص 

أن ترتدي المرأة الحجاب أو أن ال ترتديه، 
 انه قرارها الشخصي

 
 tünewsفي مكتب تحرير جريدة ال

INTERNATIONAL   تم إنشاء فريق عمل
يضم الفريق كل  لبحث موضوع ارتداء الحجاب.

حليمة  ، طمة صالحي، فافمن :علياء عبد خل
 .ميخائيل سايفرت، ابراهيم

قام هذا الفريق بإجراء مقابالت للتعرف على 
المختلفة في هذا النطاق، في نهاية مقابالتهم  اآلراء

انتهى بهم المطاف إلى المتخصصة بشؤون 
الناشئين في المركز اإلسالمي بجامعة توبنغن 

السيدة ألفت فاهيما، و قد أجري معها مقابلة 
فكان النقاش   تفصيلية فيما يخص هذا الموضوع

 الي:الت
 

أنتي سيدة محجبة، فما هي تجربتكي  سيدة الفت،
 الشخصية مع الحجاب؟

 
السيدة ألفت: بدأت بارتداء الحجاب عندما كنت في 

المرحلة الثانوية، لم يكن في المدرسة حينها 
طالبات من أصول اجنبية إال أنا و اخواتي. كان 

المدرسون حينها يظنون أننا نرتدي الحجاب قسرا، 
يثير شفقتهم و تعاطفهم معنا، و لكن و كان ذلك 

و اعتادوا علينا. و قلَّما   سرعان ما تبدل األمر
تعرضنا لمواقف مزعجة في الطريق او في وسائل 
النقل كأن يتكلم أحدهم بعض الكلمات و نحن على 

 .احد المواقف بانتظار حافلة النقل
 

كيف تجري األمور في الحياة المهنية و أثناء 
 العمل؟

 
ملت في العديد من المدارس و انا ارتدي لقد ع

 حجابي، لم يكن هناك أي مشكلة على اإلطالق. 
صدر قانون بمنع ارتداء الحجاب  2008في عام 

في المدارس و عندها لم يسمح لي أن ارتدي 
 حجابي. 

فقط في الدروس الدينية اإلسالمية يمكن للمرأة ان 
 .ترتدي الحجاب، هذا شيء غير معقول

 
 هذا القانون إلى يومنا هذا؟هل يسري 

 
قبل ثالث سنوات تم إيقاف العمل بهذا القانون، ألنه 
ال يتوافق مع القواعد األلمانية األساسية فيما يخص 

الحريات الشخصية و منها حرية االعتقاد .قبل 
إلغاء القانون كنت قد حصلت على منحة للدراسة 

لو ان لم يكن لدي  الجامعية و غادرت المدرسة.
قبلت الحل الوسط وما كنت ه الفرصة، لكنت قد هذ

 قد ارتديت الحجاب.
 
ما هي العوامل التي ساعدتكي على أن تحافظي  

 على حجابكي حتى اليوم؟
 

بادئ األمر كان إيماني هو الذي يقويني، إلى أن 
أصبح الحجاب جزءا مني و من عاداتي و من 

 ثيابي.
لطالما تحدث الناس معي عن الحجاب و لربما 

كما أن عملي في  طالعوني بنظرات غريبة.
الجامعة كان من األشياء األولية التي ساعدتني، إذ 

ان الحجاب ال يشكل اي إعاقة خالل الدراسة او 
 العمل الجامعي.

الشيء المهم في الشخص خالل الحياة الجامعية هو 
طريقة التفكير و مدى قدرة الشخص على التفاعل 

جامعة استطعت أن في ال و العمل مع اآلخرين.
أكون تماما كما أنا بالواقع و أن أجد ذاتي ضمن 

تلك هي روعة الجامعة، إنها  شخصيتي الحقيقية.
الحيز المحمي و المصان، إذ أن االهتمام العلمي و 
التعليمي هو الذي يتقدم كل شيء و يتفوق على ما 

 سواه.
 

تواجه المرأة المحجبة العديد من المشاكل ولكن 
 ما هو رأيك بذلك؟  ،ضمن عملها

 
في السابق كانت تعمل المرأة المحجبة في ألمانيا 

كعاملة نظافة و لم يكن الحجاب آنذاك يعيق عملها، 
أما اليوم فالكثير من النساء المحجبات يكملن 

دراستهن الجامعية أو التعليم المهني و هذا يؤهلهن 
لشغل مهن عليا او راقية، من الممكن في قطاع 

القطاع الطبي او الحقوق. الذي حدث  البنوك أو
مؤخرا هو أنه عند تغير طبيعة المهنة أصبح 

الحجاب فجأة مشكلة تواجه المرأة المحجبة. و 
التساؤل هنا : فيما اذا كان هناك ثمة أسباب 

موضوعية و منطقية لمنع الحجاب في بعض 
المهن، فإذا لم تتوافر تلك األسباب التي توضح 

عمل كما هو الحال في تعارض الحجاب مع ال
القرار الذي تم اتخاذه بحق الطالبات في المدارس. 
و في حال تم إقصاء المرأة عن العمل فقط بسبب 
الحجاب فإن عليها أن تدافع عن حقوقها في نطاق 

 قانون المساواة الموجود في ألمانيا.
 

هل يتوجب على المسلمة ارتداء الحجاب؟ و كيف 
 التوجيه القرآني في ذلك؟ ويجب أن تبدو؟ و ما ه

 
هذا سؤال صعب من ناحية العقيدة. تحدث القرآن 

في ثالثة مواضع عن حجاب المرأة، و لكن ما هو 
مراد هللا تعالى من الحديث هذا ما سعى الباحثون 
في العقيدة إليجاده. الجلباب هل هو غطاء الرأس 
او الشال أم إنه الثوب الكامل الذي اعتادت النساء 

ماضي على ارتدائه من الكتفين و حتى في ال
القدمين. سابقا لم تكن تغطى منطقة أعلى الصدر 
او ما تحت العنق، و القرآن حث على أن يكون 

لباس المرأة محتشم و ان ال تكون مفاتنها ظاهرة 
للعيان. تحدث القرآن في موضع آخر عن الحجاب، 
و قد كان الحديث موجها لنساء النبي بشكل خاص 

ذا السياق كان المراد من كلمة الحجاب و في ه
ليس غطاء الرأس او الثياب، و إنما كان المقصود 

منه هو الستار او الفاصل الذي يحجب الشخص 
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ايضا هل تستطيع المرأة إظهار حرمتها امام هللا 
 بدون حجاب؟

 
نعم، الحجاب ليس دعامة اساسية لالعتقاد مثل 

هذه مسألة بيني وبين هللا. فقط الصالة و الصوم. 
هللا يستطيع الحكم على اعتقادي و تديني وهذا ال 

. هذا ال يسمح ان نجيز الحد يسمح اي انسان اخر
جيدون او سيئون، تديني اخر ان يقول لنا، اذا نحن 

 او غير تديني.
 
 

###Bio 
في مدينة كابل في  Fatima Ulfat ولدت

أفغانستان و وصلت مع والدتيها إلى ألمانيا في سنة 
 Duisburg-Essen . تخرجت من جامعة١٩٨٤

عملت في دائرة التدريس في المرحلة االبتدائية و
في سنة  .Essen في مدارس مختلفة في مدينة

حصلت على الدكتورة بموضوع عالقة  ٢٠١٦
 ٢٠١٧األطفال المسلمين في هللا. منذ ينائر سنة 

هي أستاذة مساعدة وصاحبة قسم علم التربية 
الدينية في معهد العلوم اإلسالمية في جامعة 
توبنغن. تطالع عن المفاهيم الدينية للمسلمين 

 .في ألمانيا الصغار
 

####K1 
 لماذا تلبسين الحجاب؟

 
سألت هذا السؤال إلى صديقتي ديما )ُغير االسم( 

 .سنة وهي تسكن مع أختها في ألمانيا ٢٤وعمرها 
الحجاب هو بالنسبة لي جزء من عبادة هللا ألن "

هذا هو المنصوص عليه في القرآن." تعتبر 
 الحجاب شيء مهًما في حياتها وقالت إنها بدأت

سنة. تقول إن الحجاب هو  ١٢تلبس الحجاب بعمر 
جزء من إيماني ولكن البحث عن العمل صعب جدا 

لها بالحجاب. "لكن لُبس الحجاب شيء مهم جدا 
 ".بالنسبة لكثيرين من النساء
 المقابلة لعالية عبد خالف

 
####K2 

 حرية لبس الحجاب وغيره
 

سنة  ٢٥لقد جاءت فاطمة من أفغانستان وعمرها 
في توبنغن. هي   VHSحضر درس لغة في الوت

 .Kusterdingenتسكن في مدينة 
سألتها عن رأيها في لبس الحجاب. أجابت أنها لم 

تشعر بحالة جيدة بالحجاب وحتى كانت خجلة. 
أرادت الوصول إلى مجتمع متفتح حيث ال يلبس 
أحد حجابا. في البداية كان صعبا جدا لها أن ال 

فهي تشعر بحالة أحسن  تلبس الحجاب. أما اآلن
بدون الحجاب. تفكر أنها تعيش كما يعيش 

اآلخرون اآلن. إنه من األفضل للفتيات تحت سن 
سنة إذا ما كان من الواجب عليهن أن يلبسن  ١٨

الحجاب، حتى إذا كان عند العائلة أسباب جيدة أو 
ينّص عليه الدين. بالنسبة لفاطمة ال فرق بين 

 .كلهن متساوية النساء المحجبات وغيرهن،
يعتقد زوجها اال يجب على النساء أن يلبسن 

الحجاب، فعلى كل واحدة أن تختار نسفها. بالنسبة 
له تبدو المحجبات أجمل والحجاب هو من الثياب 

 .الموضوية
 المقابلة لفاطمة صالحي

 
####K3 

تدريب مهني فقط بدون حجاب؟ لكن: أليس ذلك 
 حق بشري؟

 
سنة مع زوجها  ٣١ وعمرها Madineلقد جاءت 

وبناتها الثالث من إيران إلى ألمانيا. هي من منطقة 
أهواز وأقلية لغوية تتكلم العربية وال الفارسية كلغة 

 :األم. تقول مدينة
قد لبست الحجاب منذ الصف األول في المدرسة "

فكان هذا من اإلجباري في إيران. أردت أن أبدأ 
العمل بتدريب مهني في ألمانيا وتقدمت لطلب 

كممرضة لكبار السن أوال وبعد هذا كبائعة ولم 
أحصل على شيء إال أجوبة سلبية. كانت المقابلة 

دقائق قالت رئيسة المخبز  ٥طولها ليست اكثر من 
لي إن التدريب بالحجاب غير ممكن. فاخترت 
اختياًرا صعًبا جًدا والمرة التالية تقدمت للطلب 

تدريب بدون الحجاب. كذلك حصلت على مكان 
في سوبرماركت ورخصة للتأهيل البدئي وللتعليم 

التدريبي كمتخصصة للبيع بالتجزئة. منذ ذلك 
الوقت لم ألبس الحجاب. ليس هذا من السهل 

بالنسبة لي وأما عائلتي فال يعرفون ذلك ألن ال 
يمكنني أن أخبرهم به. ولكن أعتقد أنه بإمكاني أن 

كثيرون  أعبر عن إيماني بدون حجاب أيضا. يوجد
من المسلمات ال يلبسن الحجاب وزوجي ال يحكم 
علي. فيقول إن المهم هو قلب طاهر وال أن تلبس 
المرأة حجابا أم ال. ولكن في الواقع فكرت أنه من 

حقوق البشر التعبير عن اإليمان بالحجاب إثناء 
 ".التدريب التعليمي

 Michael Seifert.المقابلة ل
 

####K4 
 المسبقة من طريق لقاءاتتقليل األحكام 

 
 المشروعمقابلة عن موضوع الحجاب مع مؤسسة 

"Junge Heldinnen"  ،Angelika Reicherter. 
 ما هو رأيك الشخصي في الحجاب؟

في الواقع ليس عندي رأي خاص عن الحجاب. 
أعتقد أنه تعبير عن قَِيم الدين. يعني شيء شخصي 

أفهم أن جدا، ُيعطى من قبل العائلة إلى الطفل. 
الحجاب يمكنه أن يعني أحساس الوطن أو االنتماء 

أو حتى اعتماد عندما ... في الغربة. أعتقد أن 
 .الحجاب شيء ... جدا ومهم للنساء الالتي يلبسنه

كيف يجب أن يتعامل المجتمع مع هذا 
تواجه الكثير من النساء صعوبات في   الواقعة

 بات؟الحياة اليومية والعمل أيضا اذا كّن محج
أفكر أنه من الممكن أن تكون لقاءات بين ناس 

Eine der vielen Kopftuch-Varianten. 
 Foto: tünews INTERNATIONAL/M. Elyasian.

خانم ها میتوانند در مورد پوشیدن یا 
 شیدن روسری آزادانه تصمیم بگیرندنپو

 
در مورد موضوع پوشیدن روسری، هیئت 

" تونیوز" یک گروه کاری متشکل از تحریریه 
خانم ها عالیه عبدالخالف، فاطمه صالحی، حلیمه 

جهت مصاحبه ابراهیم و آقای میشاییل زایفرت را 
با افراد مختلف و گرفتن نظریات آنها گرد هم 

شهر توبینگن به به دانشگاه است. در آغاز آورده 
رفته و یک مصاحبه با استاد دانشگاه، خانم فاطمه 

درختم  الفت در مرکز فقه اسالمی انجام داده ایم.
یک سری مصاحبه های کوتاه با این گزارش 

 است.آشنایان و نظریات متفاوت آنها آورده شده 
 

خانم الفت ) که خود ایشان شخصا روسری 
میپوشند( کدام تجارب را در قسمت پوشیدن 

 روسری خود دارید؟
 

الفت: پوشیدن روسری را من از زمانی که در 
دوران متوسطه ) گمنازیم( درس میخواندم، آغاز 

تنها شاگردان  آن زمان من و خواهرانم، کردم.
. معلمم در ممکتب بودیم که اصلیت آلمانی نداشتی

ابتدا حس همدردی همراه من داشت، چرا که او 
فکر میکرد در قسمت پوشیدن روسری مردد 

خواهم شد. اما در واقعیت من به پوشیدن آن زود 
عادت گرفته و در طول این مدت در هیچ کدام 
محیطی) خیابان، اتوبوس، ایستگاه قطارو....( 

پیش تقریبا هیچ کدام خاطره بدی ندارم. به ندرت 
آمده است که فردی به طور مثال در ایستگاه 

برخورد غیر دوستانه داشته، اما در کل اتوبوس 
 تجربه بدی درین زمینه نداشته ام.

 
زندگی کاری شما با در نظر داشت محجبه 

 بودنتان چطور میگذرد؟
 

من در مدارس زیادی کارکرده ام وهمیشه 
هیچ کدام مشکلی در این  روسری داشته و با

یک  2008م. در سال زمینه تا برخورد نکرد
قانون جدیدی طرح شد که در مدارس، پوشیدن 
روسری منع شده بود و من اجازه نداشتم که با 
توجه به کارم در مدارس به پوشیدن روسری 

نها افرادی که در زمینه تدریس ادامه بدهم. ت
از لحاظ مشغول به وظیفه بودن  یاسالم مضامین

تئوری مانعی برای پوشیدن روسری نداشتند که 
قانون با آزادی فرد در  اینتصویب به نظرم 

 بود. تضاد
 

 آیا این قانون هنوز هم دارای اعتبار است؟
 

که این قانون برداشته شده حدود سه سال هست 
است، چرا که با قانون اساسی آلمان مطابقت 

قانون، مسیر  من قبل از برداشتن اینالبته نداشت. 
دیگری را برای خود انتخاب کرده بودم. کار در 

مکتب را ترک گفته و بورسیه گرفته و برای 
گرفتن دکترا در دانشگاه و همچنان کار در آنجا 

اگر این امکان ادامه تحصیل یا  اقدام کرده بودم.
د، شاید من هم به مآ کار در دانشگاه پیش نمی

نپوشیدن  ، ماندن در مکتب وعنوان یک راه
 روسری را انتخاب کرده بودم!

 
چه کسی یا چه چیزی شما را در پوشیدن 

 روسری تا به امروز کمک کرده است؟
 

 در ابتدا این توانایی رو، اعتقادات من به من
شده بود  بخشیده است. این مسئله نیز برایم عادی

که گهگاهی بعضی افراد مرا با روسری میدیدند 
و درباره آن صحبت میکردند. اما کار در دانشگاه 

مهم ترین کمک کننده من در پوشیدن روسری 
بود. درآنجا اهمیت نداشت که من چگونه لباس 

میپوشم، تنها این که چطور فکر میکنم و چه 
گر افکاری دارم و چطور میتوانم همراه افراد دی

همکاری کنم، از اهمیت برخوردار بود. آنجا، 
جایی بود که من میتوانستم خودم باشم، 

همانطوری که هستم. این یکی از نکات مثبت 
دانشگاه است که معیار اصلی تنها دانش و 

 معلومات افراد هست که مورد اهمیت قرار دارد.
 

زمانی که روسری در بعضی مشاغل، خانم ها 
میشوند، دراین مورد  مواجهبا مشکل میپوشند، 

 نظر خود را بگویید.
 
به سر  روسری ش از این زمان، خانمهایی کهپی

داشتند، اصوال به عنوان نظافتکار مشغول به کار 
بودند، که در این زمینه کاری به هرصورت 
پوشیدن روسری کدام مزاحمتی را برای آنها 

نداشت. امروزه اکثریت خانم ها دوره کارآموزی 
) اوسبیلدونگ( یا یک رشته تحصیلی را به اتمام 

تر از میرسانند و بنابر آن مشاغلی با درجات باال
جمله کار در بانکها، یا در زمینه طب و زمینه 

آنها مطابقت میکند.  های حقوقی با درجه تحصیلی
با مشکلی روبه رو میگردیم که در  اما در اینجا

 برای ما مطرح میکند، که لحظه اول سوالی را
آیا به طور کلی قانون منع پوشیدن روسری، دلیل 

خانمها از منصفانه ای برای دور نگه داشتن این 
بعضی شغل های بخصوص است؟ اگر اینطور 

نیست، پس قانون ممنوعیت پوشیدن روسری 
چنانچه  قانونی است که قابلیت تطبیق را ندارد،

آنرا به اجرای ممنوعیت قانون اساسی در مکاتب 
تصویب رسانده است. زمانی که خانمها به خاطر 

پوشیدن روسری از سوی بازار کار مورد 
مجبورند برای دفاع از بگیرند، تبعیض قرار 

اعتقادات خود متمایل به شغل هایی میگردند که 
 در آن تبعیضی وجود ندارد.

 
آیا خانمهای مسلمان مجبور به پوشیدن روسری 

هستند؟ و در قرآن در این مورد چه ذکر شده 
 است؟
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رفته و یک مصاحبه با استاد دانشگاه، خانم فاطمه 

درختم  الفت در مرکز فقه اسالمی انجام داده ایم.
یک سری مصاحبه های کوتاه با این گزارش 

 است.آشنایان و نظریات متفاوت آنها آورده شده 
 

خانم الفت ) که خود ایشان شخصا روسری 
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از لحاظ مشغول به وظیفه بودن  یاسالم مضامین

تئوری مانعی برای پوشیدن روسری نداشتند که 
قانون با آزادی فرد در  اینتصویب به نظرم 

 بود. تضاد
 

 آیا این قانون هنوز هم دارای اعتبار است؟
 

که این قانون برداشته شده حدود سه سال هست 
است، چرا که با قانون اساسی آلمان مطابقت 

قانون، مسیر  من قبل از برداشتن اینالبته نداشت. 
دیگری را برای خود انتخاب کرده بودم. کار در 

مکتب را ترک گفته و بورسیه گرفته و برای 
گرفتن دکترا در دانشگاه و همچنان کار در آنجا 

اگر این امکان ادامه تحصیل یا  اقدام کرده بودم.
د، شاید من هم به مآ کار در دانشگاه پیش نمی

نپوشیدن  ، ماندن در مکتب وعنوان یک راه
 روسری را انتخاب کرده بودم!

 
چه کسی یا چه چیزی شما را در پوشیدن 

 روسری تا به امروز کمک کرده است؟
 

 در ابتدا این توانایی رو، اعتقادات من به من
شده بود  بخشیده است. این مسئله نیز برایم عادی

که گهگاهی بعضی افراد مرا با روسری میدیدند 
و درباره آن صحبت میکردند. اما کار در دانشگاه 

مهم ترین کمک کننده من در پوشیدن روسری 
بود. درآنجا اهمیت نداشت که من چگونه لباس 

میپوشم، تنها این که چطور فکر میکنم و چه 
گر افکاری دارم و چطور میتوانم همراه افراد دی

همکاری کنم، از اهمیت برخوردار بود. آنجا، 
جایی بود که من میتوانستم خودم باشم، 

همانطوری که هستم. این یکی از نکات مثبت 
دانشگاه است که معیار اصلی تنها دانش و 

 معلومات افراد هست که مورد اهمیت قرار دارد.
 

زمانی که روسری در بعضی مشاغل، خانم ها 
میشوند، دراین مورد  مواجهبا مشکل میپوشند، 

 نظر خود را بگویید.
 
به سر  روسری ش از این زمان، خانمهایی کهپی

داشتند، اصوال به عنوان نظافتکار مشغول به کار 
بودند، که در این زمینه کاری به هرصورت 
پوشیدن روسری کدام مزاحمتی را برای آنها 

نداشت. امروزه اکثریت خانم ها دوره کارآموزی 
) اوسبیلدونگ( یا یک رشته تحصیلی را به اتمام 

تر از میرسانند و بنابر آن مشاغلی با درجات باال
جمله کار در بانکها، یا در زمینه طب و زمینه 

آنها مطابقت میکند.  های حقوقی با درجه تحصیلی
با مشکلی روبه رو میگردیم که در  اما در اینجا

 برای ما مطرح میکند، که لحظه اول سوالی را
آیا به طور کلی قانون منع پوشیدن روسری، دلیل 

خانمها از منصفانه ای برای دور نگه داشتن این 
بعضی شغل های بخصوص است؟ اگر اینطور 

نیست، پس قانون ممنوعیت پوشیدن روسری 
چنانچه  قانونی است که قابلیت تطبیق را ندارد،

آنرا به اجرای ممنوعیت قانون اساسی در مکاتب 
تصویب رسانده است. زمانی که خانمها به خاطر 

پوشیدن روسری از سوی بازار کار مورد 
مجبورند برای دفاع از بگیرند، تبعیض قرار 

اعتقادات خود متمایل به شغل هایی میگردند که 
 در آن تبعیضی وجود ندارد.

 
آیا خانمهای مسلمان مجبور به پوشیدن روسری 

هستند؟ و در قرآن در این مورد چه ذکر شده 
 است؟
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عن رؤية اآلخر. و كان ذلك مراعاة لمكانة 
زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم و حتى ال 

يزعجهن أحد بأن يدخل إلى مكان يقمن فيه دون 
 استئذان.

لموضع الثالث الذي تحدث فيه القرآن عن أما ا
إذ أوجب  ،الحجاب، فقد كان الحديث عن الخمار

أن ال تظهر مفاتنها، و أن تتحلى  على المرأة
بالحياء و العفة و الفضيلة. غطاء الرأس آنذاك كان 

داللة على أن المرأة من سادة القوم، و أنها ذات 
نسب رفيع و مكانة. كما كان يعبر عن طبقات 

لمجتمع، إذ أن نساء طبقة العبيد كنَّ ال يغطين ا
رؤوسهن. للحجاب مكانة روحية كبيرة عند الكثير 
من النساء، حيث أنه من هدي النبي صلى هللا عليه 

وسلم و تعاليمه، و هو تعبير عن طاعة هللا و 
محبته و امتثال اوامره، ال أعرف فلربما كان 

ت و األمر قبل اإلسالم أيضا كذلك. لقد تطور
تعددت أشكال الحجاب خالل القرون الماضية تبعا 
لتنوع البلدان و امتدادها. يوجد اليوم أشكال جديدة 
للحجاب و هي ذات مظهر أنيق و مناسب للعصر 

 .Turbanو يطلق عليه اسم 
 

هل تعد رؤية عنق المرأة مشكلة فيما يتعلق 
 بالحجاب؟

 
في هذا غير محدد، اليوم يوجد الكثير من االشكال 

يريدن ، الن النساء الكبار و الفتيات الموضى
اس الظهور بشكل جيد، وهكذا يناسبن شكل اللب

الهوتي ال حسب المحيط و الموضى. المنظر 
و خطأ. الحجاب يعني صحيح يستطيع ان يقال ماذا 

من و الكاملة حماية المرأة  الكبرىبمعانيه 
هنا في الغرب مضايقة المرأة االزعاج. عندما يتم 

سبب الحجاب، فأنه يسمع دائما، انه تم إزعاج ب
، بالتالي يفقد الحجاب وضيفته المرأة بالحجاب

ان االسالم في  كحامي. يجب ان يرى الشخص
التي بحاجة تحول في االوضاع الجديدة و االسئلة 

ان لم الى اجابة ألنه في السياق التاريخي و القر
سنة  1400يوجد قواعد كن قبل يتكون و لم يكن. 

جيدات صحيحات التي يجب ان اليوم بشكل جديد 
 ان نفكر.

 
 هل ارتداء الحجاب قرار طوعي و إختياري؟

 
بكل تأكيد، إنه قرار المرأة الشخصي. أن ترتدي 

المرأة الحجاب أو أن ال ترتديه هو قرارها 
الشخصي و هي حرة باتخاذه. ال يوجد في ألمانيا 

جاب كما هو قانون يحّتم على المرأة ارتداء الح
الحال في المملكة العربية السعودية. و يمكن للمرأة 

في ألمانيا ان تتوصل إلى شيء :إن الغاية من 
تشريع الحجاب هو حماية المرأة و الحفاظ عليها 

من ناحية، و هو دليل على طاعة هللا و امتثال أمره 
من ناحية أخرى. أنا أعيش في دولة قانون و 

تؤمن لي الحماية، لذلك  حقوق و الحكومة هي التي
فإن الحجاب هنا هو دليل على امتثالي ألوامر هللا 

 تعالى و برهانا على محبته.
 

 هل يجب ان يغطي الحجاب كامل الشعر؟
 

ال يوجد في التقاليد شاهد هذه مسألة شخصية جدا. 
استطيع ان اقول انه صحيح او خطأ. لهذا، لهذا ال 

بسرور الى يرتدن الحجاب انني اعرف نساء 
، و اعرف الوراء، بحيث انه يرى بعض الشعر

ينبغي ان نساء اخرى ال يبينن اي شعر. المرأة 
 ترتدي الحجاب بحيث ان تشعر به مناسبا.

 
هل يعد غطاء الرأس مع القميص و البنطال 

حجاب كامل للمرأة؟ أم إنه يجب أن ترتدي ثوب و 
هل يشترط أن يكون الثوب طويل ام يمكن أن 

 قصير؟يكون 
 

األجابة عن هذا السؤال تتعلق بما يسمى ) 
العورة(، و التي يجب أن تكون مغطاة. العورة عند 
الرجال هي المنطقة الواقعة بين الصرة و الركبة. 
عند النساء فاألمر مختلف، فهناك آراء عديدة في 

 بالتشريعفبعض العلماء و الباحثين  هذا المجال،
لقدمين يجب أن اإلسالمي يقولون إن الوجه و ا

تغطى أيضاً، أما البعض اآلخر فلديهم رأي 
مختلف. ال يوجد فصل واضح من خالل القرآن في 
هذه المسألة، فكل شخص يمكن أن يلتزم برأي من 
اآلراء الموجودة في تحديد العورة حسب ما يتوافق 

مع المجتمع الذي يعيش فيه و ضمن نطاق 
 االحتشام.

 
تدي الحجاب قبل سن هل يتوجب على الفتاة أن تر

 ؟ أم إنه يمكن أن تقرر ذلك بعد هذا العمر؟18ال 
 

يجب أن تؤخذ الحاالت الفردية . إنه سؤال جيد
بعين االعتبار، حيث أنه يوجد فتيات يرغبن 

يرغبن بدخول عالم من هن  ألنهنبارتداء الحجاب 
أكبر سنا أو أن يقلدن الكبار، فإذا كانت الفتاة تريد 

ها طواعية، فيمكنها ان تجرب هذا، هذا األمر بنفس
فإذا لم يعجبها األمر فيمكنها أن تتركه او ان تؤجله 

إلى وقت الحق. مثل هذه القضايا الشخصية ال 
يجب أن يتم طرحها باإلجبار، فال يجب أن يكون 

هناك أوامر قسرية بارتداء الحجاب ألن الفتاة بلغت 
ع سن معينة، كما و إنه ال يجب أن يكون هناك من
 ألن الفتاة ما زالت صغيرة او دون سن معينة.

 
ل يتوجب على الشخص ان يرتدي حجاب أثناء ه

 الصالة؟
 

ارتداء الحجاب أثناء الصالة او العبادة هي من 
تعاليم اإلسالم و واجباته، و هو مظهر من مظاهر 

تعظيم هللا عز و جل. غالبية المسلمين يغطون 
نساء ال  رؤوسهم  أثناء الصالة، و لكن يوجد

 يفعلون ذلك.
 

ايضا هل تستطيع المرأة إظهار حرمتها امام هللا 
 بدون حجاب؟

 
نعم، الحجاب ليس دعامة اساسية لالعتقاد مثل 

هذه مسألة بيني وبين هللا. فقط الصالة و الصوم. 
هللا يستطيع الحكم على اعتقادي و تديني وهذا ال 

. هذا ال يسمح ان نجيز الحد يسمح اي انسان اخر
جيدون او سيئون، تديني اخر ان يقول لنا، اذا نحن 

 او غير تديني.
 
 

###Bio 
في مدينة كابل في  Fatima Ulfat ولدت

أفغانستان و وصلت مع والدتيها إلى ألمانيا في سنة 
 Duisburg-Essen . تخرجت من جامعة١٩٨٤

عملت في دائرة التدريس في المرحلة االبتدائية و
في سنة  .Essen في مدارس مختلفة في مدينة

حصلت على الدكتورة بموضوع عالقة  ٢٠١٦
 ٢٠١٧األطفال المسلمين في هللا. منذ ينائر سنة 

هي أستاذة مساعدة وصاحبة قسم علم التربية 
الدينية في معهد العلوم اإلسالمية في جامعة 
توبنغن. تطالع عن المفاهيم الدينية للمسلمين 

 .في ألمانيا الصغار
 

####K1 
 لماذا تلبسين الحجاب؟

 
سألت هذا السؤال إلى صديقتي ديما )ُغير االسم( 

 .سنة وهي تسكن مع أختها في ألمانيا ٢٤وعمرها 
الحجاب هو بالنسبة لي جزء من عبادة هللا ألن "

هذا هو المنصوص عليه في القرآن." تعتبر 
 الحجاب شيء مهًما في حياتها وقالت إنها بدأت

سنة. تقول إن الحجاب هو  ١٢تلبس الحجاب بعمر 
جزء من إيماني ولكن البحث عن العمل صعب جدا 

لها بالحجاب. "لكن لُبس الحجاب شيء مهم جدا 
 ".بالنسبة لكثيرين من النساء
 المقابلة لعالية عبد خالف

 
####K2 

 حرية لبس الحجاب وغيره
 

سنة  ٢٥لقد جاءت فاطمة من أفغانستان وعمرها 
في توبنغن. هي   VHSحضر درس لغة في الوت

 .Kusterdingenتسكن في مدينة 
سألتها عن رأيها في لبس الحجاب. أجابت أنها لم 

تشعر بحالة جيدة بالحجاب وحتى كانت خجلة. 
أرادت الوصول إلى مجتمع متفتح حيث ال يلبس 
أحد حجابا. في البداية كان صعبا جدا لها أن ال 

فهي تشعر بحالة أحسن  تلبس الحجاب. أما اآلن
بدون الحجاب. تفكر أنها تعيش كما يعيش 

اآلخرون اآلن. إنه من األفضل للفتيات تحت سن 
سنة إذا ما كان من الواجب عليهن أن يلبسن  ١٨

الحجاب، حتى إذا كان عند العائلة أسباب جيدة أو 
ينّص عليه الدين. بالنسبة لفاطمة ال فرق بين 

 .كلهن متساوية النساء المحجبات وغيرهن،
يعتقد زوجها اال يجب على النساء أن يلبسن 

الحجاب، فعلى كل واحدة أن تختار نسفها. بالنسبة 
له تبدو المحجبات أجمل والحجاب هو من الثياب 

 .الموضوية
 المقابلة لفاطمة صالحي

 
####K3 

تدريب مهني فقط بدون حجاب؟ لكن: أليس ذلك 
 حق بشري؟

 
سنة مع زوجها  ٣١ وعمرها Madineلقد جاءت 

وبناتها الثالث من إيران إلى ألمانيا. هي من منطقة 
أهواز وأقلية لغوية تتكلم العربية وال الفارسية كلغة 

 :األم. تقول مدينة
قد لبست الحجاب منذ الصف األول في المدرسة "

فكان هذا من اإلجباري في إيران. أردت أن أبدأ 
العمل بتدريب مهني في ألمانيا وتقدمت لطلب 

كممرضة لكبار السن أوال وبعد هذا كبائعة ولم 
أحصل على شيء إال أجوبة سلبية. كانت المقابلة 

دقائق قالت رئيسة المخبز  ٥طولها ليست اكثر من 
لي إن التدريب بالحجاب غير ممكن. فاخترت 
اختياًرا صعًبا جًدا والمرة التالية تقدمت للطلب 

تدريب بدون الحجاب. كذلك حصلت على مكان 
في سوبرماركت ورخصة للتأهيل البدئي وللتعليم 

التدريبي كمتخصصة للبيع بالتجزئة. منذ ذلك 
الوقت لم ألبس الحجاب. ليس هذا من السهل 

بالنسبة لي وأما عائلتي فال يعرفون ذلك ألن ال 
يمكنني أن أخبرهم به. ولكن أعتقد أنه بإمكاني أن 

كثيرون  أعبر عن إيماني بدون حجاب أيضا. يوجد
من المسلمات ال يلبسن الحجاب وزوجي ال يحكم 
علي. فيقول إن المهم هو قلب طاهر وال أن تلبس 
المرأة حجابا أم ال. ولكن في الواقع فكرت أنه من 

حقوق البشر التعبير عن اإليمان بالحجاب إثناء 
 ".التدريب التعليمي

 Michael Seifert.المقابلة ل
 

####K4 
 المسبقة من طريق لقاءاتتقليل األحكام 

 
 المشروعمقابلة عن موضوع الحجاب مع مؤسسة 

"Junge Heldinnen"  ،Angelika Reicherter. 
 ما هو رأيك الشخصي في الحجاب؟

في الواقع ليس عندي رأي خاص عن الحجاب. 
أعتقد أنه تعبير عن قَِيم الدين. يعني شيء شخصي 

أفهم أن جدا، ُيعطى من قبل العائلة إلى الطفل. 
الحجاب يمكنه أن يعني أحساس الوطن أو االنتماء 

أو حتى اعتماد عندما ... في الغربة. أعتقد أن 
 .الحجاب شيء ... جدا ومهم للنساء الالتي يلبسنه

كيف يجب أن يتعامل المجتمع مع هذا 
تواجه الكثير من النساء صعوبات في   الواقعة

 بات؟الحياة اليومية والعمل أيضا اذا كّن محج
أفكر أنه من الممكن أن تكون لقاءات بين ناس 

ايضا هل تستطيع المرأة إظهار حرمتها امام هللا 
 بدون حجاب؟

 
نعم، الحجاب ليس دعامة اساسية لالعتقاد مثل 

هذه مسألة بيني وبين هللا. فقط الصالة و الصوم. 
هللا يستطيع الحكم على اعتقادي و تديني وهذا ال 
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سنة. تقول إن الحجاب هو  ١٢تلبس الحجاب بعمر 
جزء من إيماني ولكن البحث عن العمل صعب جدا 
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####K2 

 حرية لبس الحجاب وغيره
 

سنة  ٢٥لقد جاءت فاطمة من أفغانستان وعمرها 
في توبنغن. هي   VHSحضر درس لغة في الوت

 .Kusterdingenتسكن في مدينة 
سألتها عن رأيها في لبس الحجاب. أجابت أنها لم 

تشعر بحالة جيدة بالحجاب وحتى كانت خجلة. 
أرادت الوصول إلى مجتمع متفتح حيث ال يلبس 
أحد حجابا. في البداية كان صعبا جدا لها أن ال 

فهي تشعر بحالة أحسن  تلبس الحجاب. أما اآلن
بدون الحجاب. تفكر أنها تعيش كما يعيش 

اآلخرون اآلن. إنه من األفضل للفتيات تحت سن 
سنة إذا ما كان من الواجب عليهن أن يلبسن  ١٨

الحجاب، حتى إذا كان عند العائلة أسباب جيدة أو 
ينّص عليه الدين. بالنسبة لفاطمة ال فرق بين 

 .كلهن متساوية النساء المحجبات وغيرهن،
يعتقد زوجها اال يجب على النساء أن يلبسن 

الحجاب، فعلى كل واحدة أن تختار نسفها. بالنسبة 
له تبدو المحجبات أجمل والحجاب هو من الثياب 

 .الموضوية
 المقابلة لفاطمة صالحي

 
####K3 

تدريب مهني فقط بدون حجاب؟ لكن: أليس ذلك 
 حق بشري؟

 
سنة مع زوجها  ٣١ وعمرها Madineلقد جاءت 

وبناتها الثالث من إيران إلى ألمانيا. هي من منطقة 
أهواز وأقلية لغوية تتكلم العربية وال الفارسية كلغة 

 :األم. تقول مدينة
قد لبست الحجاب منذ الصف األول في المدرسة "

فكان هذا من اإلجباري في إيران. أردت أن أبدأ 
العمل بتدريب مهني في ألمانيا وتقدمت لطلب 

كممرضة لكبار السن أوال وبعد هذا كبائعة ولم 
أحصل على شيء إال أجوبة سلبية. كانت المقابلة 

دقائق قالت رئيسة المخبز  ٥طولها ليست اكثر من 
لي إن التدريب بالحجاب غير ممكن. فاخترت 
اختياًرا صعًبا جًدا والمرة التالية تقدمت للطلب 
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الوقت لم ألبس الحجاب. ليس هذا من السهل 

بالنسبة لي وأما عائلتي فال يعرفون ذلك ألن ال 
يمكنني أن أخبرهم به. ولكن أعتقد أنه بإمكاني أن 

كثيرون  أعبر عن إيماني بدون حجاب أيضا. يوجد
من المسلمات ال يلبسن الحجاب وزوجي ال يحكم 
علي. فيقول إن المهم هو قلب طاهر وال أن تلبس 
المرأة حجابا أم ال. ولكن في الواقع فكرت أنه من 

حقوق البشر التعبير عن اإليمان بالحجاب إثناء 
 ".التدريب التعليمي

 Michael Seifert.المقابلة ل
 

####K4 
 المسبقة من طريق لقاءاتتقليل األحكام 

 
 المشروعمقابلة عن موضوع الحجاب مع مؤسسة 

"Junge Heldinnen"  ،Angelika Reicherter. 
 ما هو رأيك الشخصي في الحجاب؟

في الواقع ليس عندي رأي خاص عن الحجاب. 
أعتقد أنه تعبير عن قَِيم الدين. يعني شيء شخصي 
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ايضا هل تستطيع المرأة إظهار حرمتها امام هللا 
 بدون حجاب؟

 
نعم، الحجاب ليس دعامة اساسية لالعتقاد مثل 

هذه مسألة بيني وبين هللا. فقط الصالة و الصوم. 
هللا يستطيع الحكم على اعتقادي و تديني وهذا ال 

. هذا ال يسمح ان نجيز الحد يسمح اي انسان اخر
جيدون او سيئون، تديني اخر ان يقول لنا، اذا نحن 

 او غير تديني.
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جزء من إيماني ولكن البحث عن العمل صعب جدا 

لها بالحجاب. "لكن لُبس الحجاب شيء مهم جدا 
 ".بالنسبة لكثيرين من النساء
 المقابلة لعالية عبد خالف

 
####K2 

 حرية لبس الحجاب وغيره
 

سنة  ٢٥لقد جاءت فاطمة من أفغانستان وعمرها 
في توبنغن. هي   VHSحضر درس لغة في الوت

 .Kusterdingenتسكن في مدينة 
سألتها عن رأيها في لبس الحجاب. أجابت أنها لم 

تشعر بحالة جيدة بالحجاب وحتى كانت خجلة. 
أرادت الوصول إلى مجتمع متفتح حيث ال يلبس 
أحد حجابا. في البداية كان صعبا جدا لها أن ال 

فهي تشعر بحالة أحسن  تلبس الحجاب. أما اآلن
بدون الحجاب. تفكر أنها تعيش كما يعيش 

اآلخرون اآلن. إنه من األفضل للفتيات تحت سن 
سنة إذا ما كان من الواجب عليهن أن يلبسن  ١٨

الحجاب، حتى إذا كان عند العائلة أسباب جيدة أو 
ينّص عليه الدين. بالنسبة لفاطمة ال فرق بين 

 .كلهن متساوية النساء المحجبات وغيرهن،
يعتقد زوجها اال يجب على النساء أن يلبسن 

الحجاب، فعلى كل واحدة أن تختار نسفها. بالنسبة 
له تبدو المحجبات أجمل والحجاب هو من الثياب 

 .الموضوية
 المقابلة لفاطمة صالحي

 
####K3 

تدريب مهني فقط بدون حجاب؟ لكن: أليس ذلك 
 حق بشري؟

 
سنة مع زوجها  ٣١ وعمرها Madineلقد جاءت 

وبناتها الثالث من إيران إلى ألمانيا. هي من منطقة 
أهواز وأقلية لغوية تتكلم العربية وال الفارسية كلغة 

 :األم. تقول مدينة
قد لبست الحجاب منذ الصف األول في المدرسة "

فكان هذا من اإلجباري في إيران. أردت أن أبدأ 
العمل بتدريب مهني في ألمانيا وتقدمت لطلب 

كممرضة لكبار السن أوال وبعد هذا كبائعة ولم 
أحصل على شيء إال أجوبة سلبية. كانت المقابلة 

دقائق قالت رئيسة المخبز  ٥طولها ليست اكثر من 
لي إن التدريب بالحجاب غير ممكن. فاخترت 
اختياًرا صعًبا جًدا والمرة التالية تقدمت للطلب 

تدريب بدون الحجاب. كذلك حصلت على مكان 
في سوبرماركت ورخصة للتأهيل البدئي وللتعليم 

التدريبي كمتخصصة للبيع بالتجزئة. منذ ذلك 
الوقت لم ألبس الحجاب. ليس هذا من السهل 

بالنسبة لي وأما عائلتي فال يعرفون ذلك ألن ال 
يمكنني أن أخبرهم به. ولكن أعتقد أنه بإمكاني أن 

كثيرون  أعبر عن إيماني بدون حجاب أيضا. يوجد
من المسلمات ال يلبسن الحجاب وزوجي ال يحكم 
علي. فيقول إن المهم هو قلب طاهر وال أن تلبس 
المرأة حجابا أم ال. ولكن في الواقع فكرت أنه من 

حقوق البشر التعبير عن اإليمان بالحجاب إثناء 
 ".التدريب التعليمي

 Michael Seifert.المقابلة ل
 

####K4 
 المسبقة من طريق لقاءاتتقليل األحكام 

 
 المشروعمقابلة عن موضوع الحجاب مع مؤسسة 

"Junge Heldinnen"  ،Angelika Reicherter. 
 ما هو رأيك الشخصي في الحجاب؟

في الواقع ليس عندي رأي خاص عن الحجاب. 
أعتقد أنه تعبير عن قَِيم الدين. يعني شيء شخصي 

أفهم أن جدا، ُيعطى من قبل العائلة إلى الطفل. 
الحجاب يمكنه أن يعني أحساس الوطن أو االنتماء 

أو حتى اعتماد عندما ... في الغربة. أعتقد أن 
 .الحجاب شيء ... جدا ومهم للنساء الالتي يلبسنه

كيف يجب أن يتعامل المجتمع مع هذا 
تواجه الكثير من النساء صعوبات في   الواقعة

 بات؟الحياة اليومية والعمل أيضا اذا كّن محج
أفكر أنه من الممكن أن تكون لقاءات بين ناس 

ايضا هل تستطيع المرأة إظهار حرمتها امام هللا 
 بدون حجاب؟

 
نعم، الحجاب ليس دعامة اساسية لالعتقاد مثل 

هذه مسألة بيني وبين هللا. فقط الصالة و الصوم. 
هللا يستطيع الحكم على اعتقادي و تديني وهذا ال 

. هذا ال يسمح ان نجيز الحد يسمح اي انسان اخر
جيدون او سيئون، تديني اخر ان يقول لنا، اذا نحن 

 او غير تديني.
 
 

###Bio 
في مدينة كابل في  Fatima Ulfat ولدت

أفغانستان و وصلت مع والدتيها إلى ألمانيا في سنة 
 Duisburg-Essen . تخرجت من جامعة١٩٨٤

عملت في دائرة التدريس في المرحلة االبتدائية و
في سنة  .Essen في مدارس مختلفة في مدينة

حصلت على الدكتورة بموضوع عالقة  ٢٠١٦
 ٢٠١٧األطفال المسلمين في هللا. منذ ينائر سنة 

هي أستاذة مساعدة وصاحبة قسم علم التربية 
الدينية في معهد العلوم اإلسالمية في جامعة 
توبنغن. تطالع عن المفاهيم الدينية للمسلمين 

 .في ألمانيا الصغار
 

####K1 
 لماذا تلبسين الحجاب؟

 
سألت هذا السؤال إلى صديقتي ديما )ُغير االسم( 
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في الواقع ليس عندي رأي خاص عن الحجاب. 
أعتقد أنه تعبير عن قَِيم الدين. يعني شيء شخصي 

أفهم أن جدا، ُيعطى من قبل العائلة إلى الطفل. 
الحجاب يمكنه أن يعني أحساس الوطن أو االنتماء 

أو حتى اعتماد عندما ... في الغربة. أعتقد أن 
 .الحجاب شيء ... جدا ومهم للنساء الالتي يلبسنه

كيف يجب أن يتعامل المجتمع مع هذا 
تواجه الكثير من النساء صعوبات في   الواقعة

 بات؟الحياة اليومية والعمل أيضا اذا كّن محج
أفكر أنه من الممكن أن تكون لقاءات بين ناس 

محجبين وغير محجبين سوف تساعد بشكل كبير 
في تقليل األحكام المسبقة. إن التسامح شيء يجب 
تمرينه بواسطة تجارب جديدة، لذلك أعتقد أنه من 
الواجب أن نخلق إمكانات جديدة كثيرة لكي يلتقي 

، الناس من ثقافات مختلفة ببعضهم البعض
 .الخوف من التواصل  لنقص

 ما هي تجاربك اليومية مع الحجاب؟
إن النساء المحجبات التي تعرفت عليهن كّن 

لطيفات جدا وتفاهمنا بشكل جيد. هذا يساعدني ضد 
الخوف من التالمس. ولكن يجب علّي أيضا القول 

إنه من الصعب لي التمييز بين المحجبات في 
ت بمرأة بعض األحيان. فقد حدث لي أن رحب

والحظت بعد ذلك أنها لم تكن نفس المرأة ولم أفهم 
 .من هي بسبب الحجاب
 المقابلة لحليمة ابراهيم



30

EDITION 127

Halima zeigt Pauline und dem tünews-Team, wie man ein Kopftuch binden kann. 
 Foto:  tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.

در کل میتواند لباس کوتاه به با شلوار بپوشد؟ 
 الزامیست؟یا پوشیدن لباس بلند تن کنند 

 
جواب این سوال به پوشیدن عورت خانمها 

برمیگردد که بر اساس قواعد اسالم باید پوشیده 
گردد. در مورد مردان در اسالم برای عورت 
یک تعریف کامال واضحی وجود دارد که آنها 
ملزم به پوشاندن آن هستند. که اغلبا از قسمت 
پایین تر از ناف تا سر زانوی آن ها تعیین شده 

ت خانمها نیز یک تعریفی برای است. در قسم
عورت وجود دارد که ملزم به پوشاندن آن هستند. 

نظریات فقهی بسیار زیادی که در این زمینه 
وجود دارد. بعضی بر این اعتقاد هستند که 

عورت شامل پوشاندن صورت و همچنان پاها نیز 
میگردد. برخی دیگر از علما این نظر را ندارند. 

ن موضوع مشخصا ذکر در آیات قرآن نیز ای
نگردیده تا بتوان از آن تعریف خاصی را 

 برداشت کرد.
 

نیز ملزم به پوشیدن روسری نوجوان آیا دختران 
 18هستند یا میتوانند تا زمان رسیدن به سن 

سالگی که بالغ میگردند این تصمیم را به تاخیر 
 بیندازند؟

 
در این موضوع باید در سوال بسیار خوبی است. 

مورد هر فرد جداگانه قضاوت کرد. بعضی از 
دخترانی وجود دارند که تمایل به پوشیدن 

روسری دارند، به خاطر اینکه زودتر میخواهند 
به دنیای بزرگترها قدم بگذارند. زمانی که 
دختران خردسال مشتاق به امتحان کردن و 
ار را پوشیدن روسری هستند، باید گذاشت تا این ک

انجام بدهند و اگر بعضی از آن ها این تمایل را 
ندارند نباید به اجبار در سن خاصی به آن ها 

تحمیل کرد و باید به زمانی دیرتر آن را موکول 
کرد. به هر صورت در حالت های متفاوت، نباید 

در این زمینه قاعده از اجبار استفاده گردد. 
بعد از سن  خاصی تعیین نشده است که یک دختر

خاصی باید مجبور به پوشیدن روسری گردد. 
البته نمیتوان گفت به علت نوجوان بودن دخترها، 

 پوشیدن روسری برای آن ها ممنوع است.
 

برای نماز خواندن آیا پوشیدن روسری 
 الزامیست؟

 
برای نماز خواندن پوشیدن روسری سنت است. 

این کار به همان مسئله احترام و ارزشها 
گرد که اکثریت مسلمین این کار را انجام برمی

میدهند. البته باید گفت خانمهایی هم وجود دارند 
 که این کار را انجام نمیدهند.

 
آیا یک خانم مسلمان میتواند بدون پوشیدن 

روسری نیز کرامت خویش را در مقابل خداوند 
 نشان دهد؟

 
بله، باید در این زمینه گفت پوشیدن روسری رکن 
اساسی در اسالم همچون روزه و نماز نیست. این 

موضوعی است که تنها به یک فرد و خدای او 
ارتباط میگیرد. در این زمینه این تنها خداست که 

اعتقادات و پایبندی به دین یک فرد را میتواند 
قضاوت قرار دهد. هیچ فرد  مورد ارزیابی و

در این زمینه حق قضاوت ندارد. همچنان  یگرید
نباید به افراد دیگر نیز اجازه دهیم تا در مورد 

یا بد بودن یا در زمینه دین داری ما  خوب
 قضاوت کنند.

 
###Bio 

فهیمه الفت، در شهر کابل در افغانستان متولد شده 
به آلمان آمده اند.  1984است. خانواده او در سال 

تعلیم و  اسن در رشته –دیزبورگ  او در دانشگاه
تربیه درس خوانده است و در ختم آن در مدارس 

 2016مختلفی مشغول به کار بوده است. در سال 
او دکترای خود را در زمینه "ارتباط کودکان 

مسلمان با خداوند " به اتمام رسانده است. از ماه 
به عنوان معاون پروفیسور و  2017جنوری سال 

مرکز فقه اسالمی اصول تدریس در  بخش رئیس
دانشگاه توبینگن ایفای وظیفه میکند. او در زمینه 

موضوعات اعتقادی جوانان مسلمان در آلمان 
 پژوهش میکند.

 
###K1 

 چرا تو روسری میپوشی؟
 

این سوالی بود که یکی از دوستان من به نام دیما، 
که در آلمان همراه خواهر خود زندگی میکند از 

در پوشیدن روسری برای من  ده است.من پرسی
درجه اول به خاطر خداوند است چرا که در قرآن 
این موضوع آمده است. شما پوشیدن روسری را 
در زندگی خود به عنوان یک اصل مهم میتوانید 

سالگی بدین سو  12برشمارید. او که خود از سن 
روسری پوشیده است. پوشیدن روسری به 

اعتقادات یک فرد برمیگردد، تنها مشکل در 
آلمان پیدا کردن وظیفه با این شرایط است که البته 
با این وجود هم، پوشیدن آن برای بعضی خانمها 

 در اهمیت قرار دارد.
 .خانم عالیه عبدالخالفمصاحبه کننده: 

 
###K2 

برای پوشیدن یا نپوشیدن  آیا حق اختیار،
 روسری وجود دارد؟

 
ساله از کشور افغانستان به آلمان آمده  25فاطمه، 

و در حال حاضر در کستردینگن زندگی میکند، 
در جست و جوی کالس های یادگیری زبان 

نظرات او را در مورد درشهر توبینگن میباشد. 
موضوع پوشیدن روسری جویا شدیم. او در پاسخ 

با پوشیدن روسری در آلمان احساس  گفت که او
راحتی نداشته است و حتی در مواردی از 

در کل میتواند لباس کوتاه به با شلوار بپوشد؟ 
 الزامیست؟یا پوشیدن لباس بلند تن کنند 

 
جواب این سوال به پوشیدن عورت خانمها 

برمیگردد که بر اساس قواعد اسالم باید پوشیده 
گردد. در مورد مردان در اسالم برای عورت 
یک تعریف کامال واضحی وجود دارد که آنها 
ملزم به پوشاندن آن هستند. که اغلبا از قسمت 
پایین تر از ناف تا سر زانوی آن ها تعیین شده 

ت خانمها نیز یک تعریفی برای است. در قسم
عورت وجود دارد که ملزم به پوشاندن آن هستند. 

نظریات فقهی بسیار زیادی که در این زمینه 
وجود دارد. بعضی بر این اعتقاد هستند که 

عورت شامل پوشاندن صورت و همچنان پاها نیز 
میگردد. برخی دیگر از علما این نظر را ندارند. 

ن موضوع مشخصا ذکر در آیات قرآن نیز ای
نگردیده تا بتوان از آن تعریف خاصی را 

 برداشت کرد.
 

نیز ملزم به پوشیدن روسری نوجوان آیا دختران 
 18هستند یا میتوانند تا زمان رسیدن به سن 

سالگی که بالغ میگردند این تصمیم را به تاخیر 
 بیندازند؟

 
در این موضوع باید در سوال بسیار خوبی است. 

مورد هر فرد جداگانه قضاوت کرد. بعضی از 
دخترانی وجود دارند که تمایل به پوشیدن 

روسری دارند، به خاطر اینکه زودتر میخواهند 
به دنیای بزرگترها قدم بگذارند. زمانی که 
دختران خردسال مشتاق به امتحان کردن و 
ار را پوشیدن روسری هستند، باید گذاشت تا این ک

انجام بدهند و اگر بعضی از آن ها این تمایل را 
ندارند نباید به اجبار در سن خاصی به آن ها 

تحمیل کرد و باید به زمانی دیرتر آن را موکول 
کرد. به هر صورت در حالت های متفاوت، نباید 

در این زمینه قاعده از اجبار استفاده گردد. 
بعد از سن  خاصی تعیین نشده است که یک دختر

خاصی باید مجبور به پوشیدن روسری گردد. 
البته نمیتوان گفت به علت نوجوان بودن دخترها، 

 پوشیدن روسری برای آن ها ممنوع است.
 

برای نماز خواندن آیا پوشیدن روسری 
 الزامیست؟

 
برای نماز خواندن پوشیدن روسری سنت است. 

این کار به همان مسئله احترام و ارزشها 
گرد که اکثریت مسلمین این کار را انجام برمی

میدهند. البته باید گفت خانمهایی هم وجود دارند 
 که این کار را انجام نمیدهند.

 
آیا یک خانم مسلمان میتواند بدون پوشیدن 

روسری نیز کرامت خویش را در مقابل خداوند 
 نشان دهد؟

 
بله، باید در این زمینه گفت پوشیدن روسری رکن 
اساسی در اسالم همچون روزه و نماز نیست. این 

موضوعی است که تنها به یک فرد و خدای او 
ارتباط میگیرد. در این زمینه این تنها خداست که 

اعتقادات و پایبندی به دین یک فرد را میتواند 
قضاوت قرار دهد. هیچ فرد  مورد ارزیابی و

در این زمینه حق قضاوت ندارد. همچنان  یگرید
نباید به افراد دیگر نیز اجازه دهیم تا در مورد 

یا بد بودن یا در زمینه دین داری ما  خوب
 قضاوت کنند.

 
###Bio 

فهیمه الفت، در شهر کابل در افغانستان متولد شده 
به آلمان آمده اند.  1984است. خانواده او در سال 

تعلیم و  اسن در رشته –دیزبورگ  او در دانشگاه
تربیه درس خوانده است و در ختم آن در مدارس 

 2016مختلفی مشغول به کار بوده است. در سال 
او دکترای خود را در زمینه "ارتباط کودکان 

مسلمان با خداوند " به اتمام رسانده است. از ماه 
به عنوان معاون پروفیسور و  2017جنوری سال 

مرکز فقه اسالمی اصول تدریس در  بخش رئیس
دانشگاه توبینگن ایفای وظیفه میکند. او در زمینه 

موضوعات اعتقادی جوانان مسلمان در آلمان 
 پژوهش میکند.

 
###K1 

 چرا تو روسری میپوشی؟
 

این سوالی بود که یکی از دوستان من به نام دیما، 
که در آلمان همراه خواهر خود زندگی میکند از 

در پوشیدن روسری برای من  ده است.من پرسی
درجه اول به خاطر خداوند است چرا که در قرآن 
این موضوع آمده است. شما پوشیدن روسری را 
در زندگی خود به عنوان یک اصل مهم میتوانید 

سالگی بدین سو  12برشمارید. او که خود از سن 
روسری پوشیده است. پوشیدن روسری به 

اعتقادات یک فرد برمیگردد، تنها مشکل در 
آلمان پیدا کردن وظیفه با این شرایط است که البته 
با این وجود هم، پوشیدن آن برای بعضی خانمها 

 در اهمیت قرار دارد.
 .خانم عالیه عبدالخالفمصاحبه کننده: 

 
###K2 

برای پوشیدن یا نپوشیدن  آیا حق اختیار،
 روسری وجود دارد؟

 
ساله از کشور افغانستان به آلمان آمده  25فاطمه، 

و در حال حاضر در کستردینگن زندگی میکند، 
در جست و جوی کالس های یادگیری زبان 

نظرات او را در مورد درشهر توبینگن میباشد. 
موضوع پوشیدن روسری جویا شدیم. او در پاسخ 

با پوشیدن روسری در آلمان احساس  گفت که او
راحتی نداشته است و حتی در مواردی از 

در کل میتواند لباس کوتاه به با شلوار بپوشد؟ 
 الزامیست؟یا پوشیدن لباس بلند تن کنند 

 
جواب این سوال به پوشیدن عورت خانمها 

برمیگردد که بر اساس قواعد اسالم باید پوشیده 
گردد. در مورد مردان در اسالم برای عورت 
یک تعریف کامال واضحی وجود دارد که آنها 
ملزم به پوشاندن آن هستند. که اغلبا از قسمت 
پایین تر از ناف تا سر زانوی آن ها تعیین شده 

ت خانمها نیز یک تعریفی برای است. در قسم
عورت وجود دارد که ملزم به پوشاندن آن هستند. 

نظریات فقهی بسیار زیادی که در این زمینه 
وجود دارد. بعضی بر این اعتقاد هستند که 

عورت شامل پوشاندن صورت و همچنان پاها نیز 
میگردد. برخی دیگر از علما این نظر را ندارند. 

ن موضوع مشخصا ذکر در آیات قرآن نیز ای
نگردیده تا بتوان از آن تعریف خاصی را 

 برداشت کرد.
 

نیز ملزم به پوشیدن روسری نوجوان آیا دختران 
 18هستند یا میتوانند تا زمان رسیدن به سن 

سالگی که بالغ میگردند این تصمیم را به تاخیر 
 بیندازند؟

 
در این موضوع باید در سوال بسیار خوبی است. 

مورد هر فرد جداگانه قضاوت کرد. بعضی از 
دخترانی وجود دارند که تمایل به پوشیدن 

روسری دارند، به خاطر اینکه زودتر میخواهند 
به دنیای بزرگترها قدم بگذارند. زمانی که 
دختران خردسال مشتاق به امتحان کردن و 
ار را پوشیدن روسری هستند، باید گذاشت تا این ک

انجام بدهند و اگر بعضی از آن ها این تمایل را 
ندارند نباید به اجبار در سن خاصی به آن ها 

تحمیل کرد و باید به زمانی دیرتر آن را موکول 
کرد. به هر صورت در حالت های متفاوت، نباید 

در این زمینه قاعده از اجبار استفاده گردد. 
بعد از سن  خاصی تعیین نشده است که یک دختر

خاصی باید مجبور به پوشیدن روسری گردد. 
البته نمیتوان گفت به علت نوجوان بودن دخترها، 

 پوشیدن روسری برای آن ها ممنوع است.
 

برای نماز خواندن آیا پوشیدن روسری 
 الزامیست؟

 
برای نماز خواندن پوشیدن روسری سنت است. 

این کار به همان مسئله احترام و ارزشها 
گرد که اکثریت مسلمین این کار را انجام برمی

میدهند. البته باید گفت خانمهایی هم وجود دارند 
 که این کار را انجام نمیدهند.

 
آیا یک خانم مسلمان میتواند بدون پوشیدن 

روسری نیز کرامت خویش را در مقابل خداوند 
 نشان دهد؟

 
بله، باید در این زمینه گفت پوشیدن روسری رکن 
اساسی در اسالم همچون روزه و نماز نیست. این 

موضوعی است که تنها به یک فرد و خدای او 
ارتباط میگیرد. در این زمینه این تنها خداست که 

اعتقادات و پایبندی به دین یک فرد را میتواند 
قضاوت قرار دهد. هیچ فرد  مورد ارزیابی و

در این زمینه حق قضاوت ندارد. همچنان  یگرید
نباید به افراد دیگر نیز اجازه دهیم تا در مورد 

یا بد بودن یا در زمینه دین داری ما  خوب
 قضاوت کنند.
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او دکترای خود را در زمینه "ارتباط کودکان 

مسلمان با خداوند " به اتمام رسانده است. از ماه 
به عنوان معاون پروفیسور و  2017جنوری سال 

مرکز فقه اسالمی اصول تدریس در  بخش رئیس
دانشگاه توبینگن ایفای وظیفه میکند. او در زمینه 

موضوعات اعتقادی جوانان مسلمان در آلمان 
 پژوهش میکند.

 
###K1 

 چرا تو روسری میپوشی؟
 

این سوالی بود که یکی از دوستان من به نام دیما، 
که در آلمان همراه خواهر خود زندگی میکند از 

در پوشیدن روسری برای من  ده است.من پرسی
درجه اول به خاطر خداوند است چرا که در قرآن 
این موضوع آمده است. شما پوشیدن روسری را 
در زندگی خود به عنوان یک اصل مهم میتوانید 

سالگی بدین سو  12برشمارید. او که خود از سن 
روسری پوشیده است. پوشیدن روسری به 

اعتقادات یک فرد برمیگردد، تنها مشکل در 
آلمان پیدا کردن وظیفه با این شرایط است که البته 
با این وجود هم، پوشیدن آن برای بعضی خانمها 

 در اهمیت قرار دارد.
 .خانم عالیه عبدالخالفمصاحبه کننده: 

 
###K2 

برای پوشیدن یا نپوشیدن  آیا حق اختیار،
 روسری وجود دارد؟

 
ساله از کشور افغانستان به آلمان آمده  25فاطمه، 

و در حال حاضر در کستردینگن زندگی میکند، 
در جست و جوی کالس های یادگیری زبان 

نظرات او را در مورد درشهر توبینگن میباشد. 
موضوع پوشیدن روسری جویا شدیم. او در پاسخ 

با پوشیدن روسری در آلمان احساس  گفت که او
راحتی نداشته است و حتی در مواردی از 

در کل میتواند لباس کوتاه به با شلوار بپوشد؟ 
 الزامیست؟یا پوشیدن لباس بلند تن کنند 

 
جواب این سوال به پوشیدن عورت خانمها 

برمیگردد که بر اساس قواعد اسالم باید پوشیده 
گردد. در مورد مردان در اسالم برای عورت 
یک تعریف کامال واضحی وجود دارد که آنها 
ملزم به پوشاندن آن هستند. که اغلبا از قسمت 
پایین تر از ناف تا سر زانوی آن ها تعیین شده 

ت خانمها نیز یک تعریفی برای است. در قسم
عورت وجود دارد که ملزم به پوشاندن آن هستند. 

نظریات فقهی بسیار زیادی که در این زمینه 
وجود دارد. بعضی بر این اعتقاد هستند که 

عورت شامل پوشاندن صورت و همچنان پاها نیز 
میگردد. برخی دیگر از علما این نظر را ندارند. 

ن موضوع مشخصا ذکر در آیات قرآن نیز ای
نگردیده تا بتوان از آن تعریف خاصی را 

 برداشت کرد.
 

نیز ملزم به پوشیدن روسری نوجوان آیا دختران 
 18هستند یا میتوانند تا زمان رسیدن به سن 

سالگی که بالغ میگردند این تصمیم را به تاخیر 
 بیندازند؟

 
در این موضوع باید در سوال بسیار خوبی است. 

مورد هر فرد جداگانه قضاوت کرد. بعضی از 
دخترانی وجود دارند که تمایل به پوشیدن 

روسری دارند، به خاطر اینکه زودتر میخواهند 
به دنیای بزرگترها قدم بگذارند. زمانی که 
دختران خردسال مشتاق به امتحان کردن و 
ار را پوشیدن روسری هستند، باید گذاشت تا این ک

انجام بدهند و اگر بعضی از آن ها این تمایل را 
ندارند نباید به اجبار در سن خاصی به آن ها 

تحمیل کرد و باید به زمانی دیرتر آن را موکول 
کرد. به هر صورت در حالت های متفاوت، نباید 

در این زمینه قاعده از اجبار استفاده گردد. 
بعد از سن  خاصی تعیین نشده است که یک دختر

خاصی باید مجبور به پوشیدن روسری گردد. 
البته نمیتوان گفت به علت نوجوان بودن دخترها، 

 پوشیدن روسری برای آن ها ممنوع است.
 

برای نماز خواندن آیا پوشیدن روسری 
 الزامیست؟

 
برای نماز خواندن پوشیدن روسری سنت است. 

این کار به همان مسئله احترام و ارزشها 
گرد که اکثریت مسلمین این کار را انجام برمی

میدهند. البته باید گفت خانمهایی هم وجود دارند 
 که این کار را انجام نمیدهند.

 
آیا یک خانم مسلمان میتواند بدون پوشیدن 

روسری نیز کرامت خویش را در مقابل خداوند 
 نشان دهد؟

 
بله، باید در این زمینه گفت پوشیدن روسری رکن 
اساسی در اسالم همچون روزه و نماز نیست. این 

موضوعی است که تنها به یک فرد و خدای او 
ارتباط میگیرد. در این زمینه این تنها خداست که 

اعتقادات و پایبندی به دین یک فرد را میتواند 
قضاوت قرار دهد. هیچ فرد  مورد ارزیابی و

در این زمینه حق قضاوت ندارد. همچنان  یگرید
نباید به افراد دیگر نیز اجازه دهیم تا در مورد 

یا بد بودن یا در زمینه دین داری ما  خوب
 قضاوت کنند.
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 پژوهش میکند.
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 چرا تو روسری میپوشی؟
 

این سوالی بود که یکی از دوستان من به نام دیما، 
که در آلمان همراه خواهر خود زندگی میکند از 

در پوشیدن روسری برای من  ده است.من پرسی
درجه اول به خاطر خداوند است چرا که در قرآن 
این موضوع آمده است. شما پوشیدن روسری را 
در زندگی خود به عنوان یک اصل مهم میتوانید 

سالگی بدین سو  12برشمارید. او که خود از سن 
روسری پوشیده است. پوشیدن روسری به 

اعتقادات یک فرد برمیگردد، تنها مشکل در 
آلمان پیدا کردن وظیفه با این شرایط است که البته 
با این وجود هم، پوشیدن آن برای بعضی خانمها 

 در اهمیت قرار دارد.
 .خانم عالیه عبدالخالفمصاحبه کننده: 

 
###K2 

برای پوشیدن یا نپوشیدن  آیا حق اختیار،
 روسری وجود دارد؟

 
ساله از کشور افغانستان به آلمان آمده  25فاطمه، 

و در حال حاضر در کستردینگن زندگی میکند، 
در جست و جوی کالس های یادگیری زبان 

نظرات او را در مورد درشهر توبینگن میباشد. 
موضوع پوشیدن روسری جویا شدیم. او در پاسخ 

با پوشیدن روسری در آلمان احساس  گفت که او
راحتی نداشته است و حتی در مواردی از 
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خانم ها میتوانند در مورد پوشیدن یا 
 شیدن روسری آزادانه تصمیم بگیرندنپو

 
در مورد موضوع پوشیدن روسری، هیئت 

" تونیوز" یک گروه کاری متشکل از تحریریه 
خانم ها عالیه عبدالخالف، فاطمه صالحی، حلیمه 

جهت مصاحبه ابراهیم و آقای میشاییل زایفرت را 
با افراد مختلف و گرفتن نظریات آنها گرد هم 

شهر توبینگن به به دانشگاه است. در آغاز آورده 
رفته و یک مصاحبه با استاد دانشگاه، خانم فاطمه 

درختم  الفت در مرکز فقه اسالمی انجام داده ایم.
یک سری مصاحبه های کوتاه با این گزارش 

 است.آشنایان و نظریات متفاوت آنها آورده شده 
 

خانم الفت ) که خود ایشان شخصا روسری 
میپوشند( کدام تجارب را در قسمت پوشیدن 

 روسری خود دارید؟
 

الفت: پوشیدن روسری را من از زمانی که در 
دوران متوسطه ) گمنازیم( درس میخواندم، آغاز 

تنها شاگردان  آن زمان من و خواهرانم، کردم.
. معلمم در ممکتب بودیم که اصلیت آلمانی نداشتی

ابتدا حس همدردی همراه من داشت، چرا که او 
فکر میکرد در قسمت پوشیدن روسری مردد 

خواهم شد. اما در واقعیت من به پوشیدن آن زود 
عادت گرفته و در طول این مدت در هیچ کدام 
محیطی) خیابان، اتوبوس، ایستگاه قطارو....( 

پیش تقریبا هیچ کدام خاطره بدی ندارم. به ندرت 
آمده است که فردی به طور مثال در ایستگاه 

برخورد غیر دوستانه داشته، اما در کل اتوبوس 
 تجربه بدی درین زمینه نداشته ام.

 
زندگی کاری شما با در نظر داشت محجبه 

 بودنتان چطور میگذرد؟
 

من در مدارس زیادی کارکرده ام وهمیشه 
هیچ کدام مشکلی در این  روسری داشته و با

یک  2008م. در سال زمینه تا برخورد نکرد
قانون جدیدی طرح شد که در مدارس، پوشیدن 
روسری منع شده بود و من اجازه نداشتم که با 
توجه به کارم در مدارس به پوشیدن روسری 

نها افرادی که در زمینه تدریس ادامه بدهم. ت
از لحاظ مشغول به وظیفه بودن  یاسالم مضامین

تئوری مانعی برای پوشیدن روسری نداشتند که 
قانون با آزادی فرد در  اینتصویب به نظرم 

 بود. تضاد
 

 آیا این قانون هنوز هم دارای اعتبار است؟
 

که این قانون برداشته شده حدود سه سال هست 
است، چرا که با قانون اساسی آلمان مطابقت 

قانون، مسیر  من قبل از برداشتن اینالبته نداشت. 
دیگری را برای خود انتخاب کرده بودم. کار در 

مکتب را ترک گفته و بورسیه گرفته و برای 
گرفتن دکترا در دانشگاه و همچنان کار در آنجا 

اگر این امکان ادامه تحصیل یا  اقدام کرده بودم.
د، شاید من هم به مآ کار در دانشگاه پیش نمی

نپوشیدن  ، ماندن در مکتب وعنوان یک راه
 روسری را انتخاب کرده بودم!

 
چه کسی یا چه چیزی شما را در پوشیدن 

 روسری تا به امروز کمک کرده است؟
 

 در ابتدا این توانایی رو، اعتقادات من به من
شده بود  بخشیده است. این مسئله نیز برایم عادی

که گهگاهی بعضی افراد مرا با روسری میدیدند 
و درباره آن صحبت میکردند. اما کار در دانشگاه 

مهم ترین کمک کننده من در پوشیدن روسری 
بود. درآنجا اهمیت نداشت که من چگونه لباس 

میپوشم، تنها این که چطور فکر میکنم و چه 
گر افکاری دارم و چطور میتوانم همراه افراد دی

همکاری کنم، از اهمیت برخوردار بود. آنجا، 
جایی بود که من میتوانستم خودم باشم، 

همانطوری که هستم. این یکی از نکات مثبت 
دانشگاه است که معیار اصلی تنها دانش و 

 معلومات افراد هست که مورد اهمیت قرار دارد.
 

زمانی که روسری در بعضی مشاغل، خانم ها 
میشوند، دراین مورد  مواجهبا مشکل میپوشند، 

 نظر خود را بگویید.
 
به سر  روسری ش از این زمان، خانمهایی کهپی

داشتند، اصوال به عنوان نظافتکار مشغول به کار 
بودند، که در این زمینه کاری به هرصورت 
پوشیدن روسری کدام مزاحمتی را برای آنها 

نداشت. امروزه اکثریت خانم ها دوره کارآموزی 
) اوسبیلدونگ( یا یک رشته تحصیلی را به اتمام 

تر از میرسانند و بنابر آن مشاغلی با درجات باال
جمله کار در بانکها، یا در زمینه طب و زمینه 

آنها مطابقت میکند.  های حقوقی با درجه تحصیلی
با مشکلی روبه رو میگردیم که در  اما در اینجا

 برای ما مطرح میکند، که لحظه اول سوالی را
آیا به طور کلی قانون منع پوشیدن روسری، دلیل 

خانمها از منصفانه ای برای دور نگه داشتن این 
بعضی شغل های بخصوص است؟ اگر اینطور 

نیست، پس قانون ممنوعیت پوشیدن روسری 
چنانچه  قانونی است که قابلیت تطبیق را ندارد،

آنرا به اجرای ممنوعیت قانون اساسی در مکاتب 
تصویب رسانده است. زمانی که خانمها به خاطر 

پوشیدن روسری از سوی بازار کار مورد 
مجبورند برای دفاع از بگیرند، تبعیض قرار 

اعتقادات خود متمایل به شغل هایی میگردند که 
 در آن تبعیضی وجود ندارد.

 
آیا خانمهای مسلمان مجبور به پوشیدن روسری 

هستند؟ و در قرآن در این مورد چه ذکر شده 
  است؟

این سوال فقهی بسیار پیچیده ایست. در قرآن در 
خانمها صحبت سه جای مختلف در مورد پوشش 

به میان آمده است. این که معنی و تفسیر این آیات 
، علمای فقه تا به حال در دقیقا چه بوده است

مورد آن نظریات خود را بیان میدارند. در گذشته 
به روی  نمها یک شالی را میپوشیدند که تنهاخا

شانه های آنها انداخته میشد. اما این شال، قسمت 
) از جمله گردن و سینه جلویی بدن یک خانم را 

در آیات قرآن از خانمها ( را پوشش نمیداد. 
خواسته شده تا پوشش لباس های خودرا تعدیل 

کنند و لباسهای که باعث نمایش بدن و تحریک 
ت دیگر مدو قساشاره ی میگردد، نپوشند. البته 

از قرآن به خانمهای پیامبر اسالم حضرت محمد، 
از حجاب آمده  برمیگردد. در این رابطه سخن

قیقا مربوط به پوشیدن است. البته باز هم د
روسری نیست، بلکه صحبت از یک پرده یا 

حجاب جدا کننده شده است که در آن خانمهای 
پیامبر اسالم، زمانی که ایشان با مردان مالقات 

دارند، در پس پرده قرار گیرند تا مزاحمتی 
برایشان ایجاد نگردد. در قسمت سومی که در 

رآن از این موضوع صحبت به میان آمده است، ق
خیمر است . در اینجا نیز بحث برآن مربوط به 

 شود. پوشاندهاست که نقاط تحریک کننده بدن باید 
پوشش سر درآن زمان نشانه های برای خانمهای 
آزاد یا همسردار یا نشان دادن موقعیت اجتماعی 

یک خانم بود. کنیزان به طور مثال پوششی برای 
سر و موی خود نداشتند. این پوشش برای 

را از دید  ی همسردار یا آزاد بود، که آنهاخانمها
همانطور که  و نگاه مزاحمان حمایت میکرد.

میبینیم در قرآن نیز به صورت واضح و صریح 
در این زمینه مطلبی بیان نشده است. ما تنها 

دنباله رو سنت پیامبر هستیم. پوشیدن روسری 
خانمها امروزه معنای معنوی دارد.  برای اکثریت

آنها این پوشش را به معنی نزدیکی به پرودگار 
خویش میدانند، که این از خود گذشتگی را تنها 

شاید در  برای او و ایمان به او انجام میدهند.
گذشته نیز همچنان معنایی را برای خانم ها داشته 

است که البته من نیز اطالعی از آن ندارم. در 
های مختلف اسالمی و همچنان در غرب، کشور

با گذشت سال های زیاد، شکل ظاهری حجاب ) 
زیادی شده وسری( دستخوش تغییرات پوشیدن ر

است. که بعضی از آنها بسیار مدرن وامروزی 
هستند. به طور مثال دستار یا عمامه ها که بسیار 

 شیک به نظر میرسند.
 
 مشکل زمانی که گردن یک خانم نمایان باشد، آیا

 ؟شرعی وجود ندارد
 

در مورد این موضوع واقعا، قانون ثابتی وجود 
امروزه مد های بسیاری برای لباس ندارد. 

پوشیدن افراد وجود دارد که خانمها یا دختران 
هند پیرو آن جوان یا حتی خانمهای مسن تر میخوا

لباس پوشیدن خود را با  باشند و میخواهند مدل
محیط اطراف خود تطبیق دهند، و به مد روز 
باشند. با توجه به فقه و اسالم نمتوانیم بگوییم 

پوشیدن کدام مدل یا لباس درست است یا غلط! 
همان معنی کامل محافظت خانم پوشیدن روسری 

در برابر مزاحمت را دارد. اما زمانیکه در غرب 
روسری جهت  صحبت از هدف اصلی کاربرد

تا هنوز هم شنیده میشود  -رفع مزاحمت میگردد
که خانمهای با روسری به صورت آنها تف 

میگردد) مورد بی حرمتی قرار میگیرند(، پس 
در این جا آن هدف، ارزش اصلی خود را از 

دست میدهد. در این زمینه باید بپذیریم که قوانین 
های اسالم آماده تغییر پذیری باید باشد. موقعیت 

سواالتی را نیز به جدیدی به وجود می آید که 
دنبال دارد و به تعقیب انتظار پاسخ را نیز 

میطلبد، چرا که در قرآن موضوعاتی که با توجه 
به آن زمان آمده است، در مورد مسائل امروز، 

پاسخی صریح وجود ندارد. قوانین آمده در قرآن 
سال  1400که بسیار به دقت در مورد مسایل 

ش پاسخ داده، امروزه با توجه به موضوعات پی
 جدید باید استنباط های نوینی صورت گیرد.

 
پس در این زمینه خانم ها آزادی اختیار دارند که 

 روسری بپوشند یا نپوشند؟
 

آزاد برای هر خانم بله، این یک تصمیم کامال 
است که روسری بپوشد یا نپوشد. در آلمان قانونی 

خانمها برای پوشیدن روسری در راستای اجبار 
وجود ندارد. البته این در عربستان صعودی 

صدق نمیکند. درآلمان هر خانم میتواند به این 
نتیجه برسد که برای محافظت خویش نیازی به 
پوشیدن روسری ندارد و بنابر زندگی در یک 

دولت قانونمند، دراین زمینه از حقوق من دفاع 
با  ها خانماز از طرف دیگر بعضی  خواهد شد.

دانستن عدم نیاز حمایتی، صرف برای رابطه ای 
 که با خدای خویش دارد این کار را انجام میدهد.

 
آیا با پوشیدن روسری باید موهای یک خانم 

 پوشیده شود؟
 

در جواب میتوان گفت قاعده خاصی برای 
چطورپوشیدن آن تعیین نشده است. در سنت نیز 

نشده است. من هم نیز حالتی برای آن تعیین کدام 
مثل سایر نمیتوانم، کدام حالت خاصی را برای 

پوشیدن آن تایید یا رد کنم. من خانمهایی را 
میشناسم که روسری خود را طوری میپوشند که 

قسمتی از موی آن ها دیده میشود و بعضی از 
خانمها نیز برعکس. به نظرم یک خانم باید 

احتی طوری روسری بپوشد که با آن احساس ر
 کند.

 
آیا تنها پوشیدن روسری کفایت میکند و یک 

خانم میتواند به طور مثال همراه آن یک تیشرت 

 
این سوال فقهی بسیار پیچیده ایست. در قرآن در 

خانمها صحبت سه جای مختلف در مورد پوشش 
به میان آمده است. این که معنی و تفسیر این آیات 

، علمای فقه تا به حال در دقیقا چه بوده است
مورد آن نظریات خود را بیان میدارند. در گذشته 

به روی  نمها یک شالی را میپوشیدند که تنهاخا
شانه های آنها انداخته میشد. اما این شال، قسمت 

) از جمله گردن و سینه جلویی بدن یک خانم را 
در آیات قرآن از خانمها ( را پوشش نمیداد. 

خواسته شده تا پوشش لباس های خودرا تعدیل 
کنند و لباسهای که باعث نمایش بدن و تحریک 

ت دیگر مدو قساشاره ی میگردد، نپوشند. البته 
از قرآن به خانمهای پیامبر اسالم حضرت محمد، 

از حجاب آمده  برمیگردد. در این رابطه سخن
قیقا مربوط به پوشیدن است. البته باز هم د

روسری نیست، بلکه صحبت از یک پرده یا 
حجاب جدا کننده شده است که در آن خانمهای 

پیامبر اسالم، زمانی که ایشان با مردان مالقات 
دارند، در پس پرده قرار گیرند تا مزاحمتی 

برایشان ایجاد نگردد. در قسمت سومی که در 
رآن از این موضوع صحبت به میان آمده است، ق

خیمر است . در اینجا نیز بحث برآن مربوط به 
 شود. پوشاندهاست که نقاط تحریک کننده بدن باید 

پوشش سر درآن زمان نشانه های برای خانمهای 
آزاد یا همسردار یا نشان دادن موقعیت اجتماعی 

یک خانم بود. کنیزان به طور مثال پوششی برای 
سر و موی خود نداشتند. این پوشش برای 

را از دید  ی همسردار یا آزاد بود، که آنهاخانمها
همانطور که  و نگاه مزاحمان حمایت میکرد.

میبینیم در قرآن نیز به صورت واضح و صریح 
در این زمینه مطلبی بیان نشده است. ما تنها 

دنباله رو سنت پیامبر هستیم. پوشیدن روسری 
خانمها امروزه معنای معنوی دارد.  برای اکثریت

آنها این پوشش را به معنی نزدیکی به پرودگار 
خویش میدانند، که این از خود گذشتگی را تنها 

شاید در  برای او و ایمان به او انجام میدهند.
گذشته نیز همچنان معنایی را برای خانم ها داشته 

است که البته من نیز اطالعی از آن ندارم. در 
های مختلف اسالمی و همچنان در غرب، کشور

با گذشت سال های زیاد، شکل ظاهری حجاب ) 
زیادی شده وسری( دستخوش تغییرات پوشیدن ر

است. که بعضی از آنها بسیار مدرن وامروزی 
هستند. به طور مثال دستار یا عمامه ها که بسیار 

 شیک به نظر میرسند.
 
 مشکل زمانی که گردن یک خانم نمایان باشد، آیا

 ؟شرعی وجود ندارد
 

در مورد این موضوع واقعا، قانون ثابتی وجود 
امروزه مد های بسیاری برای لباس ندارد. 

پوشیدن افراد وجود دارد که خانمها یا دختران 
هند پیرو آن جوان یا حتی خانمهای مسن تر میخوا

لباس پوشیدن خود را با  باشند و میخواهند مدل
محیط اطراف خود تطبیق دهند، و به مد روز 
باشند. با توجه به فقه و اسالم نمتوانیم بگوییم 

پوشیدن کدام مدل یا لباس درست است یا غلط! 
همان معنی کامل محافظت خانم پوشیدن روسری 

در برابر مزاحمت را دارد. اما زمانیکه در غرب 
روسری جهت  صحبت از هدف اصلی کاربرد

تا هنوز هم شنیده میشود  -رفع مزاحمت میگردد
که خانمهای با روسری به صورت آنها تف 

میگردد) مورد بی حرمتی قرار میگیرند(، پس 
در این جا آن هدف، ارزش اصلی خود را از 

دست میدهد. در این زمینه باید بپذیریم که قوانین 
های اسالم آماده تغییر پذیری باید باشد. موقعیت 

سواالتی را نیز به جدیدی به وجود می آید که 
دنبال دارد و به تعقیب انتظار پاسخ را نیز 

میطلبد، چرا که در قرآن موضوعاتی که با توجه 
به آن زمان آمده است، در مورد مسائل امروز، 

پاسخی صریح وجود ندارد. قوانین آمده در قرآن 
سال  1400که بسیار به دقت در مورد مسایل 

ش پاسخ داده، امروزه با توجه به موضوعات پی
 جدید باید استنباط های نوینی صورت گیرد.

 
پس در این زمینه خانم ها آزادی اختیار دارند که 

 روسری بپوشند یا نپوشند؟
 

آزاد برای هر خانم بله، این یک تصمیم کامال 
است که روسری بپوشد یا نپوشد. در آلمان قانونی 

خانمها برای پوشیدن روسری در راستای اجبار 
وجود ندارد. البته این در عربستان صعودی 

صدق نمیکند. درآلمان هر خانم میتواند به این 
نتیجه برسد که برای محافظت خویش نیازی به 
پوشیدن روسری ندارد و بنابر زندگی در یک 

دولت قانونمند، دراین زمینه از حقوق من دفاع 
با  ها خانماز از طرف دیگر بعضی  خواهد شد.

دانستن عدم نیاز حمایتی، صرف برای رابطه ای 
 که با خدای خویش دارد این کار را انجام میدهد.

 
آیا با پوشیدن روسری باید موهای یک خانم 

 پوشیده شود؟
 

در جواب میتوان گفت قاعده خاصی برای 
چطورپوشیدن آن تعیین نشده است. در سنت نیز 

نشده است. من هم نیز حالتی برای آن تعیین کدام 
مثل سایر نمیتوانم، کدام حالت خاصی را برای 

پوشیدن آن تایید یا رد کنم. من خانمهایی را 
میشناسم که روسری خود را طوری میپوشند که 

قسمتی از موی آن ها دیده میشود و بعضی از 
خانمها نیز برعکس. به نظرم یک خانم باید 

احتی طوری روسری بپوشد که با آن احساس ر
 کند.

 
آیا تنها پوشیدن روسری کفایت میکند و یک 

خانم میتواند به طور مثال همراه آن یک تیشرت 

 
این سوال فقهی بسیار پیچیده ایست. در قرآن در 

خانمها صحبت سه جای مختلف در مورد پوشش 
به میان آمده است. این که معنی و تفسیر این آیات 

، علمای فقه تا به حال در دقیقا چه بوده است
مورد آن نظریات خود را بیان میدارند. در گذشته 

به روی  نمها یک شالی را میپوشیدند که تنهاخا
شانه های آنها انداخته میشد. اما این شال، قسمت 

) از جمله گردن و سینه جلویی بدن یک خانم را 
در آیات قرآن از خانمها ( را پوشش نمیداد. 

خواسته شده تا پوشش لباس های خودرا تعدیل 
کنند و لباسهای که باعث نمایش بدن و تحریک 

ت دیگر مدو قساشاره ی میگردد، نپوشند. البته 
از قرآن به خانمهای پیامبر اسالم حضرت محمد، 

از حجاب آمده  برمیگردد. در این رابطه سخن
قیقا مربوط به پوشیدن است. البته باز هم د

روسری نیست، بلکه صحبت از یک پرده یا 
حجاب جدا کننده شده است که در آن خانمهای 

پیامبر اسالم، زمانی که ایشان با مردان مالقات 
دارند، در پس پرده قرار گیرند تا مزاحمتی 

برایشان ایجاد نگردد. در قسمت سومی که در 
رآن از این موضوع صحبت به میان آمده است، ق

خیمر است . در اینجا نیز بحث برآن مربوط به 
 شود. پوشاندهاست که نقاط تحریک کننده بدن باید 

پوشش سر درآن زمان نشانه های برای خانمهای 
آزاد یا همسردار یا نشان دادن موقعیت اجتماعی 

یک خانم بود. کنیزان به طور مثال پوششی برای 
سر و موی خود نداشتند. این پوشش برای 

را از دید  ی همسردار یا آزاد بود، که آنهاخانمها
همانطور که  و نگاه مزاحمان حمایت میکرد.

میبینیم در قرآن نیز به صورت واضح و صریح 
در این زمینه مطلبی بیان نشده است. ما تنها 

دنباله رو سنت پیامبر هستیم. پوشیدن روسری 
خانمها امروزه معنای معنوی دارد.  برای اکثریت

آنها این پوشش را به معنی نزدیکی به پرودگار 
خویش میدانند، که این از خود گذشتگی را تنها 

شاید در  برای او و ایمان به او انجام میدهند.
گذشته نیز همچنان معنایی را برای خانم ها داشته 

است که البته من نیز اطالعی از آن ندارم. در 
های مختلف اسالمی و همچنان در غرب، کشور

با گذشت سال های زیاد، شکل ظاهری حجاب ) 
زیادی شده وسری( دستخوش تغییرات پوشیدن ر

است. که بعضی از آنها بسیار مدرن وامروزی 
هستند. به طور مثال دستار یا عمامه ها که بسیار 

 شیک به نظر میرسند.
 
 مشکل زمانی که گردن یک خانم نمایان باشد، آیا

 ؟شرعی وجود ندارد
 

در مورد این موضوع واقعا، قانون ثابتی وجود 
امروزه مد های بسیاری برای لباس ندارد. 

پوشیدن افراد وجود دارد که خانمها یا دختران 
هند پیرو آن جوان یا حتی خانمهای مسن تر میخوا

لباس پوشیدن خود را با  باشند و میخواهند مدل
محیط اطراف خود تطبیق دهند، و به مد روز 
باشند. با توجه به فقه و اسالم نمتوانیم بگوییم 

پوشیدن کدام مدل یا لباس درست است یا غلط! 
همان معنی کامل محافظت خانم پوشیدن روسری 

در برابر مزاحمت را دارد. اما زمانیکه در غرب 
روسری جهت  صحبت از هدف اصلی کاربرد

تا هنوز هم شنیده میشود  -رفع مزاحمت میگردد
که خانمهای با روسری به صورت آنها تف 

میگردد) مورد بی حرمتی قرار میگیرند(، پس 
در این جا آن هدف، ارزش اصلی خود را از 

دست میدهد. در این زمینه باید بپذیریم که قوانین 
های اسالم آماده تغییر پذیری باید باشد. موقعیت 

سواالتی را نیز به جدیدی به وجود می آید که 
دنبال دارد و به تعقیب انتظار پاسخ را نیز 

میطلبد، چرا که در قرآن موضوعاتی که با توجه 
به آن زمان آمده است، در مورد مسائل امروز، 

پاسخی صریح وجود ندارد. قوانین آمده در قرآن 
سال  1400که بسیار به دقت در مورد مسایل 

ش پاسخ داده، امروزه با توجه به موضوعات پی
 جدید باید استنباط های نوینی صورت گیرد.

 
پس در این زمینه خانم ها آزادی اختیار دارند که 

 روسری بپوشند یا نپوشند؟
 

آزاد برای هر خانم بله، این یک تصمیم کامال 
است که روسری بپوشد یا نپوشد. در آلمان قانونی 

خانمها برای پوشیدن روسری در راستای اجبار 
وجود ندارد. البته این در عربستان صعودی 

صدق نمیکند. درآلمان هر خانم میتواند به این 
نتیجه برسد که برای محافظت خویش نیازی به 
پوشیدن روسری ندارد و بنابر زندگی در یک 

دولت قانونمند، دراین زمینه از حقوق من دفاع 
با  ها خانماز از طرف دیگر بعضی  خواهد شد.

دانستن عدم نیاز حمایتی، صرف برای رابطه ای 
 که با خدای خویش دارد این کار را انجام میدهد.

 
آیا با پوشیدن روسری باید موهای یک خانم 

 پوشیده شود؟
 

در جواب میتوان گفت قاعده خاصی برای 
چطورپوشیدن آن تعیین نشده است. در سنت نیز 

نشده است. من هم نیز حالتی برای آن تعیین کدام 
مثل سایر نمیتوانم، کدام حالت خاصی را برای 

پوشیدن آن تایید یا رد کنم. من خانمهایی را 
میشناسم که روسری خود را طوری میپوشند که 

قسمتی از موی آن ها دیده میشود و بعضی از 
خانمها نیز برعکس. به نظرم یک خانم باید 

احتی طوری روسری بپوشد که با آن احساس ر
 کند.

 
آیا تنها پوشیدن روسری کفایت میکند و یک 

خانم میتواند به طور مثال همراه آن یک تیشرت 
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در کل میتواند لباس کوتاه به با شلوار بپوشد؟ 
 الزامیست؟یا پوشیدن لباس بلند تن کنند 

 
جواب این سوال به پوشیدن عورت خانمها 

برمیگردد که بر اساس قواعد اسالم باید پوشیده 
گردد. در مورد مردان در اسالم برای عورت 
یک تعریف کامال واضحی وجود دارد که آنها 
ملزم به پوشاندن آن هستند. که اغلبا از قسمت 
پایین تر از ناف تا سر زانوی آن ها تعیین شده 

ت خانمها نیز یک تعریفی برای است. در قسم
عورت وجود دارد که ملزم به پوشاندن آن هستند. 

نظریات فقهی بسیار زیادی که در این زمینه 
وجود دارد. بعضی بر این اعتقاد هستند که 

عورت شامل پوشاندن صورت و همچنان پاها نیز 
میگردد. برخی دیگر از علما این نظر را ندارند. 

ن موضوع مشخصا ذکر در آیات قرآن نیز ای
نگردیده تا بتوان از آن تعریف خاصی را 

 برداشت کرد.
 

نیز ملزم به پوشیدن روسری نوجوان آیا دختران 
 18هستند یا میتوانند تا زمان رسیدن به سن 

سالگی که بالغ میگردند این تصمیم را به تاخیر 
 بیندازند؟

 
در این موضوع باید در سوال بسیار خوبی است. 

مورد هر فرد جداگانه قضاوت کرد. بعضی از 
دخترانی وجود دارند که تمایل به پوشیدن 

روسری دارند، به خاطر اینکه زودتر میخواهند 
به دنیای بزرگترها قدم بگذارند. زمانی که 
دختران خردسال مشتاق به امتحان کردن و 
ار را پوشیدن روسری هستند، باید گذاشت تا این ک

انجام بدهند و اگر بعضی از آن ها این تمایل را 
ندارند نباید به اجبار در سن خاصی به آن ها 

تحمیل کرد و باید به زمانی دیرتر آن را موکول 
کرد. به هر صورت در حالت های متفاوت، نباید 

در این زمینه قاعده از اجبار استفاده گردد. 
بعد از سن  خاصی تعیین نشده است که یک دختر

خاصی باید مجبور به پوشیدن روسری گردد. 
البته نمیتوان گفت به علت نوجوان بودن دخترها، 

 پوشیدن روسری برای آن ها ممنوع است.
 

برای نماز خواندن آیا پوشیدن روسری 
 الزامیست؟

 
برای نماز خواندن پوشیدن روسری سنت است. 

این کار به همان مسئله احترام و ارزشها 
گرد که اکثریت مسلمین این کار را انجام برمی

میدهند. البته باید گفت خانمهایی هم وجود دارند 
 که این کار را انجام نمیدهند.

 
آیا یک خانم مسلمان میتواند بدون پوشیدن 

روسری نیز کرامت خویش را در مقابل خداوند 
 نشان دهد؟

 
بله، باید در این زمینه گفت پوشیدن روسری رکن 
اساسی در اسالم همچون روزه و نماز نیست. این 

موضوعی است که تنها به یک فرد و خدای او 
ارتباط میگیرد. در این زمینه این تنها خداست که 

اعتقادات و پایبندی به دین یک فرد را میتواند 
قضاوت قرار دهد. هیچ فرد  مورد ارزیابی و

در این زمینه حق قضاوت ندارد. همچنان  یگرید
نباید به افراد دیگر نیز اجازه دهیم تا در مورد 

یا بد بودن یا در زمینه دین داری ما  خوب
 قضاوت کنند.

 
###Bio 

فهیمه الفت، در شهر کابل در افغانستان متولد شده 
به آلمان آمده اند.  1984است. خانواده او در سال 

تعلیم و  اسن در رشته –دیزبورگ  او در دانشگاه
تربیه درس خوانده است و در ختم آن در مدارس 

 2016مختلفی مشغول به کار بوده است. در سال 
او دکترای خود را در زمینه "ارتباط کودکان 

مسلمان با خداوند " به اتمام رسانده است. از ماه 
به عنوان معاون پروفیسور و  2017جنوری سال 

مرکز فقه اسالمی اصول تدریس در  بخش رئیس
دانشگاه توبینگن ایفای وظیفه میکند. او در زمینه 

موضوعات اعتقادی جوانان مسلمان در آلمان 
 پژوهش میکند.

 
###K1 

 چرا تو روسری میپوشی؟
 

این سوالی بود که یکی از دوستان من به نام دیما، 
که در آلمان همراه خواهر خود زندگی میکند از 

در پوشیدن روسری برای من  ده است.من پرسی
درجه اول به خاطر خداوند است چرا که در قرآن 
این موضوع آمده است. شما پوشیدن روسری را 
در زندگی خود به عنوان یک اصل مهم میتوانید 

سالگی بدین سو  12برشمارید. او که خود از سن 
روسری پوشیده است. پوشیدن روسری به 

اعتقادات یک فرد برمیگردد، تنها مشکل در 
آلمان پیدا کردن وظیفه با این شرایط است که البته 
با این وجود هم، پوشیدن آن برای بعضی خانمها 

 در اهمیت قرار دارد.
 .خانم عالیه عبدالخالفمصاحبه کننده: 

 
###K2 

برای پوشیدن یا نپوشیدن  آیا حق اختیار،
 روسری وجود دارد؟

 
ساله از کشور افغانستان به آلمان آمده  25فاطمه، 

و در حال حاضر در کستردینگن زندگی میکند، 
در جست و جوی کالس های یادگیری زبان 

نظرات او را در مورد درشهر توبینگن میباشد. 
موضوع پوشیدن روسری جویا شدیم. او در پاسخ 

با پوشیدن روسری در آلمان احساس  گفت که او
راحتی نداشته است و حتی در مواردی از 

در کل میتواند لباس کوتاه به با شلوار بپوشد؟ 
 الزامیست؟یا پوشیدن لباس بلند تن کنند 

 
جواب این سوال به پوشیدن عورت خانمها 
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 چرا تو روسری میپوشی؟
 

این سوالی بود که یکی از دوستان من به نام دیما، 
که در آلمان همراه خواهر خود زندگی میکند از 

در پوشیدن روسری برای من  ده است.من پرسی
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آلمان پیدا کردن وظیفه با این شرایط است که البته 
با این وجود هم، پوشیدن آن برای بعضی خانمها 

 در اهمیت قرار دارد.
 .خانم عالیه عبدالخالفمصاحبه کننده: 
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برای پوشیدن یا نپوشیدن  آیا حق اختیار،
 روسری وجود دارد؟

 
ساله از کشور افغانستان به آلمان آمده  25فاطمه، 

و در حال حاضر در کستردینگن زندگی میکند، 
در جست و جوی کالس های یادگیری زبان 

نظرات او را در مورد درشهر توبینگن میباشد. 
موضوع پوشیدن روسری جویا شدیم. او در پاسخ 

با پوشیدن روسری در آلمان احساس  گفت که او
راحتی نداشته است و حتی در مواردی از 

پوشیدن آن خجالت میکشیده است. او خواستار 
آمدن به یک جامعه آزاد بوده که در آن هیچ کسی 

مجبور به پوشیدن روسری نباشد. او چنین بیان 
میکند که در ابتدا نپوشیدن روسری و کنار 

شکل بود، اما حال بدون گذاشتن آن برایم بسیار م
آن احساس راحتی میکنم چرا که میتوانم همانند 

به نظر او، دیگر افراد در این جامعه زندگی کنم. 
سال نداشتن روسری،  18برای دختران زیر سن 

احساس بهتری را برای آن ها به همراه دارد، 
حتی زمانی که خانواده هایشان دالیلی برای 

لحاظ مذهبی خود را  پوشیدن روسری دارند یا از
موظف به این کار میدانند. او برای افرادی که 

روسری میپوشند یا نمیپوشند، تمایزی قائل نشده و 
در نگاه او کامال یکسان هستند. همسر خانم 

فاطمه در این راستا نظر خود را که خانم ها نباید 
مجبور به پوشیدن روسری گردند، و در این 

باید تصمیم بگیرند بیان  مورد خود آنها هستند که
میدارد. به نظر او خانمها بدون پوشیدن روسری 
زیباتر به نظر میرسند. او پوشش روسری را به 
عنوان حجاب،  که یکی از مدهای پوشیدن لباس 

 است میپندارد.
 .مصاحبه کننده: فاطمه صالحی

 
###K3 

برای انجام روسری مانعی آیا پوشیدن 
خالف قوانین حقوق اوسبیلدونگ است؟ اما این 

 بشری نیست؟
 

خانم مدینه، سه سال قبل همراه همسر و سه دختر 
خویش از ایران به کشور آلمان آمده است. او از 

شهر اهواز کشور ایران بوده و جز اقلیت 
افرادیست که در آنجا زبان مادریش فارسی نه، 

که  بلکه عربی بوده است. او چنین بیان میدارد
پوشیدن روسری را از شروع سال اول مکتب ) 
مدرسه( آغاز کرده است چرا که در ایران قانون 
همانطور ایجاب میکند. در ابتدا در آلمان،عالقه 
مند انجام دادن اوسبیلدونگ در رشته مراقبت از 

سالمندان و سپس در زمینه فروشندگی بود که 
کننده البته درخواست های او بدون کدام دلیل قانع 

ای رد میشد. در جریان یکی از مصاحبه های او 
دقیقه از حضور او گذشته بود، رئیس  5که تنها 

بخش پخت نان، به من گفت که انجام اوسبیلدونگ 
درآن لحظه من با با روسری امکان پذیر نیست. 

دفعه بعد، تصمی بسیار سختی رو به رو شدم که 
روسری درخواست کاری خود را بدون پوشش 

اینبار درخواستی کار خود را به یک ! ان کنم رو
سوپرمارکت فرستاده و در دوره کارآموزی 

)پرکتیکوم( تاییدی ورود گرفتم و سپس به عنوان 
فروشندگی دوره کارآموزی خودرا شروع کردم. 

از آن زمان به بعد روسری نپوشیدم. البته باید 
بگویم که این تصمیم را به راحتی نگرفتم و حتی 

مادرم در ایران هنوز از این موضوع  پدر و
اطالعی ندارند چون نتوانستم تا کنون این 

موضوع را برای آنها واضح کنم. اما مه فکر 
میکنم متوانم اعتقادات خود را حتی بدون پوشیدن 

امروزه زنان مسلمان زیادی روسری داشته باشم. 
وجود دارند که روسری نمیپوشند. همسرم در این 

خالفتی نداشت. به نظر او اعتقادات زمینه کدام م
یک مسلمان زن به پوشیدن یا نپوشیدن روسری 

ارتباط ندارد بلکه نشات گرفته از نیت قلبی 
اوست. اما من هنوز به این معتقدم که باید در 

آلمان قوانین حقوق بشری بیشتر جنبه عملی داشته 
باشند تا اگر روزی خانم مسلمانی خواست با 

جاب خویش وظیفه ای یا پوشش روسری و ح
کدام دوره کارآموزی را شروع کند، از لحاظ 

 عملی نیز اجازه داشته باشد.
 .مصاحبه کننده : میشائیل زایفرت
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در جریان برخورد ها، پیش داوری ها را کاهش 
 دهیم.
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کدام دوره کارآموزی را شروع کند، از لحاظ 

 عملی نیز اجازه داشته باشد.
 .مصاحبه کننده : میشائیل زایفرت
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در جریان برخورد ها، پیش داوری ها را کاهش 
 دهیم.

 
بنیانگذار آنجلیکا رایشرتر یک مصاحبه همراه 

در مورد پوشش  قهرمان"جوانان "پروژه 
روسری انجام شده است. شما شخصا  در مورد 

 موضوع پوشیدن روسری چه نظری دارید؟
من در واقع نظریه خاصی در این زمینه ندارم. 

من فکر میکنم پوشیدن روسری همان بیان 
ارزشهای مذهبی یک فرد است. در بعضی موارد 
هم این موضوع شخصی نه کامال مذهبی، طوری 

من درک  راه والدین خویش است.که فرد پیرو 
میکنم که پوشیدن روسری در فرهنگ و تعلقات 
یک فرد وجود دارد که شاید بتواند آنها را حتی 
زمانی که با برداشت و قضاوت دیگران تحت 
فشار است نگه دارد. من باور دارم که مسئله 

پوشیدن روسری برای بعضی خانمها بسیار مهم 
ست که چطور است. حال سوال اساسی اینجا

جامعه با مسئله پوشش روسری خانم ها کنار می 
در حالیکه آنها بتوانند از این پس مشکالتی  آید در

 داشته باشند.نزمینه کاری 
به نظر من خیلی از نحوه برخورد ها میتواند بین 

افراد در یک جامعه ) چه با روسری چه بدون 
آن( میتواند در زمینه کاهش پیش داوری ها موثر 

اشد. شکیبایی و همدیگرپذیری همان پذیرش ب
تجربیات جدید است که باید آموزش داده شود، از 

اینرو من فکر میکنم که انسان به بسیاری از 
فرصتها و امکانات میتواند دست پیدا کند، تنها 

زمانی که شروع به شناخت و پذیرش فرهنگهای 
متفاوت که بین افراد متفاوت وجود دارد، کند و 

 ز محیط و فرهنگهای جدید را کاهش دهد.ترس ا
تجارب هر روز شما با افرادی که روسری  

 میپوشند، چیست؟
خانمهای که از نزدیکتر با آنها آشنایی دارم و 

روسری میپوشند، خانمهای بسیار خوش 
برخوردی هستند، که در گفت و گوها همدیگر را 

کامال درک میکنیم. این به من کمک میکند تا 
ترس از ارتباط های جدید را نداشته باشم. اما باید 

پوشیدن آن خجالت میکشیده است. او خواستار 
آمدن به یک جامعه آزاد بوده که در آن هیچ کسی 

مجبور به پوشیدن روسری نباشد. او چنین بیان 
میکند که در ابتدا نپوشیدن روسری و کنار 

شکل بود، اما حال بدون گذاشتن آن برایم بسیار م
آن احساس راحتی میکنم چرا که میتوانم همانند 

به نظر او، دیگر افراد در این جامعه زندگی کنم. 
سال نداشتن روسری،  18برای دختران زیر سن 

احساس بهتری را برای آن ها به همراه دارد، 
حتی زمانی که خانواده هایشان دالیلی برای 

لحاظ مذهبی خود را  پوشیدن روسری دارند یا از
موظف به این کار میدانند. او برای افرادی که 

روسری میپوشند یا نمیپوشند، تمایزی قائل نشده و 
در نگاه او کامال یکسان هستند. همسر خانم 

فاطمه در این راستا نظر خود را که خانم ها نباید 
مجبور به پوشیدن روسری گردند، و در این 

باید تصمیم بگیرند بیان  مورد خود آنها هستند که
میدارد. به نظر او خانمها بدون پوشیدن روسری 
زیباتر به نظر میرسند. او پوشش روسری را به 
عنوان حجاب،  که یکی از مدهای پوشیدن لباس 

 است میپندارد.
 .مصاحبه کننده: فاطمه صالحی

 
###K3 

برای انجام روسری مانعی آیا پوشیدن 
خالف قوانین حقوق اوسبیلدونگ است؟ اما این 

 بشری نیست؟
 

خانم مدینه، سه سال قبل همراه همسر و سه دختر 
خویش از ایران به کشور آلمان آمده است. او از 

شهر اهواز کشور ایران بوده و جز اقلیت 
افرادیست که در آنجا زبان مادریش فارسی نه، 

که  بلکه عربی بوده است. او چنین بیان میدارد
پوشیدن روسری را از شروع سال اول مکتب ) 
مدرسه( آغاز کرده است چرا که در ایران قانون 
همانطور ایجاب میکند. در ابتدا در آلمان،عالقه 
مند انجام دادن اوسبیلدونگ در رشته مراقبت از 

سالمندان و سپس در زمینه فروشندگی بود که 
کننده البته درخواست های او بدون کدام دلیل قانع 

ای رد میشد. در جریان یکی از مصاحبه های او 
دقیقه از حضور او گذشته بود، رئیس  5که تنها 

بخش پخت نان، به من گفت که انجام اوسبیلدونگ 
درآن لحظه من با با روسری امکان پذیر نیست. 

دفعه بعد، تصمی بسیار سختی رو به رو شدم که 
روسری درخواست کاری خود را بدون پوشش 

اینبار درخواستی کار خود را به یک ! ان کنم رو
سوپرمارکت فرستاده و در دوره کارآموزی 

)پرکتیکوم( تاییدی ورود گرفتم و سپس به عنوان 
فروشندگی دوره کارآموزی خودرا شروع کردم. 

از آن زمان به بعد روسری نپوشیدم. البته باید 
بگویم که این تصمیم را به راحتی نگرفتم و حتی 

مادرم در ایران هنوز از این موضوع  پدر و
اطالعی ندارند چون نتوانستم تا کنون این 

موضوع را برای آنها واضح کنم. اما مه فکر 
میکنم متوانم اعتقادات خود را حتی بدون پوشیدن 

امروزه زنان مسلمان زیادی روسری داشته باشم. 
وجود دارند که روسری نمیپوشند. همسرم در این 

خالفتی نداشت. به نظر او اعتقادات زمینه کدام م
یک مسلمان زن به پوشیدن یا نپوشیدن روسری 

ارتباط ندارد بلکه نشات گرفته از نیت قلبی 
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این موضوع را هم یادآوری کنم که تشخیص 
به از یکدیگر برایم کاری مشکل خانمهای محج

است. بسیاری از اوقات شده است که با یکی از 
این خانمها احوال پرسی کرده ام و کمی دیرتر 
متوجه شده ام که با اورا با فردی دیگر اشتباه 

گرفته بودم، البته با پوشش روسری کمی 
 تشخیص خانمها کمی مشکل است.

 .مصاحبه کننده : حلیمه ابراهیم
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Was wird benötigt, um in Deutschland an-
geln zu können? – Jeder, der in Deutsch-
land gerne angeln möchte, benötigt in der 
Regel einen Fischereischein. Das ist der 
gängigste Weg. Diesen kann man bei der 
Gemeinde machen und beantragen. Dazu 
muss man ein Angelseminar besuchen und 
anschließend die theoretische und prakti-
sche Fischerprüfung absolvieren.
Die theoretische Fischerprüfung besteht in 
der Regel aus einem Fragenkatalog rund 
um das Angeln. Hierzu zählen beispiels-
weise Fragen zur Fischkunde, der Gewäs-
serkunde, der Fischhege und der Gewäs-
serbewirtschaftung, der Angelgeräte und 
Angelmethoden, der Behandlung gefange-
ner Fische sowie etwaige Rechtsvorschrif-
ten.
Sofern man den Test erfolgreich bestanden 
hat, bekommt man das Ergebnis normaler-
weise noch am selben Tag mitgeteilt. Im 
Anschluss daran folgt dann der praktische 

Teil der Angelprüfung. Wenn man Theorie 
und Praxis bestanden hat, darf man mit der 
ausgestellten Urkunde aufs Rathaus oder 
zum Bürgerbüro und seinen Angelschein 
abholen. Allerdings reicht das noch nicht, 
um in Deutschland angeln zu dürfen.
Zusätzlich braucht man noch einen Fische-
reierlaubnisschein, den man gegen eine 
Gebühr (die Kosten liegen häufig zwischen 
20 und 60 Euro) im Angelladen des Ver-
trauens erwerben könnt. Dieser berechtigt 
dann, im ausgewählten Gewässerabschnitt 
angeln zu gehen. Und natürlich benötigt 
man die passende Ausrüstung.
Angeln ohne Angelschein: Welche Konse-
quenzen drohen? – Angeln ohne Angel-
schein ist in Deutschland verboten und fällt 
unter den Tatbestand der Fischwilderei. Die 
Geldstrafe für Fischwilderei liegt zwischen 
120 Euro und 1000 Euro. Der Betrag ist ab-
hängig von der Schwere der Straftat. Auch 
ist ausschlaggebend, wie oft die Straftat 

Was braucht man zum Angeln?
von Sameer Ibrahim

Freizeit

bereits begonnen wurde. Wenn man zum 
ersten Mal erwischt wird, kann es unter 
Umständen bei einer Verwarnung bleiben. 
Kommt der Tatbestand häufiger vor, kann 
einem auch die Möglichkeit entzogen wer-
den, jemals einen Fischereischein machen 
zu dürfen.
Das Angeln in Baden-Württemberg, ohne 
einen Angelschein zu besitzen, ist eine 
Straftat. Der Strafbestand nennt sich „Fi-
schwilderei“ und ist unter Paragraph 293 
im Strafgesetzbuch aufgeführt. Dort heißt 
es: „Wer unter Verletzung fremden Fische-
reirechts oder Fischereiausübungsrechts 
fischt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Es 
kann also auch eine zweijährige Freiheits-
strafe drohen. Hier die Gesetzestexte: 
www.bussgeldkatalog.org /angeln-oh-
ne-angelschein/baden-wuerttemberg oder 
https://handangeln.de/news/angeln-oh-
ne-angelschein-in-deutschland

Neben der richtigen Ausrüstung ist der Fichereischein und der Fischereierlaubnisschein sehr wichtig. Ohne diese Papiere begeht man 
Fischwilderei und das ist strafbar. Foto:  Pixelio/Martin Jäger.
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Fishing in Germany

by Sameer Ibrahim

What is needed to fish in Germany? - 
Anyone who would like to fish in Germa-
ny usually needs a fishing license. That‘s 
the most common way. You can apply for 
it at the municipality. You have to attend 
a fishing seminary and then complete the 
theoretical and practical fishing test. The 
theoretical fishing test usually consists of a 
questionnaire about fishing. It includes, for 
example, questions on fish science, hydro-
logy, fishkeeping and water management, 
fishing gear and fishing methods, the treat-
ment of captive fish and any legislation. If 
you passed the test successfully, you usually 
get the result on the same day. Then you do 
the practical part of the fishing exam. If you 
have passed theory and practice, you can 
go to the town hall or the civil office with 
your certificate and pick up your fishing 

license. However, that‘s not enough to be 
allowed to fish in Germany. In addition, 
you need a fishing permit, which you can 
buy for a fee (the cost is often between 20 
and 60 euros) in a fishing shop. This permit 
entitles to go fishing in a specific section 
of the water. And of course you need the 
right equipment. 
Fishing without a fishing license: what 
are the consequences? - Fishing without 
a license is forbidden in Germany and this 
illegal fishing is called “Fischwilderei” in 
German. The fine for illegal fishing is bet-
ween 120 and 1000 euros. The amount 
of the fine depends on the gravity of the 
offense. How often you fished illegally is 
also taken into account. If you get caught 
for the first time, you may be left with a 
warning. If you get caught more frequent-

ly while fishing illegally, you can also be 
deprived of the opportunity to ever make 
a fishing license. Fishing in Baden-Würt-
temberg, without owning a fishing license, 
is a criminal offense. The criminal record 
is called „Fischwilderei“ and is listed un-
der paragraph 293 in the Criminal Code. 
It states: „Anyone fishing in violation of 
foreign fishing rights or fishing exertion 
right will be punished with imprisonment 
of up to two years or a fine.“ So it can also 
have the consequence of a two-year impri-
sonment. Here are the legal texts: www.
bussgeldkatalog.org/angeln-ohne-angel-
schein/baden-wuerttemberg or https://
handangeln.de/news/angeln-ohne-angel-
schein-in-deutschland

Selbst gefangener Fisch ist ein ganz besonderer Leckerbissen. Aber Vorsicht! Bitte nicht schwarzangeln ohne Angelschein. 
 Foto:  Pixelio/Burkard Vogt.
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 ألمانيا في األسماك صطيادإ
 إبراهيم سمير من
 
 السمك إصطياد من تتمكن كي تحتاجه الذيا م

 راغب لكل بد ال ألمانيا؟ في قانوني بشكل
 ما هذا و .صيد رخصة يملك أن من باإلصطياد

 الخاص التعليمي الكورس حضور عليه يوجب
 يجب بعدها من و البلد، هذه في الصيد قوانين بتعلم

 و النظري بشقيه النهائي متحاناال يجتاز أن
 عن عبارة هو لالمتحان النظري القسم .العملي
 عن و األسماك عن معلومات)  بالصيد تتعلق أسئلة
 عن األسماك، تربية مزارع عن الماء، في الحياة

 االصطياد، طرق و بالصيد المستخدمة الوسائل
 عن لمحة إصطيادها، يتم التي األسماك مع التعامل
 يحصل. (الشأن بهذا المتعلقة التوصيات و القوانين
 اليوم، بنفس النتيجة على النظري لالمتحان المتقدم

 من يحصل و العملي، اإلمتحان يتلوها ثم من و
 من بموجبها يتمكن شهادة او وثيقة على بعدها
 البلدية من او الراتهاوس من الصيد رخصة استالم

 ليس الصيد رخصة على الحصول ان. مدينته في
 إنما ألمانيا، في الصيد هواية لممارسة وحده كافيا
 تصريح على أيضا الشخص يحصل أن يجب
 احد من التصريح هذا على الحصول يتم. صيد

 تدفع أن بعد المعتمدة الصيد متاجر او محالت
 60 حتى 20)  من تتراوح التي و التصريح رسوم
 األماكن أحد يختار أن يستطيع بعدها من( يورو

 المعدات يلزمه أنه المؤكد من و للصيد، المتاحة
 هل : صيد رخصة دون اإلصطياد. لذلك الخاصة

 العواقب هي ما و رخصة؟ دون اإلصطياد يسمح
 هو رخصة بدون اإلصطياد ذلك؟ على المترتبة

 في القانون خرق, ممنوع و للقانون مخالف عمل
 تتراوح التي و المالية العقوبة يستوجب الحالة هذه

 ذلك و يورو، 1000 حتى و 120 ال نبي قيمتها
 تكرار بمدى و, المرتكبة المخالفة بحجم يتعلق

 للمرة الشخص على القبض تم حال في المخالفة،
 تكون قد و, بالتحذير القضية تنتهي قد األولى،
 استخراج حق من نهائي بشكل حرمانه هي العقوبة
 في رخصة دون االصطياد يعد. صيد رخصة
 تحت يندرج و مخالفة فورتنبيرغ بادن مقاطعة
 غير الصيد"  سماب 293 رقم المخالفات قانون

الشخص ) : كالتالي فهو القانون نص أما". القانوني
مخالفة قانون الصيد او قانون الذي يصطاد وفق 

، يخالف بعقوبة السجن حتى سنتين ممارسة الصيد
وبالتالي من الممكن ان يسجن او بعقوبة مالية". 

هنا نص القانون: خص حوالي سنتين. الش
www.bussgeldkatalog.org/angeln-

ohne-angelschein/baden-wuertmberg  
-https://handangeln.de/news/angelnاو 

ohne-angelschein-in-deutschland. 
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 ماهیگیری در آلمان
 توسط سمیر ابراهیم

 
چه چیزی الزم است، تا در آلمان ماهیگیری  

 کنید؟
در آلمان باشد ماهیگیری هرکسی که مایل به  

معموالً نیاز به مجوز ماهیگیری دارد. این رایج 
این را می توان در شهرداری ترین روش است. 

بر عالوه شما باید در سیمینار  درخواست داد.
و سپس تست های نظری اهیگیری شرکت کنید م

تست و عملی ماهیگیری را تکمیل کنید. 
ماهیگیری نظری معموالً شامل پرسشنامه ای 
درباره ماهیگیری می شود. اینها بطور مثال 

 سئواالت مربوط به علوم ماهی، شامل:
ابزار  ماهیگیری و مدیریت آب،هیدرولوژی، 

درمان ماهی  ماهیگیری،ماهیگیری و روش های 
اگر امتحان را با اسیر و هر گونه قانون است. 

نتیجه را در همان معموالً  دادید،موفقیت انجام 
در اخیر بخش امتحان روز دریافت خواهید کرد. 

عملی ماهیگیری است اگر شما امتحان عملی و 
می توانید با گواهی  باشید،نظری را گذرانده 

مدنی یا دفتر صادر شده به سالن شهرداری 
گرچه  گواهینامه ماهیگیری خود را دریافت کنید.
عالوه این برای ماهیگیری در آلمان کافی نیست. 

براین شما به یک مجوز ماهیگیری نیز نیاز دارید 
 60تا  20)هزینه بین که در مقابل پرداخت 

یورو( در فروشگاه های ماهیگیری اعتماد به 
پس از آن مجاز به رفتن به خریداری کنید. 

آب است. و ماهیگیری در بخش انتخاب شده از 
 البته شما نیز به تجهیزات الزم نیاز دارید.

ماهیگیری بدون مجوز ماهیگیری چه عواقبی 
 دارد؟

است و ماهیگیری بدون مجوز در آلمان ممنوع  
تحت واقعیت شکار غیر قانونی ماهی قرار دارد. 

یورو است.  1000تا  120جریمه ماهیگیری بین 
چه این میزان بستگی به شدت جرم دارد و اینکه 

مدت از شروع آن میگذرد. اگر برای اولین بار 
اگر گرفتار شوید ممکن است به شما هشدار دهند. 

دفعات زیادی اتفاق افتاد شما را از گرفتن مجوز 
 ماهیگیری نیز محروم می کنند.

بدون داشتن  وورتمبرگ، -ماهیگیری در بادن
یک جرم جنایتکارانه است.  ماهیگیری، مجوز

شکار غیر قانونی ماهی نامیده می رکورد جنایی 
 قانون جزا ذکر شده است. 293شود و در بند 

: کسی که در نقص حقوق این گزارش می گوید 
ماهیگیری خارجی یا قانون عمل ماهیگیری 

باید حبس تا دو سال و یا جریمه و  ماهی،
تواند حکم زندان دو می مجازات شود. و همچنین 

 ساله را تهدید کند.
 متن های قانون وجود دارد:در اینجا لینک 
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عملی ماهیگیری است اگر شما امتحان عملی و 
می توانید با گواهی  باشید،نظری را گذرانده 

مدنی یا دفتر صادر شده به سالن شهرداری 
گرچه  گواهینامه ماهیگیری خود را دریافت کنید.
عالوه این برای ماهیگیری در آلمان کافی نیست. 

براین شما به یک مجوز ماهیگیری نیز نیاز دارید 
 60تا  20)هزینه بین که در مقابل پرداخت 

یورو( در فروشگاه های ماهیگیری اعتماد به 
پس از آن مجاز به رفتن به خریداری کنید. 

آب است. و ماهیگیری در بخش انتخاب شده از 
 البته شما نیز به تجهیزات الزم نیاز دارید.

ماهیگیری بدون مجوز ماهیگیری چه عواقبی 
 دارد؟

است و ماهیگیری بدون مجوز در آلمان ممنوع  
تحت واقعیت شکار غیر قانونی ماهی قرار دارد. 

یورو است.  1000تا  120جریمه ماهیگیری بین 
چه این میزان بستگی به شدت جرم دارد و اینکه 

مدت از شروع آن میگذرد. اگر برای اولین بار 
اگر گرفتار شوید ممکن است به شما هشدار دهند. 

دفعات زیادی اتفاق افتاد شما را از گرفتن مجوز 
 ماهیگیری نیز محروم می کنند.

بدون داشتن  وورتمبرگ، -ماهیگیری در بادن
یک جرم جنایتکارانه است.  ماهیگیری، مجوز

شکار غیر قانونی ماهی نامیده می رکورد جنایی 
 قانون جزا ذکر شده است. 293شود و در بند 

: کسی که در نقص حقوق این گزارش می گوید 
ماهیگیری خارجی یا قانون عمل ماهیگیری 

باید حبس تا دو سال و یا جریمه و  ماهی،
تواند حکم زندان دو می مجازات شود. و همچنین 

 ساله را تهدید کند.
 متن های قانون وجود دارد:در اینجا لینک 
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 ماهیگیری در آلمان
 توسط سمیر ابراهیم
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